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PARATHËNIA
A ka jeta njerëzore ndonjë kuptim ose qëllim? A ekziston Zoti? Nëse po,
pse Ai lejon aq shumë vuatje? Dhe fundja, a nuk dha shkenca përgjigjëje
adekuate pa marrë në considerate Zotin? Pyetje të këtilla çrregullojnë në
vahdimësi mendimet tona më të thella, përderisa kërkojmë përgjigjëje lidhur
me origjinën tonë, qëllimin dhe fatin tonë përfundimtar. Të pakët janë ata që
mund të injorojnë këto enigma çoroditëse të cilat kthehen vazhdimisht,
përderisa ne vështrojmë me habitje misteriet e ekzistencës sonë. Pyetja për
ekzistencën e Zotit është një pytje që thjeshtë nuk do të largohet.
Fatmirësisht, kur vjen deri te pyetjet përfundimtare të origjinave, nuk
është e tëra hamendje. Në vitet e mëparshme, shkenctarët kanë bërë një
numër të madh zbulimesh të jashtzakonshme që bëjnë të njohur precizitet
dhe ndërlikim aq të madh, sa që bë het çdo here më vështirë të propozohet
se gjithçka që ekziston u krijua nga vetvetja vetëm rastësisht. Duket se Zoti
mendjeprehtë duhet të jetë i përfshirë në dizajnimin e kompleksiteteve të
mahnitshme që gjejmë kudo në gjithësi.
Disa shkenctarë do të thonë se shkenca nuk mund tam err në konsiderim
Zotin, sepse shkenca dhe Zoti prezentojnë botra të ndryshme mendimesh.
Fatkeqësisht pikëpamja e tillë ia imponon shkencës një perspektivë të
ngushtë e cila përkufizon aftësitë e saj të gjejë të vërtetën e plotë. Shkenca
nuk mund të gjejë Zotin përderisa nuk e përfshinë në manualin e saj shpjegues. Nëse shkenca shpreson të sigurojë përgjigjëje domethënëse dhe të
vërteta në pyetjet tona më të thella, duhet të del nga burgu i laicizmit në të
cilin është zënë vet në kurth. Shkenca duhet të jetë e hapur ndaj mundësisë
se Zoti ekziston e jot a përjashtojë në një botë tjetër hulumtuese. Ky libër i
qaset pyetjes për ekzistencën e Zotit nga perspektiva se shkenca është, ose
së paku duhet të jetë, hulumtim i hapur i së vërtetës dhe se ne do të lejojmë
të dhënat e natyrës të na drejtojnë kudo që ato shpiejnë. Shkenca shpesh
here kënaqet me spekulime dhe hipoteza të ndryshme siç është ekzistenca e
gjithësive tjera përtejë tonës ose jeta me origjinë nga vetvetja. Që të jetë e
qëndrueshme, shkenca poashtu duhet të ketë dëshirën të merr në konsider7

im mundësinë se Zoti ekziston. Një mendjegjerësi e tillë mund të jetë me
rëndësi në rast se Zoti vërtetë ekziston.
Është interesante lidhur me pyetjen e ekzistencës së Zotit, se pionjerët e
shkencës moderne si Kepleri, Galileo, Boili, Paskali, Line dhe Njutni, të gjithë
përfshinë Zotin në perspektivat e tyre shkencore. Ata shpesh folën për Zotin
dhe për ata, studimet e tyre shkencore ishin zbulim i ligjeve që Zoti kishte krijuar. Këta viganë intelektual demonstruan se si shkenca dhe Zoti mund të
bashkpunojnë si studim i njënatyrshëm. Që nga ajo kohë kishte ndarje të
mënyrave në mes shkencës dhe Zotit, kurse në të tashmen shkenca në
përgjithësi e injoron Zotin. Përveç kësaj, disa shkenctarë janë thellësisht të
brengosur se pushtimi religjioz i shoqërisë do ta ngatërronte seriozisht
shkencën. Nga ana tjetër, ka propozime të interesit të përtërirë në Zotin nga
ana e disa shkencëtarëve dhe akadimikëve. Kjo ndodhë ne saje të zbulimeve
të mëdha aktuale si vlerat tejet të sakta të nevojshme për fuqitë themelore
të fizikës si dhe shtigjet shumë komplekse biokimike të organizmave të gjalla. Këto zbulime pezullojnë dyshime të mëdha lidhur me propozimin se ato
ndodhën rastësisht dhe bëhet më e arsyeshme të besohet në Zotin, sesa në
supozimet ekstreme të pagjasa të dikujt, të cilat na paraqiten nëse Zoti nuk
ekziston.
Ky libër përcjell qasjen e gjerë që është themelore për pikpamje të
përgjithshme të cilën pyetja lidhur me ekzistencën e Zotit e meriton. Për
shkak se sfidat më të mëdha të ekzistencës së Zotit vijnë nga shkenca, diskutimi përqëndrohet kryesisht në tema shkencore. Unë kam përfshirë numrin e
llogarive se si shkencëtarët bëjnë zbulimet e tyre, duke u mbledhur kryesisht
në detaje që kanë të bëjnë me ekzistencën e Zotit, në mënyrë që lexuesi të
vlerësojë gjetjet dhe konkludimet e shkencës.
Ky libër fillon me një kronikë të shkurtër historike e cila na shpie në faktin befasues se katër nga dhjetë shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara, besojnë në Zotin personal i cili u përgjigjet lutjeve të tyre. Paradoksi është se të
pakët janë ata, nëse është ndonjë, shkencëtar që do të publikonte për Zotin
në gazeta ose libra mësimore shkecëtare. Ajo që shkencëtarët besojnë dhe
ajo që ata publikojnë kur marrin qëndrim shkencor, mund të jenë gjëra të
ndryshme. Libri atëherë diskuton një numër të qështjeve kyçe lidhur me
ekzistencën e Zotit. Këto përfshijnë organizimin e koklavitur të gjithsisë dhe
precizitetin e forcave fizike. Kjo përcillet me një numër të temave biologjike
duke përfshirë origjinën e jetës, kodin gjenetik, si dhe qështjet e ndërlikuara
siç është syri dhe truri. Atëherë i ipet konsiderata problemit që koha paraqet
për evolucionin kur analizohet regjistri i fosileve. Konkludohet se periudhat
gjeologjike janë krejtësisht të papërshtatshme për supozimet e pagjasa.
Një e treta e fundit e librit adreson pyetjen intriguese se për ç’arsye ndodhë kjo, që në kuptimin e aq shumë shenimeve që duket kërkojnë Zotin që të
sqarohet krejt kjo që shohim, shkenctarët akoma mbesin të heshtur lidhur me
Të? Kjo pyetje u hap nga perspektiva e të dyjave, nga fuqitë sociologjike të
ideve dominuese, si evolucioni, si dhe përjashtueshmëria dhe elitizmi i ndër8

marrjes shumë të suksesshme shkencore. Përfundimi i librit është se shkenca siguron dëshmi të begatshme që Zoti ekziston. Shpresojmë se shkenctarët
do ta lejojnë Zotin të kthehet në perspektivën shkencore, siç ishte në kohën
e pionjerëve të shkencës moderne.
Ky libër kryesisht merret me dy pikëpamjet më kundërshtuese botërore.
Nga njëra anë janë ata që përkufizojnë realitetin me ato që thjeshtë vëzhgojnë në natyrë; për ata ajo është e tëra që ekziston. Kjo përputhet afërsisht
me zakonet e tashme shkencore që përjashtojnë Zotin. Të tjerët besojnë se
ekziston realitet më i jashtzakonshëm përmbi të thjeshtës dhe të vëzhguarës.
Në veçanti, ka kuptim përfundimtar i ekzistencës sonë, ka Zot që na ka dizajnuar, duke përfshirë faktorët si ndërgjegjëja, kuptimi, brengosja për të tjerët
dhe një kuptim i drejtësisë. Me fjalë tjera, është më afër realitetit sesa
thjeshtë qështje vrojtuese dhe ja qëllimi i ekzistencës sonë. Cilado nga këto
dy qasje që ne zgjedhim kanë efektin e thellë në pikëpamjen tonë botërore
dhe filozofinë personale. Ky trajtim propozon se ndarja e këtyre dy pikëpamjeve botrore nuk është e vlefshme. Shenimet e thjeshta na detyrojnë të konkludojmë se diçka e pazakontë po ndodhë dhe se Zoti i githdijshëm dhe i
jashtzakonshëm duket të jetë i përfshirë në krijimin e kompleksiteteve që ne
zbulojmë me vëzhgim të thjeshtë.
A është ky libër objektiv? A ka mungesa të tërthoreve? Fatkeqësisht
përgjigjëja në të dy rastet është jo. Kush mund të pohojë objektivitet të
plotë? Nga ana tjetër unë kam bërë përpjekte të veçanta të jem i drejtë ndaj
shenimeve, duke i kushtuar vëmendje të posaçme shenimeve më të mira.
Lexuesi është ftuar të nxjerr konkludime në bazë të shenimeve dhe jo vetëm
kryesisht përfundime të pranuara. Ky libër nuk është thjeshtë një vështrim i
interpretimeve të mposhtura. Disa konkudime nuk janë vijë kryesore. Ne
duhet të dëshirojmë ë ikim prej tyre, nëse dëshirojmë të përparojmë në pikëpamjet e pranueshme.
Disa prej fjalëve në tekst si e vërteta, shkenca, religjioni, Zoti, evolucioni
dhe krijimi, Janë shumë me rëndësi për dialogun, por kanë përdorim dhe kuptim të ndryshëm. Lexuesi është ftuar të përdorë glosarin në fund të këtij libri
që të qartësojë kuptimin e përdorur në diskutim. Në disa raste unë kam identifikuar përdorimin e veçantë në tekst.
Duke kaluar mbi 50 vite ballafaqimesh të kundërshtimeve në mes
shkencës dhe religjionit, unë kuptoj shumë mirë se si mund të bëhen t rrjedhëshme emocionalisht këto dy qështje pikpamjesh botrore që portretizohen
në filozofinë personale të dikujt. Poashtu jam i vëmendshëm se disa mund të
shohin qasjet e mia sit ë pakëndshme. Për këtë më vjen keq. Ne kemi shumë
për të mësuar nga njëri tjetri dhe unë dua të nxis ata me pikpamje të
ndryshme të vazhdojnë të komunikojnë dhe kontribuojnë në fondin e njohurive humane.

Ariel A. Roth
Loma Linda, Kaliforni
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Shenim për numrat e mëdhenjë
Kuptoj se disa lexues kanë antipati ndaj numrave. Unë mahnitem pas
tyre, por jam munduar t’i mbaj në minimum. Kohë pas kohe, duhej të përdorja jashtzakonisht numra të mëdhenjë. Për krahasim të shpejt general, në
vend se të shkruaja këto numra shumë të gjatë, unë thjeshtë përdorë një
shëndrim të zakonshëm duke përdorur një mbishkrim të vogël numri pas
numrit të zakonshëm 10, që të potencoj numrin e përqindjes së zerove (fuqia
e dhjetëshes). Sistemin e përshkruan kjo në vijim.
101 =
102 =
103 =
104 =
105 =
106 =
107 =
108 =
109 =
1010 =
etj.

10
100
1,000 = një mijë
10,000
100,000
1,000,000 = një milion
10,000,000
100,000,000
1,000,000,000 = një bilion
10,000,000,000

Numri i vogël i mbishkruar thjeshtë jep numrin e herave që numri 10
shumëzohet dhe është i njejtë si numri i zerove nëse do të shkruhej numri si
zakonisht. Kjo kursen lexuesin nga numrimi i zerove në numrat e mëdhenjë
dhe lehtëson krahasimet. Për shembull me lehtësi mund të shihni se 10 ka dy
zero më shumë se 10 pa numëruar të gjiha zerot, pot ë ishin të shkruara.
Në këtë sistem, duhet posaqërisht mbajtur në mend se çdo zero shumëzon numrin me 10; prandaj 10³ (1,000) është 10 herë më i madh se 10²
(100); ngjashëm, 10 (10,000,000) është 1,000 herë më i vogël se 10
(10,000,000,000).
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Kapitulli 1

A guxon një shkencëtar të
besojë në Zot?
Shkenca pa religjionin është e çalë, religjioni pa shkencën është i verbër.1

Albert Ainshtajn

Pa pushim
I përkushtuar religjionit, ai shkruajti gjerësisht për profetizimet biblike të
Danielit dhe Apokalipsës; ishte antarë i komisionit përndërtimin e pesëdhjetë
kishave të reja rreth Londrës dhe ndihmoi në distribuimin e Biblave për të varfërit.2 A ishte pastor, teolog, ose ungjilltar? Jo, nuk ishte asnjë nga këta. Ai
ishte një nga ata që konsiderohet nga të shumtit të jetë shkenctarë më i mad
hi kohërave. Është fjala për Isak Njutonin, njeriu që qëndroi kokëlartë mbi
mendimtarët e kohës së tij, derisa ndihmoi në shtrirjen e themeleve të forta
të shkencës moderne. Jeta e tij dallohet me një respect të thellë për Zotin së
bashku me përkushtim të pamëshirshëm të hedhë hulumtimet shkencore.
Ndodhi në Angli kur Isak Njutoni (Figura 1.1) erdh në botë si dhuratë
Krishtlindjesh në vitin 1642, por fatkeqësisht babai i tij kishte vdekur tre muaj
më herët. Ai dukshëm kishte lindur para kohës dhe ishte aq i vogël sa do ta
kishte zën një enë çerekshe. Paradoksikalisht, fillimet e tij të dobëta nga një
familje me prapavijë të pa edukuar dhe pa dalluar u zhvillua në dekanin e filozofëve të kohës së vet. Babai i tij, i cili nuk ishte varfanjak, flitet të mos ketë
dituar ta shkruaj as emrin e tij. Fëmijëria e Isakut ishte mozaik i përvojave të
karakterizuara me dëshirën e tij të pangopshme të llogarisë dizajnin më të
mirë për të gjitha llojet e sajimeve mekanike si paisje dhe orë diellore. Ai i
donte librat dhe kishte pak shokë, duke parapëlqyer studimin më tepër se
shoqërimin. Nuk ishte gjithmonë i mirëkuptuar ose i çmuar. Kur braktisi
shtëpinë të bëhej student i Universitetit të Kembrixhit, shërbëtorët u gëzuan
kur u nis, duke komentuar dredharisht se ai nuk bënte për tjetër gjë përpos
Universitetit.3 Duke e përshkruar se ishte i “pa pushim”,4 ai kishte zakon të
punonte vetëm dhe intenzivisht në projektet e tij të ndryshëm, duke harruar
ndonjëherë të ushqehet ose të flejë.
Në Kembrixh, Njutoni u bë menjëherë i dalluar dhe së shpejti u bë antar
i njohur i fakultetit. Ai dërgoi një teleskop reflektues të llojit të çuditshëm që
11

Figura 1.1 Ser Isak Njutoni. Nga piktura
e Ser Godfri Kneller rreth vitit 1689.

Figura 1.2 Teleskopi reflektues që bëri
Ser Isak Njutoni dhe ia dha Shoqërisë
Mbretërore në vitin 1671.

kishte bërë, në Shoqërinë Mbretërore në Londër (Figura 1.2). Shkaktoi senzacion të madh, duke ngjallë entuziazëm të konsiderueshëm dhe së shpejti
tërheki vëmendjen e astronomëve kryesor të Evropës. Shkurtimisht pas asaj
Njutoni dërkoi në Shoqërinë Mbretërore edhe dokumentet e përgatitura me
kujdes të opcioneve të dritës dhe ngjyrës të cilat poashtu u çmuan shumë.
Ishte i përmbajtur në prezentimin e ideve të reja dhe shpesh kalonin vitet në
mes fillimit të një projekti dhe njohja e të tjerëve për këtë. Ai lëshonte vetëm
pak nga puna e tij, “por çdo shujtë ishte monument i pashkatërueshëm i gjenialitetit të tij”.5
Mesiguri është e pashmangshme që arritja e menjëhershme e një shkenctari të ri, pa përvojë dhe shumë të sukseshëm duhet të tërhekë pak kriticizëm
nga vrojtuesit e vjetër dhe në rastine Njutonit nuk duhej shumë kohë. U zhvilluan disa kundërshtime dhe historianët bënë shumë temë. Njutoni mund të
ishte një armik i tmershëm. Pasi që kaloi vite në zbulimet e tij, ai nganjëherë
e kishte vështirë të jetë i durueshëm me ata që mezi kishin menduar fare pak
për idetë e tija të reja, ose nuk i kishin kuptuar, por kishin vendosur tu
kundërviheshin.
Një konflikt i famshëm dhe i zgjatur u zhvillua në mes Njutonit dhe Robert
Huk, Përgjegjës i eksperimenteve në Shoqërinë Mbretërore. Huk nuk ishte
shkenctar i zakonshëm, i kufizuar në nivelin gjenial vetvetiu. Për më tepër
12

kishte shkruar trajtimin Mikrografia që poashtu kishte të bëj me dritën dhe
temat optike. Huk e konsideronte vetën autoritet kryesor i shumë gjërave dhe
kishte zakon të neveritshëm të pohimit se ai kishte bërë vet shumicën e zbulimeve. Kur u diskutuan idetë e Njutonit në Shoqërinë Mbretërore në Londër,
Huk ishte i shpejt në cekjen se shumica e ideve të Njutonit ndodheshin në
Mikrografinë e tij. Njutoni, që nuk ishte aty por në Kembrixh, me kohë thekësoi se shumica e ideve të Hukut lidhur me dritën vinin nga shkenctari dhe filozofi i famshëm françez, Rene Deskarte! Huk, me taktin e një trikeku të pakoordinuar, mbrojtshëm i propozoi Njutonit se, si një fillestar, ai duhet të vazhdojë të punojë me teleskopët, por lëminë e dritës eksperimentale të ia lë
atyre të cilët veçmas kishin zgjedhur konceptet e kënaqshme.6
Përgatiteshin disa kundërshtime. Në Londër mbaheshin mbledhje secrete
të intelektualëve kryesor në vendin e quajtur shtëpia e kafesë së Gjoit. Këto
mbledhje ishin për idetë e Njutonit, siç pritej, me përfundimet e Hukut, se
Njutoni kishte adoptuar disa nga idetë e Hukut.7 Poashtu kishte polemikë lidhur me natyrën e dritës, qështje që mbetet e pazgjidhur deri në ditët e
sotme. Poashtu ishte diskutim pyetja se çka shkakton ngjyrat e ndryshme të
dritës. Njuton, i cili kishte shfaqur shumicë të eksperimenteve për këtë temë,
shkurtimisht përjashtoi argumentet e Hukut si të pa vlera. Polemikat vazhduan me vite deri në vdekjen e Hukut. “Për Hukun”, kishte shkruar një historian, “Njutoni ishte rival i frikshëm; për Njutonin, Huk nuk ishte asgjë më
shumë se një bezdi e patolerueshme, një çakall fsheharak i pa aftë të ushqehet në mesin e luanëve.”8
Të tjerët, përpos Hukut, sfiduan konceptet e dritës nga Njutoni. Në kontinentin kryesor evropian, mësuesi i moshuar Jezuit në Lligj të Belgjikës, që
quante vetën Linus, filloi qështjen e ideve të Njutonit për dritën me ngjyrë.
Ai eksperimentoi me prizmat sikurse kishte bërë Njutoni dhe kishte mendimin
se ngjyrat e ndryshme të dritës shkaktoheshin nga retë e qiellit. Kur Linusi
përcjelli pikëpamjet e tij në Shoqërinë Mbretërore, Njutoni u përgjigj me
udhëzime se si duhet qeverisur ekseprimentin vendimtar që do të qetësonte
konfliktin dhe shprehu dë shire të madhe që Shoqëria Mbretërore ta
provonte. Korespodenca e tutjeshme me Lligj thekësoi se Linus kishte vdekur,
por se nxënësi i tij lojal, Gjon Gaskons ishte i gatshëm të vazhdonte betejën
kundër Njutonit. Supozimet se Njutoni kishte shfaqur eksperimentin e tij
vetëm një here reflektoi në të dy injorancën patetike të plotësisë së Njutonit
dhe sipërfaqësisë së komenteve nga Lligji. Eksperimenti vendimtar, të cilin e
propozoi Njutoni, u shfaq më në fund në Shoqërinë Mbretërore me prezentimin e Robert Hukut dhe ne mund të hamendemi se ai nuk ishte i entuziazmuar me rezultatin.9 Rezultatet ishin saktësisht siç kishte parashikuar
Njutoni. Dikush do të mendonte se kjo i ka qetësuar kundërshtimet e Lligj,
por nuk ndodhi ashtu. Profesori tjetër, Antoni Llukas, vazhdoi betejen kundër
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Njutonit, por së shpejti u bë e dukshme se Llukas dhe Njuton ndodheshin në
dy nivele të gjera të ndryshme kundërshtimesh. Njutoni më në fund kërkoi që
letrat nga Llukasi të mos i përcilleshin më.
Edhe më e famshme është beteja në mes Njutonit dhe Gotfrid Villhem
Libnic, duke kundërshtuar cili prej tyre kishte zbuluar i pari procedurat komplekse matematikore të njehësimit. Kjo nuk ishte vetëm betejë në mes dy
konkuruesve; arriti proporcionet internacionale. Libnic kishte në Gjermani një
suite përkrahësish, kryesisht në kontinentin kryesor Evropian, duke i dhënë
meritë; përderisa në Angli, Shoqëria Mbretërore shërbente si bazë e
besueshme, duke përkrahur Njutonin si zbulues. Të dy konkuruesit ishin
akuzuar se kanë vjedhur njehësimin nga njëri tjetri. Enigma e cila u diskutua
në hetime dhe shkrime të vazhdueshme është komplekse dhe shumë
intriguese, por i mungojnë disa detaje faktike që do të lejonin rezolutën
finale. Në përgjithësi shkollarët pajtohen se ka gjasa se të dy shpikën njehësimin të pavarur,10 Njutoni para Libnicit, por Libnici ishte i pari që publikoi
zbulimet e tij; dhe simbolet e njehësimet që ai zhvilloi janë po të njejtat që
ne mësojmë në mësimet e njehësimit sot. Përgjat rrënjosjes së betejës, fushimi i Njutonit akuzoi Libnicin se provoi të injoronte letrën e hershme që pranoi nga Njutoni që propozonte njehësimin. Nga ana tjetër ka akuzime se
Njutoni ndikoi në dobi të tij në raportet e Shoqërisë Mbretërore, që theksonte
se ai shpiku njehësimin shumë para Libnicit. Njutoni ishte kryetar i asaj organizate prestigjioze gjatë 24 viteve të jetës së tij përderisa armiqësia po përparonte. Me referim në njehësimin e Libnicit, Njutoni ishte i mendimit se
shpikësit e dytë nuk llogariteshin.
Isak Njutoni mund të akuzohet drejtësisht si oshënar, posaqërisht gjatë
viteve të hershme, edhepse mbrohej nga konfrontimet, ai nuk hezitoi të përdorte forcën e intelektit të tij dhe pozitën të minimizojë punën e atyre që e
kundërshtonin. Siç pritej, poashtu kishte anë positive të tij. Kur vëllau i tij u
sëmur nga ethe vdekjeprurëse, nëna e tij kujdesej per të për ta shëruar, por
me kohë ajo u sëmur nga ethet. Me të dëgjuar këtë, Isaku la Kembrixhin dhe
nxitoi në shtëpinë e saj të kujdesej për të. Një nga farefisët e tij tregon se
Isaku qëndroi zgjuar me netë të tëra duke e trajtuar fizikisht, duke mbështjellë flluskat e saj me duart e tij, duke përdor atë shkathtësi manuale për të
cilën ishte i famshëm, që ta zvogëlonte dhembjen.11 Përpjekjet e tij nuk e
ndaluan sëmundjen shkatërruese dhe ajo më vonë vdiq. Përderisa raportet e
tyre të hershme familiare ishin tendosur pas martesës së dytë të nënës së tij
dhe ajo nuk e rriti atë, ai prap se prap u provua si djal besnik dhe i zellshëm.
Si ekzekutues i dëshirës së saj, ai e varrosi pranë babait të tij që ai kurrë nuk
e kishte parë.
Njutoni që ishte i përmbajtur të publikonte diçka, përfundimisht publikoi
rezultatet e shumë viteve studimi në librin e tij Principia12 i cili u përshëndet
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si “mbase ngjarje më e madhe në historinë e shkencës – padyshim më e
madhja deri në vitet e afërta”;13 për më shumë “asnjë person i gjallë nuk
mund të sfidojë origjinalitetin ose fuqinë e tij. Njutoni u bë dictator i pranuar
i mendimit shkencor dhe nuk kishte asnjë të kryqëzonte shpatën me të.”14
Rëndësia e Principias tre-volumëshe është se prezentoi nivel pashoqe dhe të
lartë të ashpërsisë obzervacionale dhe matematikore të shkencës, kështu përparonte dramatikisht në respektin për studime të tilla. Njutoni e vendosi
shkencën në bazament më të fortë sesa që kishte më parë. Principia është
përplot përfundime matematikore, duke mbuluar temat si graviteti, mekanizmat e trupave qiellore, hëna, rrymat, lëvizjet e lëngjeve dhe ligjet e ndërlidhura me këto. Studimet e tij ballafaquan goditjen vdekjepruese të sistemit të
madh të njohur kosmologjik të zhvilluar nga matematicienti dhe filozofi
frençez Rene Deskarte, i cili njihet nga thënja e famshme “unë mendoj prandaj jam.” Deskarte propozoi se planetat lëvizin sipas akcionit të lëvizjeve shtjellore rrotulluese në hapësirën qiellore ose në mes, që zgjerohet nëpërmes
tërë gjithësisë. Llogaritjet elegante të Njutonit, duke treguar se si graviteti
spjegon shumë detaje të shembujve të rotacionit të saktë të planeteve, eliminon çfardo nevoje për idetë e Deskartes. Në fund të edicionit të Principias
Njutoni shtoi disa shenime konkluduese me titull vërrejtje e përgjithshme.
Këtu del në dritë pak entuziazëm religjioz të tij ku a ii jep Zotit meritë si
Krijues, duke komentuar se “Ky sistem shumë i bukur i diellit, planetave dhe
kometave, mund të vazhdojë vetëm me këshillin dhe sundimin e Qenies
inteligjente dhe fuqiplotë”.15
Përfundimisht Njutoni poashtu publikoi rezultatet e hulumtimeve të tij të
shumta të dritës dhe optikës. Duket se ai kishte pjesën e madhe të tyre të
përgatitura kur një ditë duke u kthyer nga kishëza në Kembrixh, ai zbuloi se
një qiri kishte filluar zjarrin që kishte djegur dorëshkrimin e tij dhe disa dokumente tjera me rendesi. Kjo humbje e shqetësoi aq shumë sa që flitet si ai
nuk erdhi në vete për një muaj. Disa e përshkruajnë këtë si thyerje psiqike,
përderisa të tjerët nuk pajtohen aspak.16 Të gjitha detajet e jetës së këtij gjeniu ishin temë e vështrimit të përqëndruar dhe spekulimeve ekstreme.17 Më
shumë se një decenie pas zjarrit, ai më në fund publikoi studimet e tij për
dritën me titull Optikat. Historian ii shkencës Ser Uilliam Dempier komenton
se “Punimi i Njutonit në optikat, edhe po të qëndronte vetëm, do ta vendoste
në radhën e parë të njerëzve të shkencës”.18 Optikat merituan tri edicione
angleze, si dhe dy edicione françeze dhe dy latine.
U trashëguan shumë ndere për Njutonin. Në Kembrixh, aftësitë e tija
matematikore ia siguruan pozitën e profesorit Lukasian të matematikës. Pasi
që shkoi në Londër, u caktua Pronar i Menderit dhe u bë i involvuar në shumë
brenga qytetare. Akademia e shkencave në Francë e zgjodhën si Ndihmës i
huaj dhe mbretëresha Ana i dha kalorsinë e fshehur dhe e quajti Ser Isak
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Njuton. Vollteri, një nga udhëheqësit më të mëdhenjë françez në bulëzimin e
mendimit të lirë dhe lëvizjes së arsyjes së asaj kohe ishte njohur personalisht
me Njutonin. Ai lavdëroi Njutonin, duke komentuar se “nëse do të mblidhej
gjenialiteti i tërë gjithësisë, ai do duhej të udhëhiqte bendin.”19 Pas mëshumë
se një shekulli më vonë, matematicienti dhe kosmologjisti i njohur françez
Llapllas do të shprehte mendimin se ripordhimi i Principias së Njutonit ishte
sigurisht për tërë kohrat “shquarje mbi të gjitha prodhimet tjera të intelektit
njerëzor”.20 Aktualisht, duke diskutuar për individët më të rëndësishëm të
mileniumit të kaluar, Time zgjodhi Njutonin si personin e shekullit nëntëmbëdhjetë.21 Nuk ka dyshim se Njutoni posedonte një ndër mendjet më të
mëdha të kohës.
Njutoni, së bashku me tërë hiperbolat e tij mendjeprehta shkencore,
kishte devotshmëri të thellë ndaj Zotit dhe kjo kishte ndërlikime të mëdha kur
konsiderohej relacioni i shkencës me Zotin. Ai nuk aprovoi mosbesimin në
Zotin, duke thënë “Ateizmi është aq i pakuptimt dhe i neveritshëm për njerëzimin sa që kurrë nuk kishte shumë profesorë,”22 dhe nuk kaloi pa vënë re
mendjelehtësitë lidhur me qështjet religjioze; kur diçka e tillë ndodhte në
prezencën e tij, ai e kritikonte ashpër.23 Përderisa shumica e shkencëtarve të
kohës së tij besonin në Zotin dhe ishte praktikë e zakonshme të i referonte
Zotit në shkrimet e tij shkollore, Njutoni dalloi vetën me studimet e tij të vazhdueshme të temave religjioze së bashku me dedikimin e tij posaqërisht të
thellë ndaj Zotit. Njutoni i la pasardhësve një numër të mrrekullueshëm
shkrimesh të tij. Me gjasë, së paku një e treta kanë të bejnë me tema
religjioze.
Ai ishte posaqërisht i interesuar në profetizimet biblike dhe studioi tërë
materialin përkatës që mund t’i binte në dorë, pavarësisht nëse ishte i shkruar në gjuhë greke, aramaike, latine apo hebreje. Ai bëri lista të gjata të interpretimeve të ndryshme. Mardhënia në mes profecive biblike dhe histories
ishte brengë e veçantë dhe para vdekjes së tij ai kishte përgatitur një
dorëshkrim që kishte të bënte me interpretimin e dative historike. Këto duhej
të themelonin pikat e sakta referuese për profecitë biblike. Ky dorëshkrim i
vonshëm i tij u publikua pas vdekjes së tij me titull Kronologjitë e Mbretërive
të Lashta të Ndryshuara. Dy librat primare profetike të Biblës, Danieli dhe
Apokalipsa (Zbulesa), ishin me interest ë veçantë. Në studimin e këtyre, ai
përdori qasjen e njejtë analitike që përdori në studimin e natyrës. Ai zhvilloi
seri të pesëmbëdhjetë “Rregulla për interpretimin fjalët dhe gjuhën e
Shkrimit”.24 Ai interpretoi profecitë e këto dy librave të ndryshme si zbulim i
historisë botërore dhe shumë interpretime të tashme të këtyre librave biblike
janë të ngjashme me ato të Njutonit. Disa vite pas vdekjes së tij, studimet e
tij të kësaj lëmie ishin publikuar si libër: Vështrimet e Profecive të Danielit dhe
Apokalipsës së Shën.Gjonit.25 Ai poashtu shkruajti për jetën e Krishtit dhe
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temave tjera religjioze, nganjëherë duke treguar pavarësi të madhe në këtë
mendim teologjik, si refuzimi i doktrinës tradicionale krishtere të trinitetit për
Hyjninë. Ai besonte, siç thekson edhe Bibla, se të gjitha kombet vijnë nga
Noa dhe se Zoti krijoi të gjitha gjërat siç e thotë në Dhjetë Urdhërimet.26 Për
të, studimi i natyrës së Zotit dhe studimi i Shkrimit të shenjtë të Zotit ishin të
gjitha pjesë e dëshirës së tij të madhe ta njihte Atë.
Njutoni poashtu shkruajti në vazhdimësi për alkiminë. Ishte me kujdes
familiarizuar me literaturën alkimike të kohës së tij dhe iu qas temës me qëndrim të njejtë analitik që kishte me tema tjera. Disa sharlatanë i kishin dhënë
alkimisë emër të keq sikurse kishte tendenca të falsifikimit ndryshimit të elementeve bazë në flori, por në kohën e Njutonit, pjesërisht me punën e
kujdesëshme të robber Bojllit, alkimia filloi të emancipojë mbulesën e saj
mistike në rrugën e saj si kimi respektuese. Disa u munduan t’i përshkruajnë
personalitet mistik Njutonit për shkak të shkrimeve të tij alkimike, por kjo si
duket u mendua për shkak të qasjes së tij rationale (psh të bazuar në arsyje) ndaj fizikës, matematikës dhe Biblës. Disa nga implikimet misterioze të
alkimisë mund të ishin në interesin e pyetjeve të papërgjegjura të tij, por ai
përpiqej për verifikimin eksperimental siç bëri me fizikën.27
Aroma e entuziazmit religjioz që u zhvillua rreth Njutonit i solli shumë
admirues. Françezi i njohur u mundua të themelojë Religjionin e ri të kishës
së Njutonit. Françezi tjetër kritikoi disa herë Anglinë për mos dhënie e respektit ndaj lartësimit të Njutonit. Për më tepër, kalendari duhet të rishikohet dhe
të fillojë me datëlindjen e Njutonit dhe duhet ndërtuar kisha në vendlindjen
e Njutonit.28 Matematicienti zvicëran Fatio de Duillir ishte mik i mirë i Njutonit
dhe një letër e tij reflekton thellësinë dhe ndikimin shpirtëror të Njutonit.
Fatio u sëmur dhe nuk priste të jetonte. Duke i shkruar Njutonit për çka mendonte do të ishte letra e tij e fundit, ai shpreh “I falenderoj Zotit që shprti im
është jashtzakonisht i qetë, ku ti kishe veprim kryesor”.29
Njutoni kishte gjetur vendin final për pushimin e tij, në mesin e më të
mëdhenjëve të Anglisë, në të mrrekuellueshmen Uestminster Abei.
Paradoksalisht, pas përafërsisht një shekull e gjysmë, Çarls Darvini, që kishte
ide shumë të ndryshme për Zotin, u varros poashtu në Uestminster Abei dhe
atë vetëm disa hapa larg vendit ku pushon Njutoni. Kur i vizitova varret e
këtyre dy ikonave gjigante shkencore, nuk mund të frenoja vetën nga mendimi lidhur me kundërshtimet për Zotin që këta dy i lënë trashigimi botës. Ky
kundërshtim është baza e të shumtës së diskutimit në kapitujt tjerë.
Për Njutonin, Zoti nuk ishte vetëm concept i zakonshëm. Ai kishte nderim
të thellë për Të, duke komentuar se “Kjo Qenje guvernon të gjitha gjërat, jo
si shpirti i botës, por si Perendi i gjithanshëm;…Zoti suprem është Qenje e
amshueshme, i pafund, absolutisht i përsosur”.30 Për të Zoti poashtu ishte
Qenje shumë personale i cili na do dhe të cilin duhet ta duam dhe respekto17

jmë. Këtu është unaza e sinqeritetit të thjeshtë ku ai dëshiron se “ne duhet
të besojm se është një Zot ose Monark suprem që ne mund ta kemi frikë dhe
ta dëgjojmë dhe të mbajm urdhërat e tij dhe ti japim respect dhe lavdi. Ne
duhet të besojmë se ai është baba të të cilit janë të gjitha gjërat dhe se ai e
don popullin e tij si fëmijët e vet të cilët mund ta duan gjithashtu dhe ta
dëgjojnë si atin e tyre.”31
Isak Njutoni, ndoshta më shumë se cilido person tjetër, ndihmoi themelimin e shkencës në fondacion të fortë. Ai e bëri këtë me aplikimin e standardeve rigoroze për hulumtimet dhe publikimet e tij. Për disa mund të jetë
paradokslae se një nga shkencëtarët e mëdhenjë ishte person aq intensivisht
religjioz. Jeta e Njutonit qartë ilustron se si shkenca dhe besimi shumë i fortë
në Zotin mund të funksionojnë së bashku.
Njutoni nuk ishte vetëm
Njutoni jetoi në një kohë kritike për historinë e shkencës. Ishte kjo kohë
kur shkenca moderne shpëtohej nga shtërngimi i fortë shekullor i traditave të
vjetra. Vëzhgimi, eksperimentimi dhe analizat matematikore filluan të
zavendësonin dogmat filozofike të periudhës e cila nganjëherë me të drejtë u
karakterizua si “Kohërat e erëta”. Pasimi i Renesansës, poashtu e njohur si
“ringjallja e mësimit”, krijoi atmosphere të turbullirave intelektuale.
Shkencëtarët kryesor mu pas asaj kohe u bënë pionjerë të shkencës moderne; dhe si Njutoni, ata fuqishëm përkrahën Zotin si Krijues të gjitha gjërave.
Principet e shkencës sonë moderne u shfaqën në matricën intelektuale ku
Zoti ishte figure dominuese.
Johanes Kepller (1571-1630), i cili punoi në Pragë, rradhitet në mesin e
shkencëtarëve kryesor të kohërave. Ai tregoi se planetet lëvizin rreth diellit në
modele ovale, në vend të qarkoreve. Shumë i aftë në matematikë, ai zhvilloi
tri principe, të njohura si ligjet e Kepllerit që janë të lidhura me lëvizjen e
planeteve. Ato shpëtuan të paprekura pothuaj deri më sot. Sikurse astronomi i njohur Italian Galileo (1564-1642), Keplleri pa mardhënie të ashpër në
mes Zotit dhe matematikës së natyrës. Motivimi i Kepllerit për hulumtimin e
tij ishte të gjejë “harmonitë matematikore në mendjen e Krijuesit”.32 Sikurse
Njutoni ai poashtu shkruajti për jetën e Krishtit.33
Françezi i shumanshëm, Blez Paskal (1623-1662), ishte një mendje tjetër
briliante e kësaj ere. Ishte i aftë në teologji, ekuilibrin e fluideve dhe ai vendosi bazamentin e teorisë së probabiliteteve matematikore. Principet që ka
vendosur ai na shërbejnë si bazë e metodës së tashme të studimit të shumë
problemeve në fizikë, biologji dhe sociologji, kur duhet vlerësuar matematikisht rastin që të gjitha llojet e gjërave mund të ndodhin. Paskali ishte njeri i
devotshëm dhe shumë religjioz; përkushtimi i tij i nënkuptuar ndaj Zotit shi-
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het kur ai komenton se “drejtimi i të gjitha gjërave duhet të ketë si objekt
themelimin dhe lartësinë e religjionit.”34
Pionjeri, shkenctari anglez Robert Bojll (1627-1691) konsiderohet nga të
shumtit të jetë baba i kimisë. Një nga kontributet e tij kryesore ishte të hedhë
poshtë idenë klasike të vetëm katër elementeve kryesore: zjarri, ajri, toka
dhe uji. Studentët e kimisë e njohin posaqërisht sipas Ligjit të Bojllit që spjegon raportin e anasjellët të presionit dhe sasisë së gazit. Bojlli besonte se
dikush lartëson Zotin duke spjeguar krijimin e Tij, se Zoti krijoi botën dhe
ishte e nevojshme të vazhdohej tutje.35 Historiani Frank Manuel komenton se
“përdorimi tradicional i shkencës si formë e lavdit Atit (Zotit) supozoi dimenzione të reja nën kujdestarinë e Robert Bojllit.”36 Bojlli dha sasi të mëdha të
pasurisë së tij për qështje religjioze në Irlandë dhe Anglia.
Një nga biologët kryesor të asaj kohe ishte biologu suedez Karl fon Line
(1707-1778). Ai ishte antari më i parë i fakultetit në Universitetin e Upsalas.
Fama e tij për klasifikim e pothuaj çdo gjëje që dinte pë shkollarët e tërhequr nga anë e mbanë bota. Ai klasifikoi të gjitha llojet e organizmave dhe
ndihmoi në themelimin e sistemit actual binomial të emërimit të organizmave
duke përdorur emrat e gjeneve dhe llojeve. Prap, sikurse shumë shkenctar të
tjerë të kohës së tij, ai besonte se “natyra u krijua nga Zoti për nderin e Tij
dhe për bekimin e njerëzimit dhe çdo gjë që ndodhë ndodhë sipas urdhërit
dhe udhëheqjes së Tij.”37
Jo të gjithë shkencëtarët e asaj kohe morën Biblën pa dyshime. Në
Francë, natyralisti Bufon propozonte pikëpamje jo-biblike që minimizuan
rëndësinë e Zotit në natyrë; sido të jetë, ai ishte pjesë e minoritetit.
Tani: Ballafaqimi i pikëpamjeve
Me mijëra njerëz prezentonin në mledhjen e Shoqërisë Gjeologjike të
Amerikës në Nju Orleans. Kryetari i sesionit potencoi se “Krijimi është prostitucion shkencor,” ai poashtu deklaroi se “kreacionistët janë po aq të dërmuar
sikurse monedha 3 dollarëshe” (Shtetet e Bashkuara nuk kanë valutë të tillë).
Një folës tjetër komentoi se “Katastrofizmi biblik,” interpretimet gjeologjike të
bazuara në përbysje mbarë botërore të përshkruar në Bibël, është “jo i sinqertë” dhe “i ndyrë”. Dikush tjetër deklaroi se “nuk duhet lejuar të biem në
mashtrimin e kreacionistëve”.
Këto ishin vetëm disa prej komenteve brengosëse që kam dëgjuar.38
Përderisa prezentoheshin disa dëshmi të vlefshme që përkrahnin deklaratat,
kjo nuk ishte diskutim i zakonshëm shkencor. U zhduk imazhi i llogarisë së
qetë dhe të kujdsëshme të shkencëtarëve veshje mantel bardhë. Reagimi i
ashpër u stimulua pjesërisht nga të rriturit e Sondazhit të Gallupit në Shtetet
e Bashkuara duke thekësuar se jo të shumtët ndjeknin shkencën. Gjithsej
44% besonin se Zoti krijoi njerëzimin brenda dhjetë mijë viteve të fundit;
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pjesa tjetër e 38% besonin se Zoti udhëheqi në zhvillimin e races njerëzore
mbi miliona vite; dhe vetëm 9% besonin modelin shkencor se njerëzimi
evoluoi mbi miliona vite dhe Zoti nuk ishte i përfshirë. Disa nuk kishin
mendim. Organizata e Gallupit kishte përsëritur sondazhin e njejtë për së
paku katër herë me rradhë me rezultate esencialisht të njejta.39 Duket se
shumica e shohin si të vështirë të mendojnë që ekzistenca e njerëzimit nuk
ka kuptim as qëllim dhe se ne vetëm aksidentalisht ndodhemi këtu.
Komentet kritike për krijimin që u cituan më lartë, ilustrojnë se si mjedisi
momental i mendimit të shkencëtarëve të shumtë ndaj Biblës është shumë i
ndryshëm sesa që ishte për pionjerët e shkencës moderne. Këta pionjerë
zjartë besonin se Bibla është fjalë e Zotit; është e vërteta. Tani shkencëtarët
shpesh flasin për Biblën si mitologji esencialisht jo valide. Sido të jetë, kjo nuk
do të thotë se shkencëtarët nuk besojnë më në Zotin. Isha present në një
kongres internacional gjeologjik në Paris. U caktua një koncert i interumenteve frymore në katedralën e madhe të Noterdamit si ngjarje e veçantë
kulturore për kongresin. Isha këndshëm i befasuar kur vërejta se shumica e
gjeologëve u gjunjëzuan me përulësi si respect me hyrjen e tyre në katedrale.
Dikush do të hamendej se shumica e këtyre besojnë në Zotin. Pamja mund
të komplikohet nga kuptimi i ndryshëm për Zotin dhe religjionin. Disa
shkencëtarë nganjëherë shprehin lirshëm besimin e tyre në njëfar religjioni,
por jo në Zotin. Të tjerën nënvijëzojnë linjë të mprehtë në mes religjionit dhe
shkencës.40 Dikush mund të definon religjionin në shumë mënyra, si ndershmëri morale, etj., por kuptimi i zakonshëm i termit religjion është adhurimi i
një ose më shumë zotrave. Ne do të vazhdojmë duke menduar me atë kuptim .
Sa shkencëtarë besojnë në Zotin? Përderisa mund të gjejmë çfardo numri
në publikimet e ndryshme dhe mendime të pakontrolluara në intenet, dy
shqyrtime të publikuara në gazetën prestigjioze Natyra duken valide. Janë
zgjedhur njëmijë individual kuturu nga shkencëtar të listuar në Burra dhe gra
të shkencës në Amerikë dhe u morën në pyetje për besimin e tyre në Zotin.
Por, çka nënkuptojmë ne me Zotin? Fjala Zot mund të nënkupton shumë gjëra
të ndryshme. A është Zoti qenje personale, a është princip, apo siç më kishte
thënë një profesor i zoologjisë, Zoti është natyrë? Në këtë analizë u përdor
interpretim i ngushtë i asaj se kush ishte Zoti; dhe nuk do të guximonte
përgjigje positive. Ata shkencëtar që besonin në Zotin duhej të pohonin se
“unë besoj në Zotin me komunikim intelektual dhe efikas me njerëzimin, psh.
Zotin tëcilit mund ti lutemi duke pritur përgjigje. Me ‘përgjigje’ mendoj në më
shumë se efektin subjektiv dhe psikologjik të lutjes.” Shkencëtarët poashtu
mund të potenconin se ata nuk besonin në Zotin e atillë, ose që nuk e njihnin. Rreth 40% kanë thënë se besojnë në Zotin e përshkruar lartë që përgjigjet në lutjet e tyre; 45% nuk besojnë; dhe 15% nuk kishin besim definitiv.41
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Mbase 40% besonin në Zotin, por jo në atë që ishte përshkruar me definicione të ngushta në pyetsor. Një shkencëtar shkruajti në anësorin e pyetsorit
të tij, “unë besoj në Zot, por nuk besoj se dikush mund të pret përgjigje në
lutje.” Është interesnate se kjo analizë e bërë më 1996 ishte e njejta e bërë
80 vite më parë me rezultate kryesisht të njejta. Shpejt pas analizës 1996,
anëtarë të Akademisë prestigjioze Nacionale Shkencore u morën poashtu në
pyetje për besimet e tyre në Zotin duke përdorë pyetje të njejta. Aty vetëm
7% kanë thënë se besojnë në Zotin që përgjigjet në lutje siç u definua në
pyetjen e analizës.42
Pse një përqindje aq e vogël e antarëve të akademisë do të besonte në
Zotin? Duket të jenë të involvuar disa faktorë.43 Pritet që shkalla më e lartë
e specializimit në shkencë që antarët e akademisë kanë do të mund të kufizonte perspektivën e tyre. Specializimi mund të kufizojë pikëpmjen e dikujt,
posaqërisht nëse lë anash të shikon përtej lëndës së specializimit të tjetrit.
Për më tepër, elitizmi i shoqëruar me të qenë antarë i akademisë mud të
reflektojë qëndrim të superioritetit dhe krenarisë të përcaktuar lehtësisht nga
suksesi i shkencës. Krenaria e tillë mund të kundërshtojë mprehtësisht qëndrimin e përulësisë dhe adhurimit të guximuar nga besimi në Zot.44 Kishte
propozime serioze se kishte më shumë anëtarë të Akademisë Nacionale
Shkencore që besonin në Zotin sesa është pranuar dhe faktorë sociologjik luaj
rol të konsiderueshëm komplikues. Ekziston një qëndrim shumëvjeçar se të
jesh shkencor, duhet të jesh i lirë nga religjioni. Në kohën e analizës,
akademia përgatiste një broshurë dhe rishikonte tjetrin, të dy guximonin
mësimin e evolucionit në shkolla publike përderisa kundërshtonin mësimin e
krijimit. Aktivitetet dhe perspektiva e tillë nuk do të guximonte avokimin e
besimit në Zot. Në të kundërtën, një antar i akademisë aktualisht pati kurajo
të kritikonte evolucionin në shtyp, duke thekësuar se ishte shumë i shkathët
dhe shpesh i përdorur për sqarimin e pikëpamjeve kundërshtuese sikurse
sjellja agresive dhe altruiste; për më tepër, kontribuon pak në biologjinë
eksperimentale.45
Duhet mbajtur si perspektivë se akademia përfaqëson më pak se 2% të
shkencëtarëve të rradhitur në Burra dhe gra të shkencës në Amerikë. Si e
tillë, dukshëm nuk përfaqëson mendimin e shoqërisë shkencore në tërsi ku
40% besojnë në Zotin që përgjigjet në lutje e tyre. Por pse tekstet e librave
shkencore, artikujt dhe prezentimet në media kryesisht nuk kanë fryt të referencave për Zotin? Mospërshtatja pa dyshim reflekton averzionin që zakonet
prezente shkencore duket t’i kenë për religjionin, që nuk është në pajtim me
besimin e shumë shkenctarëve. Faktorët në qëndrim dhe sociologjik që do të
merren parasysh më vonë mbase spjegojnë më mirë pabarazinë.46
Nga ana tjetër, shkenctarët dhe autoritetet tjera nga Instituti i Zbulimeve
kishin ndikim të madh nëpërmjet librave,47 mësimeve dhe Web faqeve. Ata
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përkrahnin idenë se patjetër duhet të ketë ndonjë dizajn inteligjent për
natyrën dhe kjo ide pranon konsideratë të shtrirë gjerë si “dizajn inteligjent”
ose “DI” lëvizja fiton popullaritet. Por shkenctarët kryesor kundërshtojnë fort
edhe këtë propozim të hollë të njëfar Zoti. Një evolucionist në qështjen
aktuale të Shkenctari amerikan raporton se “suksesi i lëvizjes DI është tmerrues. Në së paku 40 shtete, DI konsiderohet si shtesë e planit mësimor
shkencor të kërkuar në shkollat publike.”48 Dikush merr pak nga “aroma” e
kundërshtimit si përmbledhje të propozimit të dizajnit inteligjent të mbajtur
për kongresin e Shteteve të Bashkuara. Përfaqësuesite Institutit të Zbulimeve
thekësuan se ata ishin aty “vetëm se të hapin mendjet që ishin të mbyllura
nga priftëria e zgjedhur shkencore”.49
Aktualisht, incidenti karakteristik në Kanzas reflekton në të dyja rëndësinë
zhvilluese të konceptit të dizajnit inteligjent dhe kërcënimin që ia vendos
evolucionit. Me qëllim të evaluohet se çka do të përfshihet në mësimin shkollor public, Bordi shtetëror i edukimit ftoi për diskutim disa ditor nëmes
propozuesve të dizajnit inteligjent dhe evolucionit. Fatkeqësisht evolucionistët
nuk u paraqitën në mbledhje të ballafaqohen me ndermjetësuesit e dizajnit
inteligjent. Por ata u ndien të lirë të shprehin pikëpamjet e tyre në konferencat për shtyp jasht mbledhjeve! Bojkoti i evolucionistëve udhëhiqej nga
Asociacioni Amerikan për Përparimin e Shkencës, që është organizata më e
madhe gjenerale shkencore në botë dhe publikuesi i gazetës prestigjioze
Shkenca. Arsyet e dhëna nga evolucionistët për mos paraqitje përfshinin
propozimin e dëgjimeve të paisura mirë, duke hutuar publikun kryesor dhe
duke pasur kohë për të diskutuar qështjen më vonë. Sido të jetë, arsyetimet
aq të ulta për mos paraqitje i lënë evolucionistët të lëndueshëm para kriticizmit serioz sa që ata fillojnë të kuptojnë sa i dobët është rasti i tyre. Një
antar i Bordit të edukimit komentoi se ajo “ishte përfundimisht e zhgënjyer
që ata kishin zgjedhur të prezentojnë rastin e tyre në hije” dhe se ajo “do të
kënaqej duke dëgjuar çka kanë ata për të thënë në formën e tyre profesionale, etike.”50 Kur sfidohet sekularizmi dominues i shkencës, nënkuptohet,
evolucionistët mund të ndihen në siklet.51
Koncepti i gjashtë ditëve të krijimit të Zotit të pasqyruar në Bibël akoma
besohet nga një numër i shkenctarëve modern. Një libër actual me titull Në
gjashtë ditë: Pse 50 shkenctarë zgjodhën besimin në krijim,52 prezenton hartimet e 50 shkenctarëve me nivel doktorati, që spjegojnë pse ata besojnë
llogaritjen biblike të krijimit. Përkushtimi i pionjerëve të shkencës moderne
ndaj Biblës akoma ekziston sot përkundër qështjeve të mëdha zënkash dhe
komenteve çjerrëse nga shkenctarët kryesor. Duke iu referuar librit të sipërpërmendur, evolucionisti Riçard Dakins nga Universiteti i Oksfordit në Angli
komenton se ai “nuk do të besonte mendim aq të dëshirueshëm dhe mundshëm vet-mashtrues.”53 Në anën tjetër të Atlantikut, i vonshmi i Harvardit
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Stefan Golld poashtu përqeshi diskutimin për krijimin. Sipas mendimit të tij
shkenca ka siguruar përgjigje adekuate, pa Zotin. Ai karakterizon evolucionin
si “të argumentuar mirë si cilido fenomen tjetër në shkencë,” dhe “një nga triumfet më të mëdha të zbulimit njerëzor.”54 Hendeqet e betejës groposeshin
thellë e më thellë.
Disa mendojnë pse, në këtë kohë të shkencës, aq shumë njerëz në
Shtetet e Bashkuara besojnë se njerëzimin e krijoi Zoti. Pa dyshim a shumë
arsye; një factor kontrubues është “përqindja jashtzakonisht e lartë e
mësuesve të biologjisë që hyjnë në kreacionizëm”.55 Kjo deklaratë e botuesit
të gazetës Mësuesi amerikan i biologjisë nën rubrikën e “Abuzimi edukativ”
raporton për analizën e nivelit sekondar të mësuesve të biologjisë në vendet
e ndryshme. Rezultatet tregojnë se në mes 29 dhe 69% mendojnë se “kreacionizmi duhet mësuar në orët shkencore në shkollar publike”; dhe në mes
16 dhe 30% në realitet e japin si lëndë. Zoti nuk është i vdekur në këto klasa
shkencore. Në të kundërtën, Asociacioni Nacional i mësuesve të biologjisë
publikuan deklaratën në vitin 1995, duke thënë se evolucioni është “proces jo
i mbikqyrur, jo personal, i paparashikueshëm dhe natyror.”56 Me përdorimin e
fjalëve “jo i mbikqyrur” dhe “jo personal” shumicës iu propozua se Asociacioni
po përvetësonte pozicionin ateist dhe vërtetë po bënte deklaratë teologjike se
nuk ka Zot. Pas debatave të zgjatura, fjalët ofenduese janë fshirë nga
deklarata dhe disa reporter nga shtypi publik akuzuan shkenctarët për dorëzimin para kreacionistëve. Komplikimi i barazimit është fakt dinak se pyetje lidhur me Zotin është rrjedhojë aq emocionale sa që shumë shkenctarë dhe
shkollarë thjeshtë heshtin për këtë. Shkenctarët dallojnë shumë sa i përket
mendimit për pyetjen Zot. Ne do të përdorim shprehjen “pyetja Zot” kohë pas
kohe për referim pyetjes specifike nëse Zoti ekziston apo jo.
Rritja e interesimit për pyetjen Zot
Gjatë dekadave të fundit janë mbajtur disa konferenca me rëndësi që
kishin të bëjnë me pyetjen e ekzistencës së dizajnuesit ose Zotit. Posaqërisht
ia vlen të përmendim janë “Gjithësia dhe Krijimi” konferenca në Universitetin
Kembrixh (1994), “Krijimi i qartë” konferenca në Universitetin Biola (1996),
“Shkenca dhe kërkimi shpirtëror” konferenca në Kampin Berkli të Universitetit
të Kalifornisë (1998), dhe “Natyra e natyrës” konferenca në Universitetin
Bajlor (2000). Në këto mbledhje, prezentues ishin shkenctarët e klasës së
parë dhe pjesërisht participonin disa Laureat fisnik. Konferenca tjera të
numërta me këtë temë u mbajtën në shumë vende të botës. Shumë ide janë
në konsiderim. Kur vjen deri te pyetja dominuese për origjinën e jetës, ide të
spikatura të vlerësuara përfshijnë: (a) jeta ka evolvuar vetvetiu, asnjë Zot nuk
u përfshi (evolucioni natyralist); (b) ekziston njëfar dizajnuesi (dizajn inteligjent); (c) Zoti përdori procesin e evolucionit (evolucioni teistik); (d) Zoti krijoi
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forma të ndryshme të jetës mbi biliona vjet (krijimi progresiv); (e) Zoti krijoi
forma të ndryshme të jetës disa mijëra vite më parë siç nënluptohet në Bibël
(krijimi aktual).
Ka me bollëk dëshmi të interesimit bulëzues të pyetjes Zot. Kishte rritje
dramatike të numërit të kurseve që mësonin këtë qështje të raportit të
shkencës dhe religjionit. Përderisa me vështirësi do të gjenim kurse të tilla
disa dekada më parë në Institucionet amerikane të studimeve të larta, disa
qindra pasuruan programin present mësimor.57 Nxitjet e Fondacionit Gjon
Tempellton padyshim kontribuan në këtë. Antologjia Cosmos, Bios, Theos
prezenton kontributet e shumë shkenctarëve të dalluar, duke përfshirë mbi
njëzet Lauretë fisnik, diskutim shkence, religjioni dhe ekzistencën e Zotit.58
Gazeta Shkenca, e cila padyshim është gazeta më prestigjoze botërore
shkencore, e prezentoi në vitin 1997 titullin për diskutim “Shkenca dhe Zoti:
Trend ngrohës?”59 Nganjëherë i bashkohen diskutimit sektoret e lajmeve dhe
letrave të disa gazetave shkencore. Asociacioni amerikan i gjeologëve të gjurmuesve të naftës për Janar 2000, kishin artikull diskutim-botimi duke
propozuar që gjeologët të qëndrojnë jashtë debatave të krijimit për shkak të
politikave të përfshira dhe sepse “shkenctarët që shkojnë dhe debatojnë me
këta persona, do të përtypen,…Ata kanë të gjitha llojet e fjalëve gumëzhuese
dhe fjalëkyçeve me të cilat mund të ju bëjnë grackën, në nuk njiheni me këto
taktika.”60 Përgjigjëja e lexuesve të botimit ishte jashtzakonisht kundërshtuese, duke thekësuar se shkenca duhet të jetë më e hapur ndaj ideve të
ndryshme për Zotin dhe krijimin.61
Poashtu u diskutuan ekzistenca e Zotit në gjurmimin e gjithsisë. Kur astronaut ii njohur rus German Titov u kthye nga ekskurzioni i tij deklaroi se ai nuk
gjeti kurfar zotra; kërkoi engjujt dhe nuk i gjeti. Ai shkoi vetëm 221 kilometra (137 mila) mbi sipërfaqen e Tokës. Më vonë, sidoqoftë, tokësorët shikuan
astronautët Apollo që shkuan rreth e rrotull Hënës 386,000 kilometra
(240,000 mila) larg Tokës dhe iu lexuan publikut të mahnitur fjalët e para të
Biblës “Në fillim, Zoti krijoi qiejt dhe token.”
Shtypi publik shpesh i bashkangjitej diskutimit. Një qështje e Newsweek
në vitin 1998 nxjerri nëpër tërë kopertinën e saj fjalët “SHKENCA GJEN
ZOTIN”. Gazetat si Krishterizmi sot, shkencëtari i ri, Skeptiku dhe hetuesi
skeptic shumë shpesh e diskutojnë pyetjen e shkencës dhe religjionit, duke
ia përkushtuar shumicën e qështjes kësaj teme.
Në disa raste, disa shkenctarë shkruajtën vazhdimisht për raportin e
shkencës me Zotin. Poll Dejvis, profesor i fizikës teorike në Universitetin e
Njukestëll përgjatë lumit Tajn të Anglisë, shkruajti librin e popullarizuar Zoti
dhe fizikat e reja. Ai spekulon se “shkenca ofron rrugë më të sigurtë kah Zoti
sesa religjioni”.62 Dejvis pretendon të jetë i kujdesshëm në identifikimin e
ngushtë të Zotit për të cilin ai e ka fjalën. Në një libër më vonë, ai komenton
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për “dëshmitë e fuqishme se ‘diçka po ndodhë’ pas të gjithave”.63 Ai përpos
tjerash përkrahë tezën se shkenctarët mund të jenë religjioz: “Me përcjellejen e publikimit të Zoti dhe fizikat e reja, isha i mahnitur të zbuloja se si shumica e kolegëve të mi shkenctarë praktikojnë religjionin konvencional”.64 Gjon
Pollkinghorn kaloi mbi 25 vjet duke punuar si fizicient teorik i grimcave atomike në Universitetin e Kembrixhit. Ai pastaj riorientoi drejtimin e tij dhe u bë
klerik anglikan dhe më vonë administrator kolegji në Kembrixh. Ai përkushtoi
vetën në studimin e mardhënies së shkencës dhe teologjisë dhe publikoi një
numër librash lidhur me këtë temë. Ai beson se Zoti mbron dhe është aktiv
në gjithësi, për më tepër ai lehtëson lirinë tonë të zgjedhjes.65 Shumë
shkenctarë tjerë shprehën besimin e tyre në Zotin dhe disa kokelksione të
komenteve të tilla u publikuan.66
Shkenca dhe Zoti racional i Biblës
Ekziston idea fascinante e cila u përkrah për mbi gjysmë shekulli, e cila
sfidon kundërshtimet e propozuara në mes shkencës dhe Zotit. Koncepti
është se shkenca u zhvillua në pjesën perendimore të botës posaqërisht për
shkak të prapavijës së saj juseo-krishtere. Me fjalë tjera, në vend të Zotit dhe
shkencës të ndarë në dy botra, shkenca ia detyron origjinën e saj llojit të Zotit
të përshkruar në Bibël. Kjo tezë u përkrah nga një numër impresiv shkollarësh.67
Filozofi i njohur botëror Alfred North Uajt-hed, i cili meson në të dy
Universitetet Kembrixh dhe Harvard, propozon se idetë e shkencës moderne
të zhvilluara si “prejardhje e pavetëdijshme nga teologjia mesjetare.”
Koncepti i botës së rregullt të nënkuptuar nga Zoti njësh (monoteizmi),
racional dhe i qëndrushëm i Biblës ka siguruar themeloret e besimit në konceptin shkak-pasojë të shkencës.68 Shumë zotra të paparashikueshëm pagan
të kulturave tjera ishin tekanjoz, prandaj nuk i përshtateshin me qëndrueshmërinë që e bënë të mundur shkencën. R.G. Kollingvud, që ishte profesor
Uejnfllet të filozofisë metafizike në Univesitetin e Oksfordit, e përkrahë këtë
concept duke thekësuar që besimi se Zoti është i gjithpushtetshëm lehtësoi
ndryshimin e pikëpamjes së natyrës nga jopreciziteti në precizitet dhe preciziteti i përshtatet shumë mirë saktësisë së arritshme në shkencë.69 Në
Holandë, i vonshmi Rier Hujkas, profesor i historisë së shkencës në
Universitetin në Utreht, poashtu thekëson se pikëpamja botërore biblike kontribuoi në zhvillimin e shkencës moderne. Me rëndësi të veqantë është antiautoritatizmi i rritur nga Bibla. Kjo ndihmoi ta lirojë shkencën nga autoriteti i
teologëve. Një nga shkollarët kryesor të kësaj lëmie është Stenlli L. Gjeki i cili,
me doktorimin në fizikë dhe teologji ishte nderuar si profesor i dalluar në
Universitetin Seton Hall në Nju Gjersi. Gjeki thekëson me mprehtësi se kulturat hindu, kineze, majane, egjiptiane, babilonase dhe greke të gjitha kishin,
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në shkallëzim të ndryshëm, fillimet e tyre në shkencë, që sidoqoftë, përfunduan në dështim.70 Ai e atribuon këtë me mungesën e besimit të racionalitetit
të gjithsisë të gjetura në këto kultura. Tradita judeo-krishtere e Biblës siguroi
llojin e Zotit racional të nevojshëm për themelimin e shkencës.71 Është
paradoksale se Zoti, i cili mund të jetë shkaku i themelimit të shkencës, tani
është i refuzuar nga pozita e tashme shekullore e shkencës.
Ne nuk mund të themi se koncepti i pranuar gjerësisht i mardhënies
shkaktare në mes Zotit të traditës judeo-krushtere dhe shkencës moderne
është fakt i pa vënë në pyetje; vetëm se pranimi i kësaj ideje propozon se
nuk ka dyzim të fortë në mes shkencës dhe Zotit të përshkruar në Bibël. Ai
Zot është hyjni e shkakut dhe pasojës dhe është i qëndrueshëm, e kjo i përshtatet mirë shkencës.
Komentet përfunduese
Pionjerët e shkencës moderne, si Kepller, Bojll dhe Njuton, ishin besimtarë
të devotshëm të Zotit dhe Biblës. Ata nuk kanë parë konflikt në mes Tij dhe
shkencës sepse Ai ka krijuar principet e shkencës. Si duket shkenctarët e
mëdhenjë mund të besojnë në Zotin që është aktiv në natyrë. Që nga ajo
kohë kishte ndarje të rrugës. Shkenca vazhdoi në rrugën e vet, duke izoluar
vetën nga religjioni dhe duke munduar ti përgjigjet shumë gjërave, përfshirë
këtu edhe pyetjeve të pafundëta të origjinës dhe qëllimit tonë, pa iu drejtuar Zotit. Përderisa shumë shkenctarë besojnë në Zot, në të tashmën, Ai thelbësisisht është i përjashtuar nga të gjitha interpretimet shkencore.
Shkenctarët kryesor bashkëkohorë kanë vendosur posaqërisht tingullin për
shkencën ndarë nga Zoti.
Në mënyrë të veçantë është bërë ridefinimi i praktikës së shkencës nëpër
kohë dhe kjo është me rëndësi të mbajm në mend. Në përgjithësi, shkenca
konsiderohet të jetë studim i fakteve dhe spjegimeve të natyrës, por detajet
e definicioneve mund të dallojnë jashtzakonisht. Kur vendoseshin themelet e
shkencës moderne , ata që studijonin natyrën (shkenctarët) quheshin historian të natyrës ose filozof të natyrës dhe Zoti që konsiderohej aktiv në natyrë
lavdërohej në shkrimet shkencore. Shpesh Atij i referohej si krijues i çdo
gjëje. Ai themeloi ligjet e natyrës dhe ishte pjesë e interpretimit shkencor.
Rëndësia e Zotit në shkencë u zvogëlua gradualisht, sidomos në mesin e
shekullit nëntëmbëdhjetë. Tani është trend i fortë të praktikës së shkencës të
përjashton Zotin dhe nëse provon të përfshinë Zotin, ajo konsiderohet të jetë
jo shkencore. Zoti përjashtohet thejshtë me definicion. Kjo pikëpamje ia
mbyllë derën shkencës të zbulojë Zotin. Në këtë mënyrë, shkenca nuk është
hulumtim i hapur is ë vërtetës, e kjo shpie në gabim, posaqërisht nëse Zoti
ekziston!
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Në këtë trajtim ne propozojmë se shkencëtari duhet të jetë i hapur ndaj
mundësisë se Zoti ekziston dhe se shkenca duhet të jetë hulumtim i hapur i
spjegimeve, duke ndjekur shenimet e natyrës kudo që ato shpiejnë. Brenga
jonë është ta gjejm të vërtetën, e jo të përshtatim konkudimet tona me
definicionet e ngushta të shkencës. Në faqet në vijim ne do ta konsiderojmë
shkencën kryesisht të jetë, siç përmendëm sipër, studim i fakteve dhe interpretimeve të natyrës. Pyetja kryesore që do të diskutojmë në kapitullin e fundit është pse shkenca zgjedhë që tani ta përjashton Zotin nga menuja
spjeguese e saj
Në dekadat e fundit kishte trend ngrohës zbutës ndaj religjionit dhe Zotit
në shkencë dhe pyetja Zot ishte adresuar me seriozitet, duke reflektuar disa
nga mënyrat që shkenca dhe Zoti kanë bashkpunuar në të kaluarën. Për më
shumë, Zoti i përshkruar në Bibël është i qëndrueshëm, Zot racional që përshtatet mirë me principet shkak-pasojë të shkencës. Aktualisht, në kuptim të
qsjeve fundamentale racionale, Zoti dhe shkenca nuk janë aq të ndryshme
dhe plasa që u krijua në mes shkencës dhe Zotit meriton të shlyhet.
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Kapitulli 2

Gjithësia shumë
mirë e akorduar
Prandaj graviteti mund të vëjë në lëvizje planetet por pa fuqinë madhështore
kurrë nuk do të mund t’i vëjë në lëvizje të atillë Qarkore siç e kanë ato diellin,
prandaj për këtë dhe arsjyje tjera jam i detyruar t’ia përshkruaj kornizën e
këtij Sistemi agjentit inteligjent.1
Ser Isak Njutoni

Çka ka atje?
Janë disa perspektiva inspiruar nga frikë-nderimi sesa pamja kristalore e
yjeve të panumërta shkëlqyese që dikush mund të sheh në një natë të qartë.
Fatkeqësisht, sot vetëm ata që jetojnë larg qyteteve të mëdha mund të mahniten shpesh herë me këtë frymëzim të realitetit. Dritat rrugore dhe tymi me
efikasitet zhdukin madhështinë e shfaqjes së hijeve të ndryshme të së kaltrës
në të verdhë në yje të kuqe. Shumica kanë privilegj të shohin vetëm disa yje
të qarta ose Hënën e zbehtë të shfaqur në mes paisjeve të civilizimit. Sido të
jetë, gjithësia që ne zbulojmë përtej Tokës sonë është sumë më e madhe
sesa ajo që shohim në një natë të qartë.
Të paisur me teleskopë tejet të sofistikuar dhe të specializuar, shkenctarët
kanë bërë zbulime mahnitëse. Specialistët që quajn vetën kosmolog, fizicient,
teolog, astrofizicient dhe astronom, të gjithë bëjnë pohime se mund të interpretojnë atë që është gjetur. Kjo është fusha më interesante e hulumtimit dhe
një me implikime të thella filozofike. Ne zbulojmë se gjithësia duket të jetë e
rregulluar me precizitet sa të lejon vetën dhe net ë ekzistojmë. Para se të
konsiderojmë këtë, ne do të shikojmë në çka ka atje sa të lehtësojmë kuptimin e arsyjeve pse besohet që gjithësia të jetë mirë e harmonizuar.
Një nga kaakteristikate dukshme të parë në qiellin e natës është një “re”
shumë e gjatë e çrregullt e yjeve nëpër tërë qiellin të njohur si Rruga e
Qumshtit. Ne në realitet jemi pjesë e asaj resë, që është turmë gjigante e
yjeve me formë disku (Figura 2.1). Kur ne shikojmë këndet e diskut, psh. në
Rrugën e Qumshtit, ne shohim shumë më shumë yje sesa kur shikojmë sipërfaqet e rrafshta të diskut, që është pjesa e madhe e pjesës tjetër të qiellit.
Është ngjashëm me ndodhjen në turmë, kur sheh shumë mëshumë njerëz
nëse shikon përreth vetës sesa kur shikon poshtë në tokë ose lartë në qiell.
Disku i yjeve që shohim quhet ishull i gjithësisë ose galaktikë; e jona është
Galaktika e Rrugës së Qumshtit. Ajo strehon afro njëqind bilion yje të
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ngjashme me Diellin tonë. Dielli ynë është me ngjyrë të verdhë; disa yje janë
më të ftohtë dhe duken të kuqëremta, përderisa tjrat janë më të nxeheta dhe
kaltëroshe. Katër yjet e kaltra të Trapezit në yllësinë e Orionit kanë dhjetë
fishin e masës (sasi të substancës) së Diellit tonë dhe shkëlqejnë me mijëra
herë më shumë.2 Nganjëherë duket se yjet ndikohen nga graviteti në mënyrë
që propozon se atje ka me tepricë të substancës. Fizicientët e qujanë këtë
substancë e errët pasi që nuk lëshojnë shkëlqim si yjet. Dukshëm se ka më
shumë substancë të errët sesa yje, por ka shumë pyetje të papërgjigjura; në
fakt ne nuk jemi të sigurtë se çka është substanca e errët, nëse vërtetë ekziston. Kjo enigmë është vetëm pjesë e vogël e të panjohurave të shumta që ne
zbulojmë për gjithësinë tonë.
Yjet e galaktikës sonë nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë.
Ato pretendojnë të përqëndrohen në degë të stërgjatura që lëvizin butësisht

Figura 2.1 Prezentimi i galaktikës Rruga e Qumështit. Diagrami sipër (A) është pamje
anash, duke shikuar këndin dhe duke treguar fryerjen e trashë në qendër. Diagrami më
poshtë (B) është pothuaj pamje e rrafshtë duke treguar degët spirale dhe pozitën e
përafërt të Diellit.
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në formë spirale jashtë qendrës (Figura 2.1, B). Ne jetojmë në njërin kënd të
këtyre degëzimeve, jashtë afro dy të tretës së distancës prej qendrës së
galaktikës sonë deri te këndi. Qendra e galaktikës sonë ka një të fryer ku
disku është më i trashë. Një ose më tepër të këtyre vrimave të zeza famëkeqe mund të jenë aty. Në vrimat e zeza, tërhekja e gravitetit është aq ekstreme
sa që as drita nuk mund të shpëtojë, prandaj ato duken të zeza. Nëse
rrezikoni të afroheni, nuk do të shpëtonit as ju. Këto janë vende që duhet
shmangur!
E tërë galaktika jonë duket se qarkon mahnitshëm nëpër tërë gjithësinë,
por jo shumë shpejtë. Dielli ynë ka nevojë për rreth 250 milion vite për rrotacion të kompletuar rreth galaktikës sonë.3 Kjo mund të duket jo shumë shpejtë, por distancat kanë shtrirje të madhe sa që Dielli ynë duhet të udhëton
225 kilometra në sekond (504,000 mila në orë) që të bëjë rreth të plotë në
këtë kohë.
Shumica e yjeve që shihni në qiellin e natës janë diej të tjerë në galaktikën tonë të Rrugës së Qumshtit. Sido të jetë, nëse shikoni me kujdes në
yllësinë e Andromedës, edhe pa përdorimin e teleskopëve, galaktika e
Andromedës që shtrihet larg përtej galaktikës sonë mund të shihet zbehtë.
Ajo ka po aq yje sa galaktika jonë dhe në afërsi janë galaktikat më të vogla
satelitore që përbëhen prej disa biliona yje. Këta satellite mbahen atjenga
atraksioni i gravitetit të galaktikës së Andromedës. Galaktikat e Rrugës së
Qumshtit dhe Andromedës janë ato që ne quajm galaktika spirale për shkak
të rregullimit të hapur spiral të yjeve të tyre, por shumica e galaktikave janë
të ndryshme. Lloji i zakontë është me formë eliptike, disa janë më sferik,
kurse të tjerat janë të parregullta.
Galaktika jonë është pjesë e “Grupit Lokal” të rreth 34 galaktikave që
shtrihen në këndin e galaktikave shumë më të mëdha të Yjësive të
Virgjëreshës.4 Poashtu u zbulua sipërfaqja e galaktikave të njohura si “Muri i
Madh”. Numri i galaktikave që zbuluam duke përdorur teleskopët në Tokë dhe
në gjithësi është pothuaj përtej besimit. Flasim për njëqind bilion galaktika në
gjithësinë tonë të njohur, secila me afro njëqind bilion yje.5 A ka galaktika apo
gjithësi përtej asaj që shohim? Nuk e dimë. Çfarëdo propozimi i atillë mbetet
në anën spekulative.
Të gjithë ne kemi ngjarje eksituse në jetë që kurrë nuk do t’i harrojmë.
Një e imja është në vitin 1987 përderisa udhëtoja për në Australi. Shikova
lartë në qiellin e natës dhe pashë një yll të shëndrritshëm në vendin e të cilit
ishte një i zbehtë. Si mund të jetë kjo? Ajo që unë shihja ishte ngjarje e rrallë, eksplodimi i supernovas dhe ishte kjo një nga eksplodimet më të mëdha
që janë parë ndonjëherë. Disa të këtilla janë shenuar në historinë e lashtë,
por kjo ishte më e mira për tu parë në kohën moderne. Ajo që besohej të
ketë ndodhur është se ylli i zbehtë, që kishte masën dhjetëfishe të Diellit
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tonë, së fundi u shemb. Kjo ndodhi për shkak të ndikimit të gravitetit në njëmasë aq të jashtzakonshme. Shembja shkaktoi eksplodimin që prodhoi yll
shumë të shëndritshëm për vetëm disa orë. Ai mbeti dukshëm aty për disa
javë. Shembja mesiguri kishte prodhuar yllin neutron dhe qështja e objektit
të tillë është qështje shumë shumë e rëndë dhe mund të shembet tutje në
vrimë të zezë. Është paramenduar se në Tokë vetëm një lugë çaji e yllit të
shembur mund të peshojë rreth pesëqind million ton. Gjërat e tilla mund të
jenë më të besueshme nëse kuptojmë se lënda e zakonshme “e ngurtë” është
pothuaj tërësisht e zbrazët. Arsyja pse rrezet X kalojnë me lehtësi nëpërmes
trupit tonë është se ne në të shumtën jemi hapësirë e zbrazët, kjo përfshin
edhe trurin tonë! Nëse heqim qafe hapësirën e zbrazët në mes dhe brenda
atomeve kemi lëndë shumë të rendë. Atomi është shumë i zbrazët, me mijëra
herë më i zbrazët sesa që është prezentuar në ilustrimet tradicionale të atomit (Figura 2.2). Diametri i jashtëm i atomit është përafërsisht dhjetë mijë herë
i asaj të bërthamës qëndrore, përderisa pothuaj e tërë lënda është përqëndruar në bërthamë. Pra ka shumë hapësirë të zbrazët në atom për shembje.

Figura 2.2 Prezentim tradicional i disa atomeve të thjeshta. Bërthama është sfera
ngjyrë hiri në qendër të çdo lloji të atomit. Elektronet janë nga jashtë. Atomi beril i
shfaqur është berili-8, i cili është disi jostabil. Forma e zakonshme e berilit është berili9 që ka ekstra neutron në bërthamën e tij.

35

Nëse do të ngjeshej tërë njerëzimi në dendësinë e yllit neutron, të gjithë ne
së bashku do të kishim madhësinë e bizeles.6
Eksplodimi i supernovas është vetëm njëri nga shembujt e gjithësisë sonë
dinamike. Ne poashtu shohim kuasarët të cilët, edhepse më të vegjëlse
galaktikat tona, mund të jenë njëmijë herë më të shkëlqyera. Ata poashtu
mund të kenë disa prej atyre vrimave intruguese të zeza. Pastaj ka supozim
se disa galaktika zhveshin galaktikat tjera. Gjithësia jonë duket shumë aktive.
Fatbardhësisht gjërat janë jo të trazuara rreth sistemit tonë diellor ku kemi
tetë planeta duke përfshirë edhe Tokën tonë, duke u rrotulluar me një zakon
të rregullt rreth Diellit tonë të dobishëm i cili na jep burim të qëndrueshëm të
energjisë. Plutoni, që konsiderohej planet me dekada, u çfronëtua përfundimisht nga ky titull zyrtar, por ai akoma është aty me “hënën” e tij, duke
orbituar diellin tonë. Planetat, që në shikim të parë në qiellin e natës duken
si yje me lëvizje të ngadalshme, nuk lëshojnë dritë por vetëm reflektojnë dritë
nga Dielli. Ato së bashku përfundojnë në së paku 60 hëna,7 duke përfshirë të
vetmuarën që shkon rreth e qark Tokës sonë dhe na jep arsyjën për të kënduar dhe shkruar poezi. Katër planetat e brendshme, duke përfshirë Tokëm,
kanë sipërfaqe të ngurtë. Marsi është shumë më i ngjashëm me Tokën.
Venera, që orbiton më afër Diellit sesa Tokës, çuditshëm përdridhet mbrapsht kur krahasohet me planetat fqinje. Kjo kompikon idetë e modelit të
thjeshtë të formimit të palnetave me një ngjarje të vetme. Planetat e jashtme
kanë më tepër sasi, por përgjithësisht janë të gazëta me esencë shkëmbore.
Plutoni, që është tejet jasht në krahasim me planetet tjera, është ndryshe dhe
është përbërë nga njëfar metan akull dhe, sikurse Venera dhe ndoshta Urani,
rrotullohet në drejtim të kundërt me gjashtë planetat tjera. Saturni, i njohur
sipas unazave të shumta mahnitëse, është aq i lehtë sa që do të lundëronte
mbi ujë, nëse do të gjnim një pellg uji të madhësisë së tij. Planeti më i madh,
Jupiteri, që poashtu është i gaztë, ka hënën e tij, Io, që është intensivisht vullkanik. Në mes Marsit dhe Jupiterit ndodhet unaza të shumë mijëra trupave
të parregullta shkëmbore që quhen asteroide. Disa prej këtyre nganjëherë
bëjnë hyrje të zjarrtë në atmosferën tonë duke prodhuar rruvijë dritash të
quajtura meteorë. Jupiteri është aq masiv sa që tërheq shumë copëra që
përndryshe do ta godisnin Tokën. Është paraparë se po të mos ishte aty Toka
do të goditej “rreth mijëra herë më shumë se deri më tani nga kometat dhe
copëra kometash”.8 Kometat e akullta me bisht të gjatë që udhëtojnë rreth
sistemit tonë diellor në rrugë të parashikuara poashtu japin kontribut në
intrigën e sistemit tonë të komplikuar diellor. Aktualisht kemi zbuluar një
numër planetash përreth diejve të tjerë.
Pafundësia ekstreme e gjithësisë
Nuk është e lehtë të kuptohet nga Toka jonë e vogël sa larg janë pjesët
tjera të gjithsisë. Dielli duket të jetë vetëm pak i larguar nga ne, por ai është
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pothuaj 150 milion kilometra (93 milion mile) larg. Ne kemi vështirësi të konceptojmë shifra të tilla. Do të ndihmonte nëse kuptojmë se po të duhej të udhëtonim nga Toka për në Diell me shpejtësinë e aeroplanit komercial, do të
na duheshin 19 vjet udhëtimi të vazhdueshëm të shkojm atje. Të shkojmë në
Pluton me aeroplan commercial duhen 741 vjet. Proporcionalisht, po të ishte
Dielli me madhësi të një dhome (tri metra me tri), Toka do të ishte me madhësi të kajsisë, duke qarkulluar andej pari, një të tretën e kilometrit (një çerek
mile) larg dhe Plutoni do të ishte i madhësisë së bizeles, 13 kilometra (8 mile)
jashtë.
Duke e krahasuar me githsinë, sistemi ynë diellor është jashtzakonisht i
vogël. Që të flasim për pjesën tjetër të gjithsisë është më lehtë të përdorim
njësi më të madhe të matjes se kilometrat në mënyrë që të mos mbushim
tepër faqe me zero kur shkruajm numërat. Astronomët përdorin njësinë e
quajtur vite të dritës, e kjo është distance që drita udhëton në një vit. Është
baraz me rreth 9,461,000,000,000 kilometra (5,879,000,000,000 mile).
Dritës së Diellit i duhet tetë minuta të arrijë në Tokë, prandaj kur shihni
shkreptimë diellore në Diell duke flakëruar në rreth 95 mijë kilometra (60 mijë
mila) nga sipërfaqja e Diellit, në realitet ajo ka ndodhur tetë minuta më herët.
Ylli më i afërt (dielli) përtej sistemit tonë diellor është Alfa Centauri dhe drita
nga atje ka nevojë për katër vite të arrijë deri në Tokë, prandaj themi se është
katër vite të dritës larg. Galaktika jonë e Rrugës së Qumshtit është rreth 100
mijë vite të dritës nga këndi në kënd, kurse galaktika e Andromedës është
përafërsisht dy million vite të dritës larg nesh; pra duhet kohë e gjatë të shkojmë atje. Ajo që ne shohim se ndodhë atje nuk është e kohës së fundit.
Galaktikat më të largëta të gjithësisë janë përafërsisht me biliona vjet të
dritës larg. Pasi që nevoitet aq sumë kohë që drita e këtyre planeteve të na
arrijë, astronomët interpretojnë atë që shohin tani nga yjet e largëta si diçka
që prezenton atë që ndodhi shumë kohë më parë.
Përderisa janë afro 10²² (10 e përcjellë me 21 zero tjera) yje në gjithësinë e dukshme, hapësira është mahnitshëm e zbrazët për shkak të largësive
të jashtzakonshme në mes yjeve, galaktikave dhe togjeve të galaktikave. Nëse do të izoloheshin tërë atomet e tërë lëndëve në gjithësi nga njëra tjetra
dhe në një rast do të shpërndaheshin nëpërmes volumit të gjithësisë ne do
të kishim vetëm një atom për çdo pesë metra kub të hapësirës.9 Kjo do të
thotë se në volumin e barazvlefshëm me një dhomë të zakontë shtëpie, do të
kishte vetëm gjashtë atome. Në shkallë më të lartë, ne shohim se galaktikat
janë me miliona vite të dritës larg njëra tjetrës. Mund të jetë gjë e mirë që
lënda është aq rrallë e shpërndarë në gjithësinë tonë. Fizicienti Friman Dajson10 supozon se po të ishte distanca në mes yjeve dhjetë herë më e afërt
sesa është, ka mundësi që ndonjë yll tjetër do të vinte mjaft afër me sistemin
tonë diellor sa që të pengonte orbitat e planeteve. Kjo do të ishte shkatëruese
për jetën në Tokë.
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Nga çka përbëhet gjithësia?
Gjithësia e pafund përbëhet nga atomë të vegjël të zakontë që dikur mendohej të jenë gjëja më e vogël që ekziston dhe si i tillë nuk mund të ndahet
në pjesë më të vogla. Sido të jetë, para rreth një shekulli, u zbuluan pjesë të
atomit të quajtura elektrone. Ato janë shumë të vogla dhe kanë ngarkesë
negative elektrike. Jo shumë kohë pas u zbuluan pjesë shumë më të mëdha
të atomit të quajtura protone me ngarkesë pozitive dhe me grimca baraz të
mëdha të quajtura neutrone që nuk kishin ngarkesë. Protoni ka masë (sasi të
lëndës) që është 1836 herë të asaj të elektronit. A do të ishin këto pjesë më
të voglat pjesë themelore të lëndës? Para disa dekadave zbuluam se mund të
shtypen protonet me lëvizje të shpejtë në mes veti dhe duket se ato thyhen
në njësi më të vogla të quajtura kuark. Dhe ky është vetëm fillimi i zbulimeve
aktuale në këtë lëmi mashtruese të shkencës. Fizicientët përshkruan së paku
58 lloje të grimcave nënatomike.11 Shumica e grimcave kanë antigrimcat koresponduese që kanë ngarkesë të kundërt dhe kur këto dy përplasen ato
asgjësojnë njëra tjetrën. Pastaj ekziston pyetja nëse disa prej tyre vërtetë
janë grimca. Janë shumë gjëra në këtë lëmi studimi që ne nuk kuptojmë plotësisht.
Koncepti ynë i thjeshtuar për atomet është se ato përbëhen nga bërthama
qëndrore e përbërë nga protonet dhe neutronet, përderisa elektronet orbitojnë nga jasht (Figura 2.2). Bërthama e elementit tonë më të lehtë, hidrogjenit, përbëhet nga vetëm një proton dhe një elektron nga jasht. Heliumi ka
dy protone, dy neutrone dhe dy elektrone. Karboni dhe oksigjeni, që janë aq
esencial për jetën, zakonisht kanë gjashtë dhe tetë të secilës prej këtyre
pjesëve themelore. Elemenet më të rënda kanë mardhënie shumë më shumë
të komplikuar.
Kur shikon në dritën e zakonshme të bardhë, ajo që nuk mund të jeni të
vetdijshëm, është se ajo që ju shihni në realitet është përzierje e të gjitha
ngjyrave. Drita e bardhë në ekranin televiziv ose kompjuterik në realitet është
kombinim i dritës së kuqe, gjelbërt dhe të kaltër; siç do të shihnit me lehtësi
permes lenteve të mrrekuellueshme. Bëheni më shumë vetdijshëm për këtë
kur shihni dritën e bardhë të diellit të ndarë në ngjyra të ndryshme të ylberit perms pikave të shiut. Ky fenomen na tregon shumë për komponimet
kimike të gjithësisë. Me kalimin e pakos së ngushtë të dritës nga ylli nëpër
prismë çelqi, astronomët shohin llojet e ndryshme të ngjyrave të prodhuara
nga yjet dhe kanë mësuar shumë nga ajo që kanë parë. Atomet aktive në yje
prodhojnë këtë dritë pasi që elektronet përreth bërthamës së atomeve lëshojnë pak nga energjia e tyre gjatë kërcimit të tyre nga një orbit në tjetrin. Çdo
lloj atomi prodhon model të ndryshëm të ngjyrës. Për shembull, nëse shihni
lloje specifike të së kuqës, kaltërtës, vjollce dhe vjollce të mbyllur, e dini se
keni atome të hidrogjenit. Me studimin e dritës së shumë yjeve të gjithësisë
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është gjetur se yjet përbëhen nga elementet e njejta që gjejmë në Tokë, por
proporcionet janë shumë ndryshe. Ne kemi bollëk të elementeve më të rënda
si oksigjeni, silikoni dhe alumini që formojnë 82 përqind të kores së Tokës,
përderisa 97 përqind e gjithësisë duket të jetë formuar nga dy elemtet më të
lehta që ne njohim, hidrogjeni dhe heliumi.
Idetë lidhur me gjithësinë
Disa mendojnë se gjithësia gjithnjë ishte këtu, në ç’rast është e pakuptimtë pyetja se si filloi çdo gjë. Besimtarët e krishterë, hebre dhe islamik mendojnë se Zoti krijoi gjithësinë. Religjionet lindore si hinduizmi dhe budizmi
kanë llojllojshmëri të ideve dhe propozimeve të cikleve të përsëritura
ndryshimesh gjatë kohës. Para disa shekujve kishte spekulimet të ndryshme
lidhur me natyrën e gjithësisë. Pastaj, u shfaqën një numër gjigantësh
intelektual, duke përfshirë Ser Isak Njutonin, i cili përshkruajti ligjet e
gravitetit dhe lëvizjes që spjegon rrugët e yjeve. Puna e tij pati ndikim të
madh në të menduarit e asaj kohe. Shkenctarët tregonin se gjithësia është e
spjegueshme dhe e parashikueshme, siç ishin shumë gjëra tjera. Dukej se aty
kishte më pak nevojë për Zotin. Pasi që çdo gjë spjegohej, kishte madje edhe
propozime se edhe puna e fizicientëve mund të ketë përfunduar. Por nuk
mbeti çdo gjë aq e spjegueshme për kohë të gjatë. Teoria e sasisë dhe relatiiteti ndryshoi tërë këtë gjë. Ne shkurtimisht do të shikojmë në zhvillimin e
këtyre ideve sepse kjo na ndihmon të shohim pikëpamje të dobishme se si
funksionon shkenca.
Ngatërresa serioze filloi para rreth një shekulli, jo në sferën e yjeve por
në botën e vogël nënmikroskopike të atomeve të tyre dhe energjinë që ato
lëshojnë. Lëmia e studimit e njohur si teoria e sasisë merret me konceptet të
cilat nganjëherë vërtetë janë fantazmë kur kundërshtojnë shkaqet tona normale dhe ndikojnë në gjithsinë që ne intuitivisht e marrim për siguri. E
prezentuar nga Meks Pllenk (1858-1947), teoria e sasisë propozoi se sasitë e
caktuara fizike mund vetëm të supozojnë vlerat e caktuara të thekësuara, por
jo vlerat në mes. Për më tepër, elektronet mund të sillen në mas të caktuar
si valet, por në raste tjera si grimca. Disa rezultate ishin të parashikueshme,
por vetëm në nivelin statistikor kur shumica e ngjarjeve konsideroheshin të
përbashkëta. Në baza individuale, sido të jetë, parashikimet e vlefshme ishin
të pamundura. Një nga konceptet e mëdha që doli nga ky studim ishte
Principi i Pasigurisë nga Verner Hajzenberg. Ai deklaron se nuk mund të dimë
saktësisht pozitën dhe inercionin (shpejtësinë e shumëzuar me masën) e
grimcës. E tërë kjo ishte tagji e frytshme për spekulimet filozofike, duke përfshirë konceptin se nuk ka realitet të vërtetë të sasisë, ose që mos parashikimi i teorisë së sasisëështë baza e lirisë sonë të zgjedhjes. Konkludimi i
kujdesshëm është se ne akoma kemi shumë për të mësuar për botën e çudit39

shme të teorisë së sasisë. Cilido që pohon se e kupton plotësisht teorinë e
sasisë, nuk e kupton! Megjithatë koncepti ishte i frytshëm për zhvillimin e
saimeve ekzotike si laserët dhe magnetët superpërçues dhe u përdor vazhdueshëm në modelet e gjithësisë zhvilluese. Një nga rezultatet më të mira
ishte zgjerimi i pikëpmajes filozofike të njeriut. Na ndihmoi të kuptojmë se
realiteti nuk është vetëm ide e thjeshtë që ne kuptojmë; ne duhet të llogarisim të pasigurtën dhe të pa parashikueshmen.
Pengesë e barabartë në mënyrën qe ne zakonisht shohim gjërat është
teoria e relativitetit. E prezentuar nga Albert Ajnshtajn (1879-1955), një nga
gjenitë e mëdhenjë të kohës sonë, teoria u dëshmua të jetë padyshim e
dobishme. Ajnshtajni që u lind në Gjermani dhe u edukua në Zvicër, fuqishëm
besonte në Zotin, por jo llojin e Zotit që të krishterët e mendojnë, që është i
përfshirë si krijues dhe në jetën tonë personale. Për Ajnshtajnin, qëndrueshmëria, rregulli dhe harmoni e gjithsisë prezentonin Zotin. Deklarimi i tij i
famshëm “Zoti nuk luan zarin” e reflekton këtë gjë. Ai bëri këtë deklaratë si
kundërshtim i disa paqartësive të teorisë së sasisë.
Në teorinë e relativitetit nuk mund të shkosh më shpejt se shpejtësia e
dritës, kurse shpejtësia e dritës në vakum është gjithnjë e njejtë pavarësisht
në lëvizjen ose drejtimin e burimit ose vëzhguesit. Sido të jetë, pamja mund
të jetë më e komplikuar. Për shembull, disa zbulime aktuale propozojnë se
mund të ketë ndryshime në shpejtësinë e dritës ose në faktorët e afërt.12 Në
teorinë e relativitetit shumë faktorë tjerë fizik mund të ndryshojnë dramatikisht, porn e zakonisht nuk i vërejmë sepse brenda sferës sonë normale të vrojtimit ndryshimet janë të vogla. Sido të jetë, nëse do të udhëtoje afër shpejtësisë së dritës, do të vënje re se ora ngadalësohet, gjatësitë shkurtohen
kurse masa shtohet. Në shpejtësinë e dritës, masa do duhej teoretikisht të
bëhet e pakufishme, gjë që përkufizon se sa shpejt mund të udhëtoj çdo gjë.
Në teorinë e relativitetit gjithësia mund të bëhet e lakuar dhe masa mund të
ndryshojë në energji kurse energjia në masë sikurse është përshkruar në
shprehjen e njohur E=mc².
Shumë vrojtime konfirmojnë vlefshmërinë e relativitetit. Do duhej që koha
të kalojë ngadal afër trupave masiv dhe kështu ndodhë. Orë tejet të sakta
punojnë me shpejtësi më të madhe në maje të kullës së ujit sesa në themelin
e saj kur janë afër masës së Tokës. Sistemet tona të mrrekullueshme të pozicionit mund të llogarisin dallimet e tilla për intesifikimin e saktësisë. Masat e
mëdha si Dielli zbulohet se lakojnë dritën, siç u parashikua me relativitetin.13
Me përdorimin e orëve atomike të vendosura në aeroplanë, është e mundur
të detoktohet efektet e vogla të relativitetit edhepse aeroplanët udhëtojnë
vetëm një të miliontën shpejtësi të dritës.14 Sa mëshpejt udhëton nëgjithësi,
aq më ngadal hyn në moshë. Mund të udhëtosh shumë shpejtë nëpër githësi
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për disa javë dhe kur kthehesh në Tokë të zbulosh se kanë kaluar shumë vite
ku miqtë dhe familja juaj janë të moshuar ose të vdekur.15
A rëzon relativiteti Njutonin dhe formulat e tija të punuara me kujdes të
mekanizmave qiellore? Jo, por shton dimenzione të reja në punën e Njutonit
dhe në veçanti zbatohet në kushte më ekstreme. Konceptet e Njutonin akoma
funksionojnë në nivelin tonë të zakonshëm të përvojës dhe lëvizjen e sistemit
diellor, përveq problemit të vogël me planetin Merkur që spjegohet më mirë
me relativitet.
Relativiteti mund të zavndësohet në të ardhmen me koncepte tjera më të
avansuara; sido të jetë, shërben të spjegon shumë gjëra dhe është konfirmuar çuditërisht mirë gjatë viteve. Fakti se koha mund të modifikohet është
i hutueshëm. Disa hulumtues madje propozojnë se koha në realitet nuk ekziston; është vetëm diçka që ne imagjinojmë. Por akoma është concept i
dobishëm, të paktë për Tokën dhe më mire që ne t’i përvishemi punës me
kohë!
Gjithësia e zgjeruar dhe Shpërthimi i Madh
Në fillimin e shekullit të fundit astronomi amerikan Vesto Sllifer studionte
dritën që vinte nga galaktikat dhe pa shenime që bënin të ditur si disa galaktika largoheshin nga ne me kurs të pa parë të mijëra kilometrave (600 mila)
në sekond. Një nga mënyrat se si ne llogarisim largimin e shpejtësisë së
galaktikës është vënja re se sa spektre të dritës së ngjyrave nga atomet e
tyre janë zavendësuar nga modeli normal. Sa më i madh zavendësimi, aq më
e shpejtë lëvizja e galaktikës. Ky konkludim bazohet në të zakonshmin Efekt
Dopler që shohim kur një ambulancë me sirenë buçitëse udhëton së pari në
drejtim kah ne e pastaj larg nesh. Tingulli i sirenës zbret dramatikisht pasi që
ambulanca na kalon dhe sa më shpejtë që shkon ambulanca aq më i madh
është ndryshimi i tingullit ose frekuenca e valëve të zërit. Kur ambulanca nxiton në drejtimin tonë, valët e zërit janë relativisht “të ngjeshura”dhe tingulli
i zërit është më i lartë; kur largohet nga ne atëherë ato janë “të zgjeruara”
dhe tingulli është më i ulët.
Valët e dritës së yjeve në disa aspekte janë porsi valet e zërit të ambulances, sa më shpejt që yjet lëvizin në drejtimin tonë ose larg nesh aq më
shumë vemë re rritjen ose zbritjen e frekuencës përderisa valet e dritës
ngjeshen ose zgjerohen nga burimi i tyre. Tani, frekuenca e valëve të dritës
është ajo që përcakton ngjyrën e dritës. Për shembull ne shohim se drita e
kaltër ka frekuencë më të lartë (të shpejtë) të valëve sesa drita e kuqe.
Ndërkaq, nëse modeli normal i linjave në spektrin e dritës së yllit zhvendoset
në drejtim të anës së kuqe (frekuenca më e ulët) të spektrit, kjo do të thotë
se ylli po largohet nga ne; nëse zhvendoset në drejtim të anës së kaltër
(frekuencë e lartë), ylli po lëviz në drejtimin tonë.
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Duket se galaktikat e largëta tregojnë zhvendosjen në drejtim të së
kuqes, që quhet zhvendosje e kuqe. Kjo u interpretua si kuptim që ato po
largohen nga ne, diku rreth 50 mijë kilometra në sekond (100 milion metra
në orë). Këto interpretime janë më tepër të komplikuara sesa një zhvendosje e kuqe e thjeshtë. Disa nga dëshnmitë e forta nuk pajtohen me zhvendosjen e kuqe; disa flasin për dritën që lodhet përgjatë distancës së largët
dhe disa spjegime tjera alternative janë propozuar,16 por mendimi mbizotërues përkrah përjashtimin e interpretimeve të tilla.
Në vitin 1920, astronomi i njohur Edvin Habëll studionte galaktikat duke
përdorur atëherë teleskopin 250 cm në malin Vilson në Kaliforni. Ai zbuloi
galaktika në largësi ishte më e shpejtë përgjat tërhiqjes së saj. Kjo u bë e njohur si Ligji i Habëllit. Kjo shtoi më tepër intrigë për pyetjen fillestare se çka
po ndodhë atje. Habëll përcaktoi distancat në bazë të asaj se sa të shëndritshme ishin tiparet e kritereve të sigurta astronomike. Kjo është pothuaj e
njejt me përcaktimin se sa është larg qiri sipas shëndritjes së tij. Metoda nuk
u tregua e saktë sepse jo të gjitha yjet shkëlqejnë me shëndritje të barabartë.
Astronomët tani masin distancën e Yjorit të yjeve perms shëndritjes së asaj
që ata quajnë yjet e ndryshme Cefeide. Ata zbuluan se disa prej yjeve me
shëndritje specifike do të errësohen dhe shëndrijnë pas perudhës së rregullt.
Me matjen e gjatësisë së periudhës së ndryshme të yllit të tillë, ata mësojnë
se sa i shëndritshëm është normalisht ky yll dhe pastaj mund të përcaktojnë
distancës së galaktikës që përmban yllin.
Shkenctarët kanë provuar të përcaktojnë moshën e saktë të gjithësisë me
supozimin se filloi shumë e vogël dhe llogaritjen se sakohë i duhej të zgjerohej në madhësinë e tashme. Përcaktimet aktuale i japin moshën gjithësisë të
jetë 10 deri 15 biliona vite.
Idea se gjithësia zgjerohet me kurs të shpejtë u bë tundim serioz i pikëpamjeve tradicionale të periudhën e hershme të shekullit njëzet. Nëse është
duke u zgjeruar do të thotë se në të kaluarën ishte më e vogël dhe më herët
edhe aq më e vogël dhe më në fund vijmë deri tek pika kur mendojmë kur,
si dhe pse filloi gjithësia. Kjo ka implikime të fundme. Do të thotë gjithësia
nuk ishte gjithnjë këtu. Kjo hapë derën e hamendjes se si filloi çdo gjë dhe
nëse ndonjë mendje madhështore si Zoti mund të ketë filluar gjërat; dhe nëse
jo, si filloi cilado gjë? Sido të jetë, idea për Zotin që bënë gjëra në natyrë
është pikëpamje shumë jomoderne në shkencë. Astronomi i njohur Robert
Gjestrou komenton se “Kur shkencëtari shkruan për Zotin, kolegët e tij supozojnë se ai ose është larg së vërtetës ose i marrë”.17 Megjithatë, propozimi
se gjithësia përnjëherë filloi të ekzistojë tingëllon e përafërt me llogaritjen
biblike që Zoti filloi gjërat.
Ajnshtajni zbuloi kuptimin se gjithësia kishte fillimin e pakuptimtë dhe
iritues.18 Për çudi, barazimet e tija të relativitetit e kanë thekësuar gjithsinë
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zgjeruese që mund të ketë fillimin dhe kjo iu potencua atij nga astronomi
holandez Uillem de Siter, si dhe matematicienti rus Aleksander Fridman i cili
poashtu gjeti gabim në llogaritjet e tij. Ajnshtajni u mundua të zgjedhë problemin e zgjerimit me propozimin e forcës së re të panjohur në natyrë. Ai shtoi
konstantin kosmologjik hipotetik, që do të anulonte me përsosmëri konceptin
e zgjerimit duke siguruar gjithësinë statike. Sido të jetë, shenimet e Habëllit
për zhvendosjen e kuqe ishin bindëse dhe Ajnshtajni më në fund pranoi se
propozimi i forcës së panjohur ishte qorrollisja më e madhe në jetën e tij.
Paradoksisht, fizicientët përsëri i kthehen ideve të Ajnshtajnit për konstantin
kosmologjik për të spjeguara shenimet aktuale të propozimit se gjithësia jo
vetëm që zgjerohet por po shkon shpejt e më shpejt në kursin e saj zgjerues.
Ide të tjera si zgjerimi përsëritës i gjithsisë dhe pastaj mbledhja në të ashtuquajturën gjithësi lëkundëse, dhe atë të gjithsisë me gjendje të qëndrueshme ku krijohej vazhdimisht lëndë e re, shmaget qështja se si të fillojmë gjithsinë; por këto ide në përgjithësi nuk pranohen në të tashmen.
Nëse gjithësia kishte fillimin, çka ndodhi në atë moment të rëndësishëm?
Nuk e dimë, por janë disa ide interesante. Modeli i pranuar aktual quhet
Shpërthimi i Madh. U emërua nga kosmologu i famshëm britanez Ser Fred
Hojll i cili ishte një nga kritikët më të zëshëm të teorisë. Ai prezentoi emrin
Shpërthim i Madh si përcaktim përçmues, por iu ngjit termi dramatik dhe përshkrues. Në përgjithësi u supozua se para rreth dymbëdhjetë bilion vitesh, e
tërë lënda e githsisë ishte si grimcë e vogël kënd më kënd të formonte
milimetrin;19 sido të jetë grimca do të shihej si jashzakonisht e rëndë dhe e
nxehtë, duke pasur në afërsi dendësinë dhe temperaturën e pafund. Gjatë
periudhës së parë të gjithsisë, afro një të 1043 pjesë të sekondit, ne kemi atë
që quhet veçanti. Gjatë kësaj kohe kushtet janë aq ndryshe sa që thyhen ligjet tona të fizikës dhe nuk zbatohen. Cilido detaj është tejet spekulativ.
Gjithësia vazhdoi të zgjerohet përgjat ftohjes së saj. Periudha posaqërisht e
shpejtë e zgjerimit e quajtur fryerje u supozua të ketë ndodhur në mes një
pjese nga 1035 tek tjetra pjesë nga 1033 të sekondit të parë. Gjatë vazhdimit të zgjerimit u formuan kuarqet, protonet dhe neutronet. Në kohën kur
gjithësia ishte disa sekonda e vjetër filloi formimi i bërthamës së disa atomeve të thjeshta. Zgjerimi vazhdoi tutje e tutje dhe yjet dhe galaktikat u formuan kur gjithësia ishte rreth një bilion vjet i vjetër. Galaktikat vazhduan të
formohen dhe me shembjen e yjeve u formuan elementet më të rënda; yjet
dhe sistemet e reja djellore përshtatën këto elemente më të rënda përgjat
marrjes së formës së një gjithësie më të pjekur. Çka ndodhë në fund të gjithë
kësaj? Ka ide të ndryshme. Në të ardhmën fjithësia mund të ngadalësohet
dhe të shembet në një brejtje të madhe katastrofike të gjithsisë, ose të vazhdojë të zgjerohet në një zbrazëti veçorish.
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A është ky tregim i vërtetë, apo është fantazi si rezultat i mbi dozes së fiksionit shkencor? A merremi me një lojë të numrave të mëdhenjë të gjurmuar
nga disa personalitete dominante, apo po i afrohemi të vërtetës shumë të
dëshiruar? Shpërthimi i Madh duhet të ballafaqohet me aq shumë rrethana
fatlume që disa e quajnë gratis dreka përfundimtare dhe njëmend sfidon konceptin tonë normal të realitetit; sido të jetë, edhe gjithësia. Disa astronom të
njohur si Robert Gjestrou,20 i cili pohoi se është agnostic dhe Hju Ros,21 i cili
është i krishter, shohin Shpërthimin e madh si dëshmi që Zoti filloi gjërat në
fillim. Përpos kësaj, nuk është e vështirë të lexojmë diçka të procesit të
ngjashëm kur Bibla vet flet për Zotin që “zgjeroi qiejt” në së paku pesë
vargje.22 A mundi të përdorte Zoti procesin e ngjashëm me Shpërthimin e
Madh në krijimin e gjithsisë? Nuk e dimë. Askush nuk varet nga dëshmia e
Shpërthimit të Madh që të beson në Zotin. Siç do të shohim më poshtë,
qështja e gjithsisë është e organizuar në konfigurim aq preciz dhe të shumanshëm, pavarësisht në Shpërthimin e Madh, sa që dizajnuesi Zot duket të
jetë i domosdoshëm.
Astronomi Mbretëror anglez, Ser Martin Riz, thekson se “teoria e Shpërthimit të Madh ka jetuar rrezikshëm për më tepër se tridhjetë vjet”.23 Një
pjesë e arsyjës që mbijeton është thjeshtë që shkenctarët nuk propozuan
diçka më mirë, kurse pjesa tjetër është se ajo përkrahet nga shenime impresive, të cilat sidoqoftë, u sfiduan. Pikat që favorizojnë Shpërthimin e Madh
përfshijnë: (a) Dëshminë që gjithësia po zgjerohet. (b) Proporcioni i hidrogjenit tek heliumi që është afër asaj që pritet nga Shpërthimi i Madh. (c)
Prapavija impresive e radiacionit të mikrovalës të gjetur nëpër mbarë
gjithsinë që ka modele të asaj që pritet nga Shpërthimi i Madh. Disa variacione të imëta janë gjetur në këtë radiacion që janë interpretuar nga disa si
përgjegjëse të formimit të galaktikave.
Koncepti i Shpërthimit të Madh poashtu ka probleme serioze, posaqërisht
kur mendohet se procesi ka ndodhur pa ndonjë lloj dizajnuesi: (a) Si mund
vetëm të ketë ndodhur preciziteti i nevojshëm për atë që posa kemi parë? Do
të marrim në konsiderim disa prej detajeve më poshtë. (b) Ekziston problemi
hutues i natyrës misterioze me qështje të errët që ka për potencial të
ndryshojë shumë ide. (c) Poashtu i rëndësishëm është edhe problemi i veçantisë gjatë disa momenteve të para të Shpërthimit të Madh që përjashton ligjet e shkencës siç ne i njohim.
Kosmologu i famshëm Stefen Haking, posaqërisht i njohur sipas zellit të
tij përkundër përkufizimit të tij me karrocë invalidësh nga sëmundja Llou
Gerig (ALS), u mundua të merrej me problemet e veçantisë dhe fillimin e
gjithsisë. Ai përpunoi dy mbështjetjet e mëdha të kosmologjisë, relativitetin
dhe teorinë e sasisë24 dhe shtoi teorinë e spangos që merret me dimenzionin përtej katër të tonave normale (tri dimenzione hapsinore dhe një kohore).
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Ai poashtu përfshinë koncepte matematikore të kohës dhe numrave imagjinarë dhe propozon25 gjithsinë pa kufizime në hapsirë dhe kohë dhe pa nevojë të fillimit ose fundit.26 Duket se ai favorizon gjithsinë që “thjeshtë është”.
Ai kometoi: “Cili vend atëherë për Krijuesin?”27 Pikëpamjet e tij nuk u pranuan gjerësisht. Haking në raste i referohet Zotit, por zakonisht në concept
vlerësues jo pranues. Sipas disave aim und të ishte deist.28 Deisti beson në
njëfar Zoti që filloi gjëra shumë kohë më parë, por nuk është aktiv në natyrë
në kohën e tashme. Në librin aktual të Hakinsit Gjithësia është lëvozhg arre
ai propozon qasje të plotë mekanike.29 Shumë kosmolog nuk e dine se si filloi Shpërthimi i Madh; të tjerët e shohin këtë misteri si dëshmi të mundshme
për Zotin.
Disa shembuj të harmonisë së mirë në gjithësi
Gjatë çerekut të kaluar të shekullit, prirje e fortë dhe e rëndësishme u
zhvillua përbenda shoqërisë kosmologjike.30 Është miratim se shumë fakte
theksojnë llojin e gjithsisë ‘thjeshtë të drejtë” që aq në mënyrë qdekuate siguron ekzistencën e jetës, së paku në disa pjesë si Toka. Disa mohojnë natyrën
e pazakontë të këtyre parametrave fizike, që janë të vështira për tu spjeguar
si të ardhura rastësisht. Tabela 2.1 përfshinë disa nga zbulimet. Duhet paramenduar rastësitë më të egra të mendojmë se këta faktorë dhe nganjëherë
ndër raportet e tyre jashtzakonisht precise, vetëm ndodhën me fat. Shumë
shohin në dëshmitë e harmonisë së mirë të gjithsisë, gjurmët e dizajnit tejet
inteligjent. Të tjerët, natyrisht, nuk e dinë, por vetëm pak ka të atyre që nuk
do të dallojnë se diçka tejet e pa zakontë po ndodhë.
Disa prej këtyre faktorëve të jozakonshëm kuptohen më mirë në kuptim
të probabiliteteve. Nganjëherë shifrat e probabilitetit keqpërdoren, posaqërisht me keq prezentimin se çfarë domethënie kanë ato, por kur përdoren si
duhet, shifrat e probabilitetit mund të na japin përfaqësime të sakta të
gjasave të përfshira. Nuk nevoitet bixhozgji profesionist të kuptohet se me
hedhjen e monedhës ke një gjasë nga dy të qëllosh “kokën”; kurse zara ka
një gjasë nga gjashtë të bie me pesëshe lartë. Nëse keni një rruzull të verdhë dhe 99 të kaltër, është vetëm një gjasë nga 100 të zgjedhim me të parën
të verdhin nga qesja pa shikuar.
Probabiliteti, që është rezultat në ndodhi, rritet dramatikisht kur konsideron disa ngjarje joprobabile së bashku. Që të jeni matematikisht të saktë
kur kombinoni ngjarjet joprobabile, duhet të shumëzoni improbabilitetin e
njërës me improbabilitetin e tjetrës, etj.31 Si shembull, gjasa të marrim pesëshen me rrokullisjen e zarës është një në gjashtë; gjasa të marrim pesëshen nga secila nga dy zarat është vetëm një nga 36 (1/6 x 1/6); për
pesëshe nga secilën e tri zarave është një në 216 (1/6 x 1/6 x 1/6); dhe për
pesëshen në secilën nga katër zarat me një të hedhur, është një gjasë në
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Tabela 2.1 GJITHËSIA E HARMONIZUAR MIRË
FAKTORI

46

PËRSHKRIMI

LËNDA

Lënda është lartë organizuar në mbi 100 lloje të elementeve që bashkveprojnë të formojnë çkado prej mineraleve të planeteve deri te molekulat shumë komplekse të
organizmave. Atomet e këtyre elementeve janë të përbëra
prej grimcave nënatomike që duhet të kenë karakteristika
precize. Për shembull nëse masa e protonit ishte ndryshe
për vetëm një pjesë në të mijtën, nuk do të ketë atome
ose elemente.

KARBONI

Elementi karbon, aq i rëndësishëm për jetën, ka nivel rezonance që shumë favorizon ndodhinë e vet. Nëse ky nivel
rezonance do të ishte 4% më i ulët ose a ii oksigjenit
vetëm 1% më i lartë, nuk do të kishte karbon.

DIELLI

Dielli me besnikëri vazhdon të na sigurojë sasinë e duhur
të dritës dhe ngrohtësisë të nevojshme për jetën në Tokë.
Nëse Dielli do të ishte vetëm 5% më afër, ose 1% më larg
Tokës, kjo do ta shkakëronte planetin tonë.

FORCA E FUQISHME
BËRTHAMORE

Forca e fuqishme bërthamore ngjit së bashku pjesët e
bërthamave të atomit. Nëse ajo forcë do të ishte 2% më e
fuqishme, nuk do të kishim hidrogjen dhe rrjedhimisht as
diell, as ujë, e as jetë. Nëse do të ishte 5% më e dobët,
do të kishim vetëm hidrogjen dhe asgjë tjetër.

FORCA E DOBËT
BËRTHAMORE

Forca e dobët bërthamore kontrollon disa prej prishjeve të
atomeve. Në Diell e kontrollon shkrirjen e hidrogjenit në
helium. Nëse kjo forcë do të ishte pak më e fortë, heliumi
nuk do të formohej, nëse do të ishte pak më e dobët, nuk
do të mbetej më hidrogjen në Diell.

FORCA ELEKTROMAGNETIKE

Kjo forcë ka të bëjë me grimca të ngarkuara si elektronet,
prandaj kontrollon ndryshimet kimike në mes atomeve. Është component shumë me rëndësi i dritës. Nëse do të ishte
pak më i fortë, yjet si Dielli ynë do të ishin yje të kuqe dhe
shumë më të ftohta; nëse pak më i dobët, yjet do të ishin
jashtzakonisht jetë-shkurtëra, yje të nxehta të kaltërta.

GRAVITETI

Graviteti mbanë galaktikat, diejt dhe Tokën së bashku.
Relacioni preciz i fuqisë së tij me atë të forcës elektromagnetike është shumë kritik. Nëse cilado prej këtyre forcave
do të dallonte me sasinë edhe më të vogël do të ishte
shkatërruese për yjet siç është Toka jonë.

1296 (1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6). Me fjalë tjera, nëse vazhdojmë të hedhim katër
zara sërish e sërish, të katra do të përfundojnë në pesë, përafërsisht, vetëm
një herë në çdo të 1296tën hedhje. Joprobabilitetet e kombinuara që gjejmë
në gjithësi janë pa imagjinueshëm të vogla dhe pa gjasa. Pasojnë disa nga
shembujt e joprobabiliteteve në gjithsin.
Dielli. Jeta nuk do të ishte e mundur pa Diellin, sepse Toka do të ishte
tej mase e ftohtë. Ne marrim Diellin si të sigurtë, duke çmuar rrallë
“besnikërinë” e tij që na jep ngrohtësi dhe dritë. Drita e Diellit na jep
ushqimin tonë të nevojshëm permes procesit të fotosintezës në bimë. Orbita
e Tokës duket të jetë thjeshtë në vendin e duhur të na jep temperaturën e
nevojshme për jetën tonë të bazuar në karbon. Po të ishte më afër ose më
larg ne do të përjetonim temperatura të padurueshme. Temperatura e sipërfaqes së planetit Venus, që është më afër Diellit, është rreth 460º C (860º F)
përderisa ajo e Marsit, që është mëlarg Diellit sesa Toka është -23º C (9.4º
F). Është vlerësuar se po të ishte Toka vetëm pesë përqind më afër ose një
përqind më larg nga Dielli, kjo do ta shkatërronte planetin tonë.32
Dielli prodhon energjinë e tij duke kombinuar hidrogjenin për formimin e
heliumit (Figura 2.2). Në këtë proces të shkrirjes, rreth 0.7 përqind e masës
së hidrogjenit konverothet në energji.33 Ky është lloj i njejtë i procesit kur
eksplodon bomba hidrogjene. Shkrirja diellore na ka siguruar sasi të nevojshme të ngrohtësisë dhe dritës për kohë të gjatë dhe vlerësimet propozojnë
se mund të vazhdojë kështu për pesë bilion vite tjera. Dielli është shumë i
nxehtë në sipërfaqen e tij dhe modelet tona të asaj se çka po ndodhë brenda tregojnë se është shumë më shumë nxehtë atje. Njollat dramatike diellore
me përmasa planeti dhe ndezjet vazhdimisht duken në sipërfaqen e tij duke
na treguar për aktivitetin e tij shkrepëtues. Dielli duket të jetë në balans në
mes fuqisë së gravitetit duke tërhequr sipërfaqen e tij më të ftohtë përbenda
dhe presionin e jashtëm të aktivitetit bërthamor brenda. Këto fuqi, posaqërisht vlerat e tyre themelore të vazhdueshme, siç do ta diskutojmë më tej,
duken të jenë në nivele kritike.
Origjina e karbonit. Karboni është element jashtzakonisht i shumëanshëm që formon kurrizin kimik të jetës në Tokë; posaqërisht molekulat
organike që gjejmë në organizamt e gjalla, duke përfshirë ADN, preteinat,
karbohidratet dhe yndyrat. Del se ekziston pozicion jashtzakonisht i papritur
i rrethanave që favorizon ekzistencën e këtij elementi esencial. Kur kosmologët së pari studijuan për formimin e elementeve me shkrirje në yje,
është vënë re se reagimet do të favorizonin vetëm gjurmën më të vogël të
karbonit, por karboni është elementi i katërt më i rëndomtë në gjithësi.
Shkencëtari i famshëm britanez Ser Fred Hojll propozoi se karboni duhet të
ketë nivel të veçantë të rezonancës së energjisë që do të lehtësonte formimin
e saj nga kombinimi i bërthamës së heliumit dhe atomëve beriliumit.
47

Rezonanca është marveshje në me faktorëve të ndryshëm (nivelet e energjisë
dhe caqet) që lejojnë të ndodhin gjërat. Është pothuaj sikurse të ke hovin e
duhur të shkopit që topi të shkojë lartë; nëse çdo gjë është mbarë fiton
vrapin. Poashtu niveli i sktë i rezonancës ndihmon në formimin e atomeve të
reja. Rezonanca zmadhon gjasën që bërthama e beriliumit, e formuar nga dy
bërthama të heliumit, kombinohen me një tjetër bërthamë heliumi të formojë atom karboni (Figura 2.2.). Pa këtë resonance heliumi dhe beriliumi do të
vazhdonin me sjelljen e zakonshme pothuaj asgjë nuk ka rëndësi. Kur kolegët
e Hojllit në Institutin e Teknologjisë në Kaliforni shikuan për nivelin e rezonancës të karbonit, gjetën pothuaj të njejtën vlerë që parashikoi Hojlli. Një
prej tyre, Uilli Fouller, më vonë fitoi çmimin Nobel për studimet e tija në këtë
lëmi. Elementi tjetër në këtë seri sintezash të propozuara do të ishte oksigjeni që do të formohej duke shtuar bërthamën e heliumit tek bërthama e karbonit (Figura 2.2). Del se oksigjeni ka nivel më të ulët të prodhuar të rezonancës prandaj ajo pak karbon ndryshohet në oksigjen, duke mbrojtur karbonin e nevojshëm. Gjon Berou nga Qendra Astronomike nga Universiteti
Saseks e quan këtë “mirë-pranë-të mbinatyrshmës”.34 Është llogaritur se po
që se niveli i rezonancës së karbonit do të ishte katër për qind më i ulët, ose
a ii oksigjenit të ishte një përqind më i lartë nuk do të kishte karbon real.35
Për disa, duket pthuaj Zoti do ta kishte dashur atomin e karbonit!
Parashikimi i shquar i Hojllit dhe demonstrimi eksperimental se ishte e
vërtetë ishte një nga ngjarjet gurë themeli të kosmologjisë dhe diçka që,
sipas disa njerëzve “nuk mund të mbithekësohet”.36 Ngjarjet e tilla ilustrojnë
se si shkenca mund të parashikon. Kjo është sheknca në pamjen më të mirë
dhe shkenctarët mundohen të sigurohen se kësi ngjarje të mos kalojnë pa u
vënë re. Hojlli, i cili refuzon idenë e Zotit dhe krishterimit,37 ishte poashtu i
ngarkuar nga rezultatet. Ai deklaroi se “kuptimi i zakontë i interpretimeve të
fakteve propozon që superintelekti u ngacmua me fizikën, si dhe kiminë dhe
biologjinë dhe se nuk ka forca të verbra të denja për tu diskutuar në natyrë.
Shifra që dikush llogaritë nga faktet më duken aq të ngarkuara sa që ky konkludim vendoset pothuaj përtej pyetjes.”38 Kosmologët Gjon Gribin dhe
Martin Riz, të cilët, sikurse dhe Hojlli, merren me pikëpamje tjera përkundër
krijimit nga Zoti të origjinës së gjithsisë, janë poashtu të impresionuar, duke
deklaruar, “Nuk ka dëshmi më të mirë për përkrahjen e faktit se gjithësia u
dizajnua për dobinë tonë – qepje e krijuar për njeriun”.39 Nëse dikush mendon se karboni u formua në yje, siç besojnë shumë kosmolog, apo me ndonjë proces tjetër, është vështirë t’i iket propozimit se faktorët special kanë të
bëjnë me rolin vendimtar të organizamve të gjalla.
Forca e fuqishme bërthamore. Janë katër forca kryesore që njohim në
fizikë. Fuqitë e konstanteve kryesore të tyre jashtzakonisht i përshtaten funksioneve të tyre. Më e fuqishmja është forca e fuqishme bërthamore e cila
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lidhë kuarqet së bashku në protone dhe neutrone dhe ato në atome
bërthamore. Fatmirësisht forca vepron vetëm mbi distanca të shkurtëra brenda bërthamës së atomit, përndryshe gjithësia do të ishte vetëm një pikël e
mbajtur së bashku nga një force bërthamore ku nuk do të kishte atome individuale, yje ose galaktika. Duket se forca e fuqishme nukleare duhet të jetë
përbrenda limiteve të afërta që të funksionojë si duhet.40 Nëse do të ishte dy
përqind më e fuqishme, nuk do të kishim hidrogjen; pa Diell për ngrohje; pa
ujë që është esencial për jetën; pa organizam të gjalla, komponimet organike
të të cilave kanë begati të hidrogjenit. Nëse forca e fuqishme bërthamore do
të ishte vetëm pesë përqind më e dobët, do të kishim vetëm hidrogjen41 në
gjithësi dhe të gjitha gjërat do të ishin të thjeshta dhe monotone!
Forca e dobët bërthamore. Kjo force është me mijëra herë më e dobët
sesa forca e fuqishme bërthamore. Vepron në grimcat e caktuara përbrenda
bërthamës së atomit dhe kontrollon disa forma të prishjeve radioaktive të
atomeve. Forca e dobët bërthamore ndihmon në kontrollimin e djegjes së
hidrogjenit tek Dielli që të mund të vazhdojë për biliona vite në vend se të
shpërthejë si bombë. Nëse do të ishte butësisht më e fortë, heliumi, prodhimi i shkrirjes në Diell nuk do të formohej; dhe nëse do të ishte butësisht më
e dobët, nuk do të mbetej më hidrogjen në Diell.42
Forca Elektromagnetike. Kjo force vepron përtej bërthamës së atomit
përderisa ndërvepron me grimcat e ngarkuara eliktrikisht. Ka shumë të bëjë
me principet që udhëheqin ndryshimet kimike. Funksionon për udhëheqjen e
elektroneve që orbitojnë bërthamën e atomeve dhe kur këto elektrone
ndryshojnë orbitat ato mund të lirojnë pjesë të energjisë së tyre në formë të
dritës së dukshme. Kjo forcë është shumë e përfshirë në dritën që ne marrim
nga Dielli. Nëse forca do të ishte pak më e fortë, yjet si Dielli do të ishin yje
të kuqe dhe shumë të ftohta që të na jepnin ngrohtësinë e nevojshme. Nëse
do të ishte pak më e dobët, yjet do të ishin jetëshkurtër dhe jashtzakonisht
të kaltëra dhe ne do të kishim shumë më tepër ngrohtësi,43 por vetëm për
kohë të shkurtër.
Graviteti. Në kundërshtim me tri forcat tjera që përmendëm, graviteti
është jashtzakonisht i dobët. Forca e fuqishme bërthamore është mahnitshëm
më e fuqishme, 1039 herë më shumë se graviteti. Sido të jetë, në të
kundërtën e forcës së fuqishme bërthamore, hapësira e së cilës është përbrenda bërthamës së atomit, graviteti është jashtzakonisht i largët, duke
vënë në veprim forcat e tij atraktive edhe në mes galaktikave. Graviteti i
mbanë galaktikat së bashku, udhëheqë yjet në orbitat e tyre dhe mbanë
lëndën e yjeve të bashkuar. Është jashtzakonisht forcë e rëndësishme që
duhet të harmonizohet deri tek vlera shumë precize të na jep gjithësi të balansuar.
Fizicientët provuan të themelojnë raportin në mes katër forcave themelore
të përmendura sipër, në atë që u quajt teoria e madhe e unifikuar, por deri
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tani asociacioni shkakësor në mes gravitetit dhe forcave tjera ka dredhuar
çfardo konfirmimi. Në këto katër forca ne gjejmë që secila duket të jetë në
nivel të duhur për funksion shumë specific që shfaq dhe për raportin e saj për
funksionin e forcave tjera.
Një nga balanset delicate që është vënë re është raporti i saktë që ekziston në mes gravitetit dhe elktromagnetizmit. Fizicienti Poll Dejvis komenton,
“Llogaritjet tregojnë se ndryshimet në fuqinë e cilësdo forcë me vetëm një
pjesë të 1040 do të ishte katastrofike për yjet si Dielli”.44 Nën kushtet e tilla
nuk do të kishim Diellin mirëdashës të na ngrohte. Një pjesë e 1040 është
vlerë aq minimale sa që është vështirë të imagjinohet. Një shembull hipotetik
mund të ndihmon. Të supozojmë të kemi një grumbull shkopash ndezës, një
grumbull të stërmadh sferik, shumë më i madh se Toka. Grumbulli i tillë mezi
do të gjente vend në mes Tokës dhe Diellit. Vetëm një shkop në tërë grumbullin ka kokën, të tjerat janë shkopinj, pa kokë dhe ne e kemi të ftohtë dhe
kemi nevojë për atë një shkop me kokë të ndezim grumbullin. Gjasa për të
nxjerrë shkopin me kokë nga ai grumbull, me tentimin e parë, është më e
madhe se 10.40 Ka më tepër gjasa të gjejmë shkopin ndezës të duhur sesa
për gravitetin të ketë vlerën e saktë.
Sa janë të besushme këto shifra? Fizicientët nganjëherë flasin për probabilitete edhe më të ulta për raportet tjera në gjithësi si një gjasë nga 1050,
1060 ose 10100. Disa vite më parë këto lloj shifrash ndihmuan në themelimin
e konceptit se gjithësia është vërtetë e hamonizuar mirë dhe këto shifra kryesisht janë të pranuara sot. Por poashtu duhet mbajtur në mend se këto zbritje bazohen në shenime dhe interpretime shumë të komplikuara dhe se konkludimet nganjëherë janë kundërshtuar. Edhe ndryshimet më të vogla në këto
forca ose faktorët e afërt mund të ndryshojnë përfundimisht konkluzionet.
Nga ana tjetër ne merremi me aq shumë raporte jashtzakonisht precize sa që
është vështirë të mos përfundojmë se në gjithsinë tonë ka harmonizim të
mirë. Si mundem katër forcat e diskutuara sipër të zgjedhin vlerat e duhura
të tyre përmbi hapësirën e pabesueshme 1039 të herave që ato kanë nga më
të dobëtit kah më të fortët; e pastaj të kenë mbretëri të duhura funksionesh
në të cilat veprojnë, të gjitha rastësisht, duke rezultuar në gjithsinë thjeshtë
të duhur, që duket e përshtatur aq mirë për përkrahjen e jetës?
Masa e grimcave nënatomike. Pak më herët përmendëm se në atom,
protoni ka masën që është 1836 herë e asaj të elektronit; neutroni peshon
me shkathtësi më shumë se protoni. Preciziteti i atij ndryshimi të vogël është
vendimtarë. Stefan Hakins thekëson se po që se ai ndryshim “nuk do të ishte
dyfishi i masës së elektronit, një nuk do të përfitonte disa qindra ose
bërthamat aq stabile (elementet dhe izotopet e tyre) që krijojnë elementet
dhe janë bazë e kimisë dhe biologjisë.”45 Me fjalë tjera, një ndryshim i vogël
në masën e protonit ose neutronit dhe ne nuk do të kishim elemente kimike,
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Figura 2.3 Macja dy-dimenzionale. Vëni re se trakti tretës plotësisht e ndanë pjesën
e sipër nga ajo e poshtmja dhe kafsha fatkeqe nuk mund ta mbajë vetën.

as ndryshime kimike, as kimist, ose çfardo gjëje më të madhe si planetet,
diejt apo galaksitë. Masa e protonit nuk mund të dallojë me as edhe një pjesë
në të mijtën.46
Hapësira tri dimenzionale. Ne marrim shumë gjëra për të sigurta. Një nga
ato është numri i dimenzioneve që ka gjithësia; por pse tri? Nuk mund të
mendojmë për dimenzione si pikë; një dimension na jep vijë, dy na japin
sipërfaqe dhe tri objekte të ngurta. Atëherë flasim për kohën si dimenzion i
katërt, pork y nuk është dimenzion i hapësirës. Teoria e spangos paraqet deri
në 11 dimenzione, por dredhon shumicën prej tyre në padukshmëri dhe/ose
jorëndësi. Teoria e spangos nuk është plotësisht e qëndrueshme dhe kryesisht i mungon autentikimi i drejt për drejtë eksperimental.47
Përsëri, pse ka hapësira vetëm tri dimenzione? Në konfigurimin original të
gjithsisë, pse nuk përfunduam me dy, katër apo më shumë? Gjithësia dy
dimenzionale do të ishte e çuditshme. Një mace dy dimenzionale do të
shkatërrohej (Figura 2.3), as pula dy dimenzionale nuk do të mbahej, do të
prodhonte vezë dy dimenzionale për omlet dy dimensional që do të ishin
jashtzakonisht të hollë. Jeta inteligjente me çfardo shkalle kompleksiteti nuk
do të mund të ekzistonte në dy dimenzione; ka nevojë për gjithësi tri dimenzionale. Del se edhe katër dimenzionet e hapësirës (pa përfshirë kohën)
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poashtu janë shkatërruese. Tërheqja e gravitetit e mban Tokën në orbitën e
saj përreth Diellit në vend të shkojë drejt në hapësirë siç do të pritej. Në
gjithsinë katër dimenzionale, “planeta orbituese që po ngadalësohej- bile pakdo të zhytej si kurrë më shpejtë në Diell, për më tepër se vetëm të zhvendosej në ndonjë orbitë tjetër,…përkundrazi, planeta orbituese që ishte pak e
shpejtuar do të nxirrej shpejt në formë spirale jashtë në errësirë.”48 Ky raport
është vënë re para një kohe të gjatë; teologu i famshëm Uilliam Pellej thekësoi për këtë dëshmi të veçantë të dizajnimit të Zotit para dy shekujve. Del se
në nivelin atomic, në gjithsinë katër dimenzionale, ne do të kishim problem
të njejtë, sepse nuk do të kishim orbita stabile për elektrone përreth
bërthamës dhe “nuk do të kishim atome siç i njohim”.49
Prej nga janë Ligjet e Natyrës? Shumica e shkenctarëve kanë respekt
të madh për ligjet e natyrës. Këto ligje e bëjnë shkencën të mundur, të
kuptueshme, logjike dhe jashtzakonisht mahnitëse. Për shembull, graviteti
dhe forcat elektromagnetike ndjekin atë që ne quajmë ligj i anasjellë kënddrejtë. Ato zvogëlohen sikurse katrori i distancës nga burimi. Nëse dyfishojmë distancën, forca e tyre është vetëm një e katërta e asaj që ishte në distancën origjinale, që spjegon pse qiri bëhet i errët aq shpejt nëse largohemi
prej tij. Shumë ligje tjera ndjekin raporte më precize dhe të komplikuara
matematikore. Si vjen deri te preciziteti i tillë? Prej nga vijnë ligjet e natyrës,
që shpesh përfaqësojnë vlerat specifike dhe raporte të komplikuara? Në kontekstin natyralistik, ku nuk ka Zot, dikush duhet të paraqesë shortin e
tmerrshëm të ndodhisë precize të papritur.
Dikuh mund të propozon se ligjit kanë ardhur prej nevojës për ekzistencë,
pork y është spekulim i shkallës së lartë. Pse të mos kemi si gjithësi vetëm
rruzuj të pa organizuar të qulltë, të degjeneruar e pa trajtë? Kjo është çka
pritet nga një aktivitet i rastësishëm, por kjo nuk është çka ne gjejmë. Në
vend të asaj ne gjejmë kuarqe dhe të gjitha llojet e grimcave nënatomike që
veprojnë njëra me tjetrën të formojnë më shumë se njëqind lloje elementesh
lartësisht të organizuara që mund të veprojnë së bashku në mënyra shumë
të rëndësishme. Këto veprime nganjëherë lirojnë energji sikurse është rasti
me Diellin, ose rezultojnë në të gjitha llojet e ndryshimeve jetësore kimike që
janë të nevojshme për jetën sikurse është prodhimi i hormoneve. Këto atome
të ndërlikuara formojnë gjërat më të vogla se molekulat e uji dhe po aq të
mëdha sa galaktikat, galaksitë dhe tërë gjithsinë. Organizimi i substancës
është shumë i ndërlikuar, i koordinuar dhe i shumëanshëm.
Si mund të del gjithësia e organizuar nga një hiçgjë dhe thjeshtë të ketë
ligjet e nevojshme për ekzistencë? Kjo duket e kundërta me tendencën drejtë
disorganizimin siç shohim normalisht në natyrë. Gjërat aktive zakonisht përzihen, nuk organizohen. Kur shiu bjen në pluhur, ose tornado fërfëllon
shtëpitë, gjërat sa vijnë e bëhen më të përziera. Ato nuk pretendojnë të orga52

nizohen më sikurse eksplozivi në fabrikë nuk pretendon të prodhon fjalorë.
Këto shembuj përshkruajnë disa pasoja të ligjit të dytë të termodinamikave
që nxjerrin në pah se ndryshimet në natyrë pretendojnë drejt mos organizimit, drejtë përzierjes së gjërave, që gjërat të bëhen më kaotike. Ky mos
organizim quhet entropi. Sa më shumë përzihen gjërat, entropia është më e
madhe. Unë shpesh vërejë rritjen e entropies në tavolinën time ku derdhen
librat, artikujt, letrat, letrat elektronike, CDtë dhe fakest dhe të gjitha përzihen. Sipas ligjit të dytë të termodinamikave, gjithësia është drejtë çorganizimit maksimal ose entropies dhe se thekëson se mesiguri ishte më e organizuar në fillim se që është tani. Pavarësisht nëse besoni se gjithësia filloi me
Shpërthimin e Madh apo ndonjë model tjetër, ligji i dytë i termodinamikave
nënkupton se gjithësia ka të dyja, fillimin dhe organizuesin. Nëse do të kishte
ekzistuar “përgjithnjë” ne do të prisnim të jetë tej mase e çorganizuar deri
më tani, por akoma është tejet e organizuar, duke propozuar origjinë mjaftë
aktuale.
Probabiliteti që organizimi i gjithsisë do të mund thjeshtë të ndodhte
rastësisht u vlerësua dhe del se kjo është mundësia më e vogël se çfardo kuptimi normal të mundësive të pranueshme. Fizicienti-matematicienti i
Universitetit të Oksfordit Rogjer Penroz, në kuptimin e probabiliteteve thotë:
“Sa ishte i madh vëllimi original fazë-hapësirë…që Krijuesi duhet të drejtonte
dhe të siguronte gjithsinë e pajtueshme me ligjin e dytë të termodinamikave
dhe me atë që ne tani vëzhgojmë?...qëllimi i Krijuesi do të duhej të ishte:
pikërisht [precizisht] saktësia e një pjese në 1010(123).”50 Ky është probabilitet
pamundësisht i vogël. Shifrat e tilla nënkuptojnë se pa krijuesin, gjithësia e
organizuar siç kemi ne, prezenton një gjasë të numrit 1 të përcjellë me 10123
zero.51 Nëse provoni të shkruani atë numër duke vendosur zeron në çdo atom
të gjithsisë së njohur, do të mbeteshit pa atome para se të mbeteshit pa zero.
Gjithësia ka vetëm rreth 1078 atome. Joprobabilitetet e tilla duhet të i japin
kurajo cilitdo të kërkojë alternativa tjera përpos rastësisë së origjinës së gjithsisë. Shumë shkenctarë dallojnë këto joprobabilitete por nuk kanë siguruar
alternativa reale që përputhen me kufijtë e interpetimeve materialistike që
përjashtojnë ekzistencën e Zotit.
Përgjigjëjet për dëshmitë e harmonisë së mirë
Numër i vogël mohon natyrën e pazakontë të shenimeve për harmoninë
e mirë të gjithsisë, edhepse disa e zvogëlojnë. Lista e veçorive të pazakonta
është shumë më e gjatë sesa disa shembuj të dhënë më sipër. Hju Ros radhitë rreth shtatëdhjetë e katër sish dhe poashtu rradhitë numrin e parametrave tjera të nevojshme për ekzistencën e jetës.52 Mbase lexuesi do të dëshironte të konsultohej më tepër me literaturën që mbulon këtë temë, e cila dy
dekadat e fundit është bërë e bollshme.53 A do të thotë harmoni e mirë se
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ekziston Zoti që është Krijuesi inteligjent i gjithsisë? Jo me doemos, sipas disa
autoriteteve në fushë, por argumentimi i tyre është dukshëm jomahnitës.
Përgjigjëjet ndaj shenimeve ishin të ndryshme, fascinante dhe instruktive. Do
të diskutojmë ato kryesoret nën tri nëntituj.
Principi Antropik Kosmologjik. Mund të kaloni orë të tëra duke lexuar literature specifike duke provuar të kuptoni se çka do të thotë principi
antropik (principi antropik kosmologjik), por mos prisni ndonjë përgjigjëje
finale. Filozofi Gjon Leslli e gjeneralizon këtë si: “Çfardo qenie inteligjente që
ekziston mund ta gjejnë vetvetën vetëm aty ku jeta inteligjente është e
mundur”.54 Kjo dukshëm është deklaratë vetdëshmuese dhe vështirë të jetë
përgjigjëje në pyetjen se si ndodhë gjithësia të jetë në harmoni të mirë. Dy
specialistët e kësaj teme , Gjon Berou dhe Frenk Tipller, duke iu referuar principit antropik, propozojnë se “astronomët duken se ju pëlqen të lënë pak fleksibilitet në formulimin e tij mbase në shpresën se veçantia e tij mund të
shaqet në të ardhmën.”55 Koncepti është mezi i definuar, autorë të ndryshëm
interpretojnë në mënyra të ndryshme dhe arkitekti udhëheqës i konceptit,
Brendon Karter,56 do dëshironte të mos ketë përdorur nocionin “antropik”, që
në caktimin e tij i referohet qenieve njerëzore.57 Principi antropik nganjëherë
ngatërohet me “balanset antropike” dhe “rastësitë antropike” që i referohen
posaqërisht shenimeve të harmonisë së mirë.
Principi antropik, siç zakonisht kuptohet, ka së paku katër forma: të
dobët, të fortë, pjesmarrës dhe finale. Përderisa është e vështirë të definohen katër forma, kryesisht forma e dobët përqëndrohet në faktin se obzervatorët duhen të jenë në kushte jetë lejuese. Forma e fortë thekëson se
gjithësia duhet të ketë kushte të duhura që jeta të zhvillohet në njëfar
shkalle. Forma pjesmarrëse përfiton disa ide nga teoria e sasisë dhe jep
propozim karakteristik se ppjesmarrja e obzervatorit është forcë lëvizëse e
gjithsisë. Principi final antropik shikon në të ardhmën, duke propozuar se procesimi i informatave do të përparojë në gjithësi deri në pikën ku edhe vetdija jonë do të jetë e mbrojtur, kështu duke arritur njëfar forme të pavdekshmërisë.
Principi antropik nganjëherë përdoret të thekëson pozicionin tonë special
të privilegjuar në gjithësi. Gjithësia pa jetë nuk do të vëzhgohet, kështu situata jonë është e jashtzakonshme dhe ne shikojmë gjërat nga një perspektivë vëzhguese të zgjedhur, edhepse të kufizuar. Në atë masë principi mund
të ketë validitet, por privilegji ynë i jashtzakonshëm vrojtues poashtu mund
të jetë dizajni special i Zotit, që aspak nuk është interpretim i zakontë i principit. Nganjëherë pyetja e gjithsisë së harmonizuar përgjigjet me thekësimin
se po të mos ishte ashtu, ne nuk do të ishim këtu.58 Kjo lloj përgjigjëje quhet
non sequitur; përgjigjëja nuk i zbatohet pyetjes. Është ngjashëm me të qenët
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në shkretëtirë dhe pyetjes se prej nga vjen uji i oazës dhe të na tregojnë se
po të mos ishte uji aty nuk do të ishin as drunjët.
Përderisa literature që merret me principin antropik kosmologjik është e
vazhdueshme,59 kuptohet se ky është concept kontraverzal. Disa shkenctarë
dhe filozofë i kanë lënë në trashëgim, ose aspekteve të ndryshme të tij, disa
nga komentet përçmuese si: “pa kuptim të ndonjë veçantie shkencore,”60 “e
ktheu argumentimin original të tij në kokë,”61 “nuk ofron asnjë spjegim,”62
dhe “principet antropike shërbejnë vetëm për errësim.”63 Qartë, principi
antropik nuk është shkencë objective.
Spjegimi i shumë gjithësive. A mund të ketë githë tjera për të cilat ne
nuk dijmë? A mund të ketë lloje të ndryshme sosh, shumë të tilla? E tërë kjo
është e mundur dhe me përdorimin e forcës së pastër të numrave ne mund
të propozojmë se ka gjithësi të panumërta, kurse e jona rastësisht ka të
gjitha karakteristikat e nevojshme për jetë. Kjo ide pranoi konsideratë serioze
si përgjigjëje në gjithsinë e harmonizuar mirë ku ndodhemi ne. Ndodhë që ne
thjeshtë jemi në gjithsinë e duhur në mesin e tjerave. Ky mendim është joimpresiv të cilit i mungon validiteti. Mund të spjegojmë pothuaj çdo gjë që duam
me një argumentim të tillë, edhepse është i padobishëm. Pa varësisht se çka
gjenë, vetëm thua se ndodhi rastësisht në një nga triliona gjithsishë. Problemi
i vërtetë është se ku ndodhen ato gjithësi? Ku ka çfardo dëshmie shkencore
se ato ekzistojnë? Duket se nuk ka asnjë.
Kosmologët udhëheqës si Martin Riz dhe Stefen Hakins nganjëherë me
kujdes përkrahin idenë e shumë gjithësive. Disa e ndërlidhin këtë ide me
interpretimin e principit të fuqishëm antropik, përderisa të tjerët plotësisht
kundërshtojnë. Kjo nuk është lëmi ku do të gjejmë marrveshje. Idea e shumë
gjithësive ishte turbë e frytshme për shumë peshime lidhur me ekzistencën
tonë, jetën dhe gjithsinë. Nuk është e vështirë të imagjinojmë, posaqërisht
kur mund të bëjmë përzierjen e pakicës së realitetit me ato që të duken më
të mundshme.64 Humoristi Mark Tuejn komenton: “Ka diçka mahnitëse në
shkencën. Disa kanë aq të kthyera në tregëti prej hamendjeve të dala nga
investime të pa rëndësishme faktesh.”65 Është e mundur se ai nuk ishte edhe
aq larg shënjestrës. Është një element i kujdesit të cilit duhet kushtuar vëmendje perms aforizmit se “kosmologët shpesh gabojnë por rrallë dyshojnë.”
Ka koncpete të gjithësive tjera ose vende tjera në gjithësi ku jeta nuk
mbështetet në karbon, sikurse jeta në Tokë, por në hidrogjen të ngurtë ose
sulfur të lëngët. Elemetet si silikoni dhe boroni janë kandidatët e preferuar
për themeloren e formave tjera të jetës të pa bazuar në karbon siç është jeta
në Tokë. Ka propozime se jeta mund të mos mbështetet në atome por në forcën e fuqishme nukleare ose gravitetin. Jeta do të mund të gjendej në formë
civilizimesh në yjet neutrone. Është e mundur që atje lartë të ketë gjithësi
tjera natyra e të cilave do të ishte plotësisht ndryshe nga kjo e jona, ose sis55

temi ynë diellor mund të jetë ekuivalent i atomit në skemën më të madhe të
gjërave. Filozofi Gjon Leslli komenton: “këto janë spekulime pothuaj ta bëjmë
hipotezën Zot të duket vërtetë e zbutur.”66
Dikush mund të diskutojë për mundësinë se si atje lartë ka prej të gjitha
llojeve të gjithsisë, duke ofruar të gjitha llojet e shpikjeve krijuese, por kjo nu
është shkencë, kjo është vetëm imagjinatë. Me referncë të numrit të pafund
të gjithësive, kosmologu Hju Ros me vend komenton; “Ky propozim është
abuzim flagrant i teorisë së probabiliteteve. Supozon përfitimet e modelit
pakufi të masës pa patur dëshmi se modeli i masës e tejkalon atë.”67 Modeli
i vetëm që ne njohim është gjithësia jonë dhe nuk duket të ketë ndonjë tjetër.
Dikush duhet të supozon numër shumë të madh të gjithësive që të mundohet të zvogëlojë të gjitha jo probabilitetet e shenuara për gjithsinë e harmonizuar kun e jetojmë. Propozimi i tillë është ofendim serioz për principin
shkencor të njohur si brisku i Okhamit. Ky princip provon të shtypë spekulimet
përtace duke kërkuar që spjegimet të mos shumëzohen përtej të nevojshmës. Supozimi i shumë gjithësive është spekulim i pandalueshëm, jo i
themeluar me kujdes në faktet e njohura.
Gjithësia e harmonizuar tregon dizajnin. Jo të gjitha dëshmitë e harmonisë së gjithsisë mund të jenë të sakta dhe pritet që disa nga interpretimet
tona shkencore lidhur me ato do të ndryshojnë me kohë. Sido të jetë numri
i mad hi shembujve dhe saktësia e jashtzakonshme të shumicës prej tyre e
bënë më vështirë për të menduar se ky është rast i vetëm i shembujve të fatmirësisë pas fatmirësisë. Për më tepër këto vlera janë zakonisht shumë afërt
të ndërlidhura. Leslli komenton me të drejtë, “një ndryshim i parëndësishëm
dhe gjithësia shembet në të mijtën e sekondit ose fluuron në copëza aq me
shpejtësi sa që së shpejti nuk mbetet gjë pos gazit tepër i holluar për tu lidhur ngusht gravitacionalisht.”68 Poashtu duhet mbajtur mend, siç ilustruam
më herët me shembullin e zarës, se shprehja e saktë matematikore të combinimit të disa jo probabliteteve kryhet me shumëzimin e këtyre vlerave. Kjo
e bënë tërësinë e jo probabilitetit për gjithsinë e harmonizuar shumë më të
madhe se cilatdo jo probabilitetet tjera të ndara vetvetiu.
A mund të ndodhë e tërë kjo rastësisht? Sa prej këtyre vlerave të harmonisë mund t’i spjegojë dikush dhe prap të ndihet mirë me objektivitetit të
ndonjërit? Ka kufijë të asaj që ne do të pranojmë. Për shembull, dikush mund
të fantazon se si të gjitha grimcat në gjithësi e shfaqën në ekzistencë aksidentalisht para dhjetë sekondave dhe thjeshtë prodhuan konfigurimin që ne
shohim në natyrë. Sido të jetë, racionaliteti dhe padurimi që vertetë të gjejmë çka është e vërtetë na shtyn të shikojmë për më tepër alternativa të
arsyeshme. Realiteti që ne shohim lidhur me ne nuk është edhe aq tekanjoz.
Dëshmia që ne kemi është tej mase në favor të njëfar dizajni për gjithsinë e
harmonizuar mirë.
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Disa prej astronomëve udhëheqës si Robert Gjestrou, themelues i Insitutit
Godard të NASA’s për Studime të Gjithsisë dhe Ouen Gingrih i Obzervatorit
Smithsonian Astrofizik të Harvardit, favorizues i interpretimit të dizajnit.
Astronomi Gjorgj Grinshtajn në Kolegjin Anherst komenton “Përgjatë
vështrimit të të gjitha dëshmive, shfaqet mendimi se ndonjë agjenci –ose më
parë Agjenci_ e mbinatyrshme duhet të jetë e përfshirë. A mund të jetë e
mundur që papritur, pa patur ndër mend, të pengohemi nga ndonjë dëshmi
shkencore për ekzistencën e Qenies Supreme? A ishte Zoti që ndërhyri dhe
me maturi thuri gjithsinë për dobinë tonë?”69 Pjesë e nxitjes për konkludimet
e tilla vie nga besimi se Krijuesi i dobishëm e zbuloi Vetën në shkrimet e shenjta e qujtur Bibël. Kjo ngritë spektrin e religjionit dhe disa shkenctarë janë në
siklet të përziejnë shkencën dhe religjionin pavarësisht dëshminë e jashtzakonshme në favor të Krijuesit. Sido të jetë, nëse shpresojmë të gjejmë të
vërtetën, mbase duhet elimimuar paragjykimet tona, t’i qasemi shenimeve
mendje hapur dhe të ndjekim dëshminë kudo që ajo shpie.
Komentet përfunduese
Përderisa gjithësia është hshumë e madhe, ne poashtu shohim se jo është
e përbërë nga grimcat më të vogla nënatomike. Të gjitha këto pjesë janë të
lidhura me ligje dhe llojllojshmërinë e faktorëve tjerë që bëjnë të mundur
ekzistencën e gjithsisë që mbështetë jetën. Preciziteti që ne shohim tregon
fuqishëm se ka dizajnues të gjithsisë (Tabela 2.1). Disa shkenctarë e pranojnë këtë konkludim, disa jo.
Disa u munduan ta atribuojnë këtë ekzistencë të këtyre faktorëve preciz
në llojin e zbrazët non sequitur të principit antropik, të tjerët në llojin e morisë
së gjithësive imagjinare. Por sa rastësi të harmonisë precize mund të gjejmëpara se të duhet të shohim se ato duhet të spjegohen? Nëse dikush do të
shmanget konkludimit se ekziston dizajnuesi, mund të përdor mjetet e alternativave të dhëna më sipër. Sido të jetë, ato janë dekoncentrime ndaj shenimeve të jashtzakonshme shkencore që theksojnë se ndonjë inteligjencë
mesiguri ka harmonizuar lëndën dhe forcat e gjithsisë në mënyrë të jetë e
përshtatshme për jetën. Duket se çfardo Krijuesi i atillë patjetër të ketë kaluar gjithsinë që ka Krijuar.
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Kapitulli 3

Si filloi jeta?
Origjina e jetës mua më duket e pakuptueshme si kurrë,
qështje për hamendje por jo për spjegim.1
Franklin M. Harold, biokimist

Mikrobet
Një zonjë ishte gati të lindte foshnjën e saj dhe qante. Ajo ishte caktuar
për në Klinikën e Parë, kurse ai ishte vendi ku ajo nuk donte të shkonte. Ajo
donte të shkonte në Klinikën e Dytë. Ajo ia sqaroi Dr. Ignaz Semellvajs se
nënat më tepër vdesin në Klinikën e Parë sesa në të dytën. Kjo e shqetësoi
shumë Semellvajsin, i cili shte fizicient i ri praktikant në Klinikën e Parë. A e
kishte me të drejtë zonja? Ai vendosi të hetonte. Numrat ishin tmerruese.2
Duke shikuar shenimet e spitalit ai gjeti se gjatë gjashtë viteve afro dy mijë
gra kishin vdekur në Klinikën e Parë, kurse më pak se shtatqindë në të dytën.
Ishte kjo në Spitalin Kryesor në Vjenë të Austrisë, para një shekulli e gjysmë
kur epidemitë e etheve të tmerrshme të lehonisë (ethe lehonie) nuk ishin aq
të pazakonta. Shumë shpesh, rreth katër ditëve pas lindjes, nëna do të fitonte
ethe dhe pothuaj gjithnjë vdekja pasonte pas një jave. Mendohej se sëmundja shkaktohej nga ndodnjë avull i dëmshëm në ajër ose problemet me
qumështin e nënës; nganjëherë ajri i feskët ishte masë e sigurisë. E tërë kjo
nuk spjegonte shkakun pse në Klinikën e Parë vdekjet janë pothuaj të trefishuara në krahasim me të parën.
Mjekët, të cilët kishin si pjesë të trainimit dhe studimit të tyre trupat e
pajetë, qëndronin në Klinikën e Parë. Mamitë që nuk merrnin pjesë në
studime të tilla vepronin në Klinikën e Dytë. A ka kjo të bëjë me diferencën
dramatike të shkallëzimit të vdekjeve? Revolucioni u shfaq kur një nga
kolegët e Semellvajsit preu vehtën derisa kryente një autopsy. U bë me ethe
ditën e katërt dhe vdiq shpejt pas kësaj. Shqyrëtimi i kësaj autopsie tregoi të
gjeturat e njejta sikurse tek gratë që vdiqën nga ethet e lehonisë. Këtu kishin
njeriun me ethe lehonie, por kjo duhej të ishte sëmundje grash! A mund të
jetë se me prerjen që pësoi, kolegu ishte infektuar nga trupi i ndonjërës që
kishte vdekur nga sëmundja e tmerrshme? Semellvajs caktoi procedura strikte, për përdorimin e klorit për pastrimin e duarve që të parandalojë transferin
e asaj që ai quante “helm kufomash” nga trupat e pajetë tek pacientat e
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Klinikës së Parë. Rezultatet ishin dramatike; përqindja e vdekjeve zbriti nga
dymbëdhjetë në rreth një përqind. Ajo që kishte shkaktuar aq shumë vdekje
ishte se mjekët do të bënin autopsi të atyre që kanë vdekur nga ethet e
lehonisë dhe do të ndohmonin nënat në lindje pa larë duart, duke bartur
sëmundjen vdekjeprurëse.
Disa do të mendonin se suksesi i Semellvajsit është lartësuar si revolucion
i madh, por shpesh njerëzimi nuk ndjek shenimet ku ato shpiejnë. Derisa disa
pranuan përfundimet e Semellvajsit, institucioni mjeksorë nuk e pranoi.
Gjelozia mbizotëronte në spital dhe ishte vështirë të ballafaqohej me pranimin
se mjekët kanë shkaktuar aq shumë vdekje. Përpos kësaj, kishte spitale ku
nuk kryhej autopsia dhe mortaliteti arrinte deri në 26 përqind. U përqesh
ideja se duhet pastruar duart me klor. Shefi i Semellvajsit në Vjenë nuk ia
vazhdoi kontratën. U bënë shumë peticione por vetëm si propozim i pozitës
inferiore. Semellvajsi i zhgënjyer dhe i dëshpëruar braktisi në qetësi Vjenën,
duke u kthyer në Hungarinë amë pa lajmëruar miqtë e tij.
Në vitin 1861 Semellvajs publikoi studimin e tij se si duhet parandaluar ethet e lehonisë. Iu dërgoi shumë mjekëve në Evropë, por nuk u mirëprit. Shoqëria profesionale besonte se idea e tij është dyshuar. Duke u brengosur gjithnjë më shumë për nënat e reja që vdisnin, ai dërgoi pamfleta akuzuese duke paditur ata që shpërndanin sëmundjen. Ai u bë tejet i brengosur kurse depresioni i tij më i thellë. Gruaja e tij më në fund u pajtua ta vendoste në vendqëndrim të çmendurish ku ai vdiq pas dy javësh, duke iu bashkuar mijëra
nënave që ishin martirë të mendjeshkurtëra dhe paragjykimeve. Rezistenca
ndaj të vërtetës mund të jetë e tmerrshme. Fatmirësisht, disa vite më vonë
mjekësia shkencore njohu se Semellvajs e kishte me të drejtë dhe iu dha respekti për ngadhnjimin mbi sëmundjen vdekjeprurëse të etheve të lehonisë.
Ajo që Semellvajs dhe të tjerët e kohës së tij nuk e dinin, është se mikrobi i vogël i gjallë, i lidhur me ata që shkaktonin “strep” fyti dhe ethet e kuqe,
shkaktojnë ethet e lehonisë. Disa shkenctarë po zbulonin botën e organizmat
të vockla, por nuk u themelua lidhje e fortë në mes mikrobeve dhe sëmundjeve ngjitëse. Tani, përgjatë përparësive të mëdha në shkencë, ne e dimë se
cili mikrob shkakton cilën sëmundje dhe mund të shkruhen libra të shumta
për një mikrob të vetëm.
Një nga mikrobeve më mirë të studijuar është Escherichia coli. Është gjetur në shumë vende, si trakti tretës të njerëzve dhe shtazëve, si dhe në pisllëk. Përderisa zakonisht është mikrob i pa të keq, disa janë mikrobe të frikshme. Është organizm i imët në formë shkopi, është aq i vogël sa do duheshin
pesëqind, të vendosura fund e kry, të barazonin një milimetër. Edhepse është
shumë i vogële kemi zbuluar se është shumë i komplikuar. Nga jashtë, çdo
mikrob ka katër deri dhjetë tela të gjatë e të hollë (flagjele) të nxjerrura nga
trupi të drejtuara për lëvizje. Forca lëvizëse e bazës e flagjeleve është studi63

juar me kujdes dhe është shembull3 i mirë i konceptit të pazvogëlueshëm
kompleks që do ta shqyrëtojmë më vonë. Për brenda, rreth dy e treta e
mikrobit përmbanë rreth katërdhjetë bilion molekula të ujit. Përtej kësaj,
kombinimi të organizmit është komplikim i lëkundur. Me komplikim i referohemi pjesëve që varen njëra prejt tjetrës në mënyrë që të funksionojnë4 si
duhet dhe jo vetëm shumë pjesëve të pa lidhura.
ADN-ja (acidi deoksiribonukleik) është qendër informimi që drejton
aktivitetet e qelizave, duke siguruar formulimin gjenetik që në rastin e
Escherichia coli ka shifër të mbi katër mijë lloje të ndryshme të molekulave
proteinike. ADN është nyje fijëzore e acidit nukleik që është aq i gjatë sa që
duhet përvarur disa herë që të zinte vend në mikrob. Në fakt, është tetëqindë
herë më i gjatë se vet mikrobi! Si arrinë organizmi t’i qaset të gjitha informative të tij gjenetike, ngacmon imagjinatën tonë. Tabela 3.1 jep disa detaje
të kombinimit të një organizmi Escherichia coli. Proteinet, karbohidratet
(polisaharidet), lipidet (yndyrëra si substanca) dhe molekula tjera të veçanta
përfshijnë rreth pesë mijë lloje të ndryshme të molekulave, shumica e të
cilave janë kundërshtuar shumë herë, për gjithsej disa qindra miliona molekula të veçanta në një të vetmin mikrob mikroskopik. Vetëm se diçka është e
vogël nuk do të thotë se është e thjeshtë. Diçka që dikur mendohej të ishte
jetë e thjeshtë, del të jetë jashtzakonisht komplekse. Pyetja habitëse është
se si mundi ndonjëherë të organizohet një komplikim i tillë?
Paralajmërim: katër paragrafet në vijim nuk janë lexim i lehtë, por do
duhej të fitoni kuptimin e tyre edhe nëse nuk ju kujtohen të gjitha detajet.
ADN vetvetiu është molekulë komplekse me formë diçka si shkallë e përTabela 3.1 KOMPONIMI O PËRAFËRT I QELIZËS SË VETME ESCHERICHIA COLI*
KOMPONENTI
Proteini
Ribozomet
ADN
ARN
Polisakaridet
Lipidet
Metabolizmat e vogla dhe jonet
Uji

NUMRI I
MOLEKULAVE

NUMRI I LLOJEVE
TË MOLEKULAVE

2,400,000
(20,000)
2
255,480
1,400,000
22,000,000
280,000,000
40,000,000,000

4288
(1)
1
663
3
50
800
1

*Informata e mbështetur nga: Blattner FR, et al. 1997. Vazhdimësi e plotë gjenome e
Escherichia coli K-12. Science 277:1453-1474; Harold FM. 2001. Mënyra e qelizës: Molekulat,
organizmat dhe rregulli i jetës. Oxford, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT.
1998. Life: Dëshmia e krijimit. Origjinat 25:2-48; Neidhardt FC, editor. 1996. Escherichia coli
dhe Salmonella: Biologjia qelizore dhe molekulare, edicioni 2. Washington, DC: ASM Press, CD
versioni, sesioni 3.
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dredhur. Detaje të vogla tregohen në Figurën 3.1. Molekula përbëhet nga
njësitë kryesore të quajtura nukleotide që janë të përbëra nga sheqeri, fosfati dhe të gjitha bazat e rëndësishme që sigurojnë informatën nëpërmes
kodit gjenetik të nevojshëm për ndërtimin dhe funksionimin e qelizës siç
është Escherichia coli. Janë katër lloje të bazave në ADN: adenine, timina,
guanine dhe citozina; të shkurtuara si A,T,G dhe C. Në ARN (acid ribonukleik),
që është ngjashëm me ADN dhe është i rëndësishëm për komunikimin e
informatës në qelizë, timina (T) është e zavendësuar me uracil (U). ADN-ja e
Escherichia coli përmbanë 4,639,221 baza.5
Proteinat janë molekula të shumëanshme që luajn rol si punëtorë dhe
pjesë strukturale e qelizës. Ato janë të formuara nga shumë deri në qindra
molekula të thjeshta ose blloqe ndërtimi të quajtura amino acide. Janë njëzet
lloje të ndryshme amino acidesh në organizma të gjallë. Në protein amino
acidet janë të ngjitura fund për fund sikurse lidhjet e zinxhirit ose rruzat në
varg (Figura 3.2, majtas). Atëherë zinxhiri është i palosur disa herë, zakonisht i ndihmuar nga molekula proteini të veçanta të mëdha që me vend quhen
shoqëruese. Forma e fundit e molekulës së proteinit përcaktohet me pozitën

Figura 3.1 Prezentimi i strukturës ADN . Dredhja e dyfisht është e ilustruar në të
majtë, dhe pjesë e zgjeruar në të djathtë. A, T, G, C, përfaqëson bazat: adenina, timina, guanine dhe respektivisht citozina. S përfaqëson sheqerin, dhe P është fosfati.
Nukleotidi përbëhet prej P, S, dhe një nga A, T, G, or C. Vijat e ndërprera në diagramin
e djathtë prezentojnë lidhjen e hidrogjenit në mes bazave që bashkojnë dy fijet e ADNsë.
Pas Figura 3 në Evard R, Schrodetzki D. 1976. Evolucioni kimik. Originat 3:9-37.
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e llojeve të ndryshme amino acidesh përgjatë zinxhirit. Forma e proteinit
është jashtzakonisht me rëndësi për funksionin e tij dhe vetëm variacionet më
të vogla lejohen në amino acid nëse proteini do të funksionojë si duhet në llojin e duhur të molekulës.
Kur qelizës i duhet proteini i caktuar, sasia e ADN-së së duhur kopjohet në
lajmëtarin e molekulave ARN. Këto lexohen nga transfer ARN, të cilat në kombinim me molekulat e quajtura sinteza aminoacil-t ARN, që janë të posaqme
për çdo lloj acidi, vendosin çdo amini acid ku neveoitet në proteinin që është
mbledhur. Kjo ndodhë në stuktura tejet të specializuara të quajtura ribosome
(Figura 3.2) ku amino acidet shtohen në përqindje prej tre deri pesë në
sekond. Ribosomet vetvetiu janë komplekse, të formuara prej rreth pesëdhjetë molekula të ndryshme proteini dhe shumë ARN. Një Escherichia coli do
të strehonte njëzet mijë ribosome.
Si zgjidhet amino acidi i duhur për formimin e molekulës së proteinit? Kjo
bëhet nëpërmes kodit të rëndësishëm gjenetik të formuar nga bazat A T C
dhe G të ADN-së dhe të bazave A U C dhe G të ARN-së.Kompjuterët punojnë
me përdorimin e vetëm dy llojeve të simboleve kryesore; e kundërta, orga-

Figura 3.2 Aktiviteti i ribozomeve. Ribozomi lëviz në të djathtë derisa kodi i lajmëtarit
në ARN përputhet me kodin e transferit ARN që ka amino acidin e duhur për atë kod.
Amino acidet bashkohen në ribozom dhe dalin si zinxhir molekul proteini të ilustruar në
të majtë.
Bazuar në Figura 4.6 në Harold FM. 2001. Mënyra e qelizës. Oxford, New York: Oxford University
Press.
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nizmat e gjalla përdorin katër lloje të bazave. Janë të nevojshme tri baza për
shifrën e një amino acidi. Për shembull në ARN, GAU është shifër për amino
acid glikolë dhe CGC shifër për amino acid argininë. Trinjakët, ose njësitë, të
shifrimit të bazave për amino acid quhet kodon; kodonet e njëzet llojeve të
ndryshme të amino acideve janë dhënë në Tabelën 3.2. Poashtu janë edhe
kodonet e fillimit dhe ndalimit të procesit të linjës së mbledhjes që bënë proteinat. Pasi që janë 64 kodone të mundshme dhe vetëm 20 lloje të amino
acideve në organizmat e gjallë, disa kodone të ndryshme formulojnë për të
njejtin amino acid. Të gjitha kodonet e mundshme përdoren.
Mjaft më me detaje të ngarkuara. Ne mund të vazhdojmë, faqe për faqe,
duke përshkruar shumë më tepër sisteme qelizash të ngjashëm me sistemin
e prodhimit të proteinave. Deri tani mesiguri keni kuptuar idenë se mikrobi
është gjë precize dhe tejet i komplikuar. Përderisa Escherichia coli është gjallë, ajo bartë me mijëra ndryshime kimike që ne kolektivisht iu referohemi si
metabolizëm dhe poashtu prodhon më tepër mikrobe si vetja.

Tabela 3.2. KODI GJENETIK
SHKRO.
E PARË
U

C

A

G

U

SHKRONJA E DYTË
C
A

G

SHKRO.
E PARË

Fenilalanina
Fenilalanina
Leucina
Leucina

Serina
Serina
Serina
Serina

Tirozina
Tirozina
Ndal
Ndal

Cisteina
Cisteina
Ndal
Triptofan

U
C
A
G

Leucina
Leucina
Leucina
Leucina

Prolina
Prolina
Prolina
Prolina

Histidina
Histidina
Glutamina
Glutamina

Arginina
Arginina
Arginina
Arginina

U
C
A
G

Izoleucina
Izoleucina
Izoleucina
Fillon, metionina

Treonina
Treonina
Treonina
Treonina

Asparagina
Asparagina
Licini
Licini

Serina
Serina
Arginina
Arginina

U
C
A
G

Valina
Valina
Valina
Valina

Alanina
Alanina
Alanina
Alanina

Aspartat
Aspartat
Glutamat
Glutamat

Glykola
Glykola
Glykola
Glykola

U
C
A
G

Të gjejmë kodin (kodonin) e amino acidit shiko emrin e tij në tabelë dhe
përcjell rradhët gjegjëse për shkronjat e para, të dyta dhe të treta. Për
shembull, kodet për glutamine janë CAA dhe CAG.
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Organizmat si Escherichia coli janë në mesin e formave më të thjeshta
ekzistuese. Viruset, që janë shumë më të vogla, nuk kualifikohen si organizma të gjalla. Ato janë vetëm kombinim i pajetë i proteinave ADN dhe ARN.
Ata nuk mund të prodhojnë vetvetiu, prandaj nuk mund të përfaqësojnë format e para të jetës në tokë. Ato dyfishohen me sistemet e ndërlikuara të
qelizave të gjalla të cilat ata ndodhë t’i vizitojnë. Janë disa mikrobe (mikoplazma) dimenzionet e të cilave janë një e dhjeta e atyre tek Escherichia coli
që mbase përfaqësojnë format më të vogla të jetës së pavarur.6 Këto organizma nuk janë studijuar me kujdes, por ne e dimë se disa kanë mbi gjysmë
milioni bazash në ADN të tyre, shifrimi i afërsisht pesëqind llojeve të
ndryshme proteinash që performojnë shumicën e funksioneve specifike. Nëse
jeta në tokë u ngjiz vetvetiu, si u mblodhën rastësisht të gjitha pjesët e duhura në mënyrë të prodhojnë gjënë e parë të gjallë?
Beteja lidhur me gjeneratën spontane
Pionjeri kimist van Helmont (1579-1644) dha formulën për formimin e
miut. Nëse do të fshehim thasë të ndotura me drith dhe djath në trapazan,
së shpejti do ta gjejm aty një mi! Eksperimenti akoma funksionon, por ne nuk
besojmë më se minjët do të ngjizen spontanisht vetvetiu. Që nga ditët e hershme deri në ditët e vona zakonisht besohej se organizmat më të thjeshta u
ngjizën spontanisht nga lënda jo ekzistuese. Ky proces, i quajtur gjenerata
spontane, mund të demonstrohet me një vrojtim të thjeshtë shkencor. Ta
mohosh ishte mohim i realitetit. Krimbat thjesht u shfaqën në mollë dhe në
pranverë, bretkocat u shfaqën në baltë. Për më tepër kishte organizma të
ndyra si shiritat dhe është diskutuar se Zoti nuk do t’i kishte krijuar ato, prandaj ato mesiguri janë ngjizur spontanisht në trupat e njerëzve. Disa mbajtën
pikëpamjen aktuale se këto parasite përfaqësojnë format e degjeneruara të
organizmave të gjalla origjinalisht të lira. Mendohej se organizmat më të
thjeshta vetëm u zhvilluan vetvetiu kudo që u shfaqën. Tani ne e dimë se të
gjitha gjërat e gjalla duhet të vijnë nga gjërat e gjalla. Beteja për qetësimin
e kësaj debate ishte më e diskutueshme në shkencë dhe zgjati dy shekuj me
rradhë.
Një nga pionjerët e hershëm të kësaj beteje ishte mjeku italian Françesko
Redi (1626-1697). Është vëzhguar gjatë se larvat, që janë fazë e hershme e
mizave, zhvillohen në mishin e prishur. Kjo ishte para se ne kishim frigorifer
dhe prishja e ushqimit ishte shumë me rëndësi. Por prej nga erdhën larvat?
Redi provoi të prodhonte larva në mbetjet e disa llojeve të shtazëve duke
përfshirë gjarpërinjët, pëllumbat, peshqit, delet, bretkocat, drerin, qenin,
qengjin, lepujt, dhitë, rosat, patat, pulat, dallëndyshet, luanët, tigrat dhe
buajt. Ai u hamend kur pa se pavarësisht cilën prej mbetjeve ka përdorur,
gjithnjë gjeti llojin e njejtë të larvave dhe mizave. Ai poashtu e dinte se në
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stinën e verës, gjuetarët do të mbështillnin mishin që ta ruanin. A mund të
ndodhë se larvat vinin nga mizat dhe nuk janë prodhuar spontanisht në mish?
Për ta testuar këtë ai lejoi që mishi të prishej në qypa të hapura dhe poashtu në qypa të mbuluara me fasho që përjashtonin mizat. Për shkak se asnjë
larvë nuk u formua në mishin që ishte i mbrojtur nga mizat, ai përfundoi se
ato nuk u ngjizën spontanisht, ato vinin nga mizat.
Kjo nuk zgjodhi betejën. Disa ide kanë nevojë për kohë të gjatë që të
vdesin. Pas kohës së Redit u përfshinë shkenctarë të tjerë. Me tërbimin e
kundërshtimeve, eksperimentet që përfshinin ngrohjen e llojeve të ndryshme
të supave organike në temperature të ndryshme në mbajtëse tëhapura dhe
të mbyllura dhanë rezultate konfliktuoze. Nganjëherë organizmat shfaqeshin
nganjëherë jo. Qështja nëse jeta duhet të ketë qasje në ajër u bë qështje me
rëndësi. Çuditërisht ideja se jeta mund të ngjizet spontanisht u pranua edhe
më shumë në shekullin nëntëmbëdhjetë sesa në kohën e Redit.7 E vërteta u
la në prapavijë.
Pastaj, me vet dorën e Luis Paster (1822-1895), i cili ishte një nga shkenctarët më të mirë të kohës, erdhi ajo që shumica e konsiderojnë frymë vdekjeje për idenë e gjeneratës spontane. Pasteri jashtzakonisht competent dhe
produktiv punoi në llojllojshmërinë e madhe të projekteve shkencore. Ai
shpëtoi industrinë e Francës duke demonstruar se mikrobet shkaktonin që
vera të prishet dhe pastaj me trillimin e metodës për ruajtjen e verës duke
përdorur vetëm nxehtësinë e matur që shkatërroi mikrobet kërcënuese kurse
ruajti shijen. Ky është i njejti proces që ne sot përdorim për qumështin dhe
e quajm Pasterizim. Ai zhvilloi metoda vaksinimi kundër antraksit dhe hidrofobisë dhe u përfshi në betejën e gjeneratës spontane. Me përdorimin e
eksperimenteve të dizajnuara me mençuri, ai ishte në gjendje të përgjigjej në
argmentet e ndryshme të atyre që mbronin gjeneratën spontane. Duke përdorur enët laboratorike me gyp hyrës të përdredhur, ai ishte në gjendje të
demonstrojë se supa e mishit e ngxehur siç duhet nuk do të prodhojë jetë
edhepse kishte qasje të hapur me ajrin. Me stilin e tij të zakonshëm të
harlisur, Pasteri ka thënë: “Kurrë nuk do të rimëkëmbet doktrina e gjeneratës
spontane nga përkulja vdekjeprurëse e këtij eksperimenti të thjeshtë.”8
Por Pasteri e kishte gabim! Derisa eksperimentet e tija demonstronin
qartë se jeta mund vetëm të vijë nga jeta tjetër, ku mikrobiologët dhe mjekët
profesionistë e vërtetonin atë pikëpamje, ide të tjera kërcënoni në horizont.
Në Angli, në vitin 1859, Çarls Darvini vetëm sa ishte shfaqur me librin e
famshëm Origjina e Specieve i cili përfaqësoi se si organizmat e avansuar
kanë evolvuar nga më të thjeshtat perms procesit të zgjedhjes natyrale ku
organizmat më të përshtatshëm sundonin ato më pak të përshtatshme.
Përfundimisht kjo kryekëput hutoi pyetjen e gjeneratës spontane. Darvini nuk
përfaqësonte gjeneratën spontane në Origjina e Specieve; në realitet ai në
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botimet e më vonshme fliste për jetën “të jetë frymëzuar origjinalisht nga
Krijuesi.”9 Sido të jetë, qasja e tij rihapi derën e gjeneratës spontane, pasi që
organizmat e avansuar mund të zhvilloheshin vetvetiu nga ato të thjeshtat,
pse atëherë të mos kishte jeta prejardhje vetvetiu. Më vonë, Darvini shprehi
interesim në gjeneratën spontane duke propozuar se “në ndonjë pell të vogël
të ngrohtë” mund të formoheshin proteina “të gatshme për të pësuar ndryshime më komplekse”.10 Kjo pikëpamje e fundit përshtatej mirë me interesimin e spjegime natyraliste mekanike). Spjegimet e tilla kërkonin të eliminojnë çfardo nevoje të Zotit në natyrë.
Asnjë nga shkenctarët e asaj kohe, duke përfshirë Semellvajsin, Pasterin
ose Darvinin, kishin ide se sa komplekse ishin llojet më të vogla të organizmave. Nëse do të ishte e ditur kjo, mund të pyetemi nëse evolucioni do të
fitonte ndonjëherë pranimin që kishte. Në Francë kishte pak përkrahje për
idetë sekulare të Darvinit. Interesat nacionalistike ndihmuan Akademinë Franceze të Shkencave të rreshtohen fuqishëm në anën e Pasterit. Përfundimisht
shoqëria shkencore do të ndjekte shtegun karakteristik të refuzimit të gjeneratës spontane të organizmave që jetojnë sot, por pranimit të tij për organizmin e parë që u shfaq në tokëpara biliona vitesh. Ky proces quhet evolucioni kimik.
Evolucioni kimik
Në fillimin e shekullit të fundit, përderisa evolucioni pranohej, interesimi
poashtu u përqëndrua në mënyrën se si jeta kishte prejardhje vetvetiu. Pa
diskutim, ky është problemi më hutues që evolucioni biologjik hasë dhe tendenca për t’u përgjigjur është bërë iniciativë e vogël shkencore. Më 1924
biokimisti i famshëm rus A.I. Oparin propozoi një skenarë nëpërmjet të cilit
përbërjet e thjeshta organike dhe joorganike mund të formojnë më shumë
përbërje organike komplekse, e ato pastaj në kthim mund të formojnë organizma të thjeshta. Në Angli, gjeneticisti dhe biokimisti i shkëlqyer i popullsisë
J.B.S. Helldejn ka punuar në disa ide të njejta. Të tjerët shtuan detaje dhe
koncepti se jeta ka origjinë të kahershme vetvetase të cilës zakonisht i referohet si “supë e ngrohtë organike” u bë temë e konsideratës serioze.
Më 1953, Stenli Miller, duke punuar në laboratorin Nobel Loreat Herolld
Urrej në Universitetin në Çikago, raportoi eksperimentin orientues që u shëndrua në ikonë për ndërmjetësit e gjeneratës spontane. Eksperimenti u dizajnua për shtrirjen e kushteve të tilla në tokë që është supozuar të kenë ekzistuar para origjinës së jetës dhe që do të mund të zhvillonte organizmat e gjalla. Duke përdorur mjetin e mbyllur kimik që përjashtonte oksigjenin, Milleri
ekspozoi përzierjen e gazërave: metanin, hidrogjenin, amoniakun dhe avullin
e ujit ndaj shkëndijave elektrike. Mjeti kishte pengesë mbrojtëse për mbledhjen e molekulave delikate organike që do të mund të prodhoheshin. Pas disa
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ditësh ai zbuloi se janë formuar shumë lloje të ndryshme molekulash
organike, duke përfshirë disa amino acide që u gjetën në organizma të gjalla. Eksperimenti u përsërit shumë herë dhe u përmirësua dhe duket se janë
prodhuar lloje të ndryshme të amino acideve të gjetura në proteina,11 katër
nga pesë bazat e gjetura në acidet nukleike dhe disa sheqernat. Me miliona
studentë të biologjisë kanë mësuar për këtë eksperiment, kurse shkenctarët
dhe mësuesit e lartësuan në botë si dëshmi se si mund jeta të ketë origjinë
vetvetiu. Për gjysmë shekulli, diskutimi u tharmëzua për rëndësinë e këtij
eksperimenti. Në realitet probleme të shumta mbetën të pazgjidhura.
Pyetja kryesore që duhet konsideruar është lidhur me eksperimentet laboratorike dhe sa mund të prezentojnë ato atë që vërtetë ndodhi në token e
hershme. Kimistët në laborator, duke përdorur paisje të sofistikuar dhe
kimikatet e pastruara, mbase nuk sigurojnë shembuj të mirë të kushteve që
kanë ekzistuar në tokën primitive para shumë shumë kohëve. Nganjëherë do
të mund të ndërlidhim siç duhet vrojtimet në laborator të asaj që supozohet
të ketë ndodhur në të kaluarën, por nganjëherë jo. Për shembull në eksperimentin e Millerit prodhimet e dëshiruara ishin të mbrojtura në pengesën prej
efekteve shkatërruese të përdorimit të burimit të shkëndisë së energjisë.
Përdorimi i pengesës speciale mbrojtëse nuk mund të përfaqëson atë që
pritet në tokën primitive.12
Duhet të mbajmë në mend se këtu flitet për tokë primitive pa jetë, pa laboratore dhe pa shkencëtar. Kur shkencëtari shkon në laboratorin e tij dhe performon eksperimentet sipas inteligjencës së tij dhe përdorë informata dhe
paisje të mbledhura nga përvoja shekullore, ai bënë atë që ne do të prisnim
nga Zoti inteligjent më tepër se nga një tokë e zbrazët. Në shumë mënyra
shkencëtari prezenton aktivitetet e Zotit kreativ më shumë se kushtet primitive të rastit. Evolucioni kimik kërkon që të gjitha llojet e gjërave të mira të
kenë ndodhur vetvetiu, e jo sipas shkencëtarëve në laboratore të sofistikuara.
Problemet me evolucionin kimik
Mund ta gjeni këtë fragment pak si teknik sipas shijës suaj, por është me
rëndësi dhe meriton përpjekje speciale. Nëse nuk e përcjell çdo detaj, prap
do të kuptosh rëndësinë kryesore.
Ku ishte supa? Evolucionistët kanë nevojë për tërë “supën e ngrohtë
organike” që mund ta gjejnë. Organizmat janë aq komplekse dhe gjasa që
ato të organizohen vetvetiu është shumë e largët, sa që ka nevojë për shumë
supë; sa më sumë supë ke, gjasa është më e madhe për jetën të jetë zhvilluar diku spontanisht. Supa e njohur do të ishte diçka si supëe gatshme ose
lëng mishi, e pse jo të mos e kemi në sasi oqeanesh të botës! Problemi është
se po të kishim supë të tillë organike në tokën primitive për shumë miliona
vitesh, aq sa të akumulonte molekulat e nevojshme, do të prisnim të kemi
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dëshmi të shumta për këtë në shkëmbinjë shumë të vjetër të tokës. Aty do
duhej të gjenim çdo lloj të mbetjeve të lëndës organike, por faktikisht asnjë
nuk është gjetur.13 Idea e supës primitive ishte shumë e popullarizuar dhe
shpesh u prezentua si fakt.14 Prandaj, siç edhe thekëson biologu molekular
Majkëll Denton, “vjen si diçka shokante të kuptosh se nuk ka absolutisht
asnjë dëshmi pozitive që do ta dëshmonte ekzistencën e saj.”15
Nevoja e molekulave të llojit të duhur. Eksperimentet për prodhimin e
molekulave të para të jetës prodhojnë shumicën e molekulave tjera që janë
të padobishme për jetën. Për shembull në eksperimentin e Millerit, u prodhuan shumë më tepër të amino acide që janë të pavlefshme në formimin e
proteinave sesa njëzet tjera të nevojshme për formimin e jetës.16 Procesi i
lindjes së jetës do kishte nevojë që disi të ndante plehrat para se të organizonte proteinat e para të dobishme për jetën. Është e vështirë të paramendohet se si do të ndodhte kjo vetvetiu. Poashtu, në lloje të tilla eksperimentesh, prodhohen molekulat si hidrogjeni, cianidi dhe aldehidi formic që
janë shumë toksike për jetën.17
Molekulat organike nuk do të mbijetonin. Që të kemi formimin e jetës së
parë, nevoitet koncentrim i rëndë i molekulave organike, veçanërisht ato të
duhurat. Sido të jetë molekulat organike e kanë zakon të shkatërrohen lehtësisht, sidomos me dritën ultraviolete e cila do duhej të siguronte energjinë
për formimin e tyre. Në Korporatën e Hulumtimeve në Kaliforni, kimisti Donalld Hall18 llogariti gjasën e mbijetesës së amino acidit të thjeshtë, glikolës
(NH2CH2COOH), në tokën primitive. Ai përfundoi se 97 përqind do të shpërbëhej në atmosferën primitive pa mbritur në oqean ku do të shkatërohej 3
përqindëshi tjetër. Amino acidet më të komplikuara që janë më delikate do të
kishin edhe më pak gjasa të mbijetesës. Priten vetëm koncentrimet jashtzakonisht të holluara të llojit të duhur të molekulave organike.19
Izomeret optike. Dora juaj e majtë dhe e djathta janë shumë të ngjashme, por pjesët janë të rregulluara ashtu që nuk janë identike por imazhe
pasqyrë e njëra tjetrës. Molekulat organike janë poashtu struktura të komplikuara tridimenzionale që mund të ekzistojnë në forma të ndryshme edhepse kanë lloje të njejta të atomeve dhe structure kryesore kimike. Këto forma
të ndryshme të molekulave të njejta quhen izomerë dhe sikurse duart tona
mund të jenë imazhe pasqyrë e njëra tjetrës (Figura 3.3).20 Një nga mënyrat
e identifikimit të imazheve pasqyrë të molekulave është me vënjen re të
mënyrës se si i rrotullojnë valët e dritës që vijnë nga drita e polarizuar që
kanë të vijëzuar valët e dritës. Nëse rrotullimi është në të majtë ato janë tip
L (levo), nëse në të djathtë janë tip D (dekstro). Kur dikush sintetizon molekulat e tilla organike në laborator, ato dalin gjysmë L dhe gjysmë D. Një përjashtim është amino acidi glikola që është aq e thjeshtë sa që nuk ka imazh
pasqyreje të vetvetës. Në eksperimentin e Millerit gjysma e amino acideve
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ishin L dhe gjysma D dhe kjo do të zbulohej në supën primitive.21 Por kur
shikon organizmat e gjalla, përveç disa molekulave jashtzakonisht karakteristike, të gjitha amino acidet e tyre jnë të tipit L. Nuk ka shumë hapësirë për
zavendësim.22 Vetëm një amino acid D në molekulë proteini do ta ndalonte
të formohej në formë të duhur në mënyrë që të funksiononte si duhet. Pyetja
hutuese për evolucionin është: si do të mundnin format e para të gjalla të
jetës të formuara në supë thjeshtë të zgjedhnin vetëm amino acidet L për
proteinat e para nga përzierja e barabartë e L dhe D në supë? Pastaj kur
vijmë deri te molekulat e sheqerit në ADN dhe ARN e kemi të njejtin lloj të
problemit, përpos se këto sheqerna janë vetëm të tipit D.
Gjatë viteve, evolucionistët propozuan shumicë mekanizmash siç janë
drita e polarizuar, magnetizmi, efekti i erës, etj., që të provonin të zgjidhnin
misterin e arsyjës pse vetëm amino acidet L ndodhen në gjëra të gjalla.23 Por
asnjë nuk zgjedhi problemin, prandaj vazhdojnë të shfaqen ide të reja. Edhe
shkënditë më të vogla të shpresës të eksperimenteve mirë të kontrolluara
laboratorike artificiale, që do të mundnin vetëm turbulltë të shembëllojnë atë
që do të mund të ketë ndodhur në natyrë, u mbërthyen si zgjedhje të mundshme. Deri më tani, asnjë rezolucion real nuk është siguruar për këtë mister.
Fromimi i molekulave të mëdha. Amino acidet, bazat nukleotide, sheqernat, etj. janë molekula relativisht të thjeshta në krahasim me molekulat e
stërmëdha që formojnë kur kombinohen për të formuar proteina, ADN dhe

Figura 3.3 Rregullimet e izomerave D dhe L të amino acideve. Vënë re se si rregullimi i atomeve në një formë është në imazhin pasqyrë tri dimensional të tjetrit. R është
radikal që dallon konsiderueshëm në kompozicionin kimik me llojet tjera të amino acideve, derisa pjesa e ilustruar është e njejtë për të gjitha amino acidet.
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ARN. Ne mund të bëjmë shumë molekula të thjeshta, por si nodhi që molekulat e mëdha kurdo u organizuan vetvetiu? Një protein tipik është bërë nga
rreth njëqind amino acide dhe ADN e Escherichia coli është molekulë e stërmadhe që përmbanë mbi katër million baza. Kujtohuni se edhe llojet më të
thjeshta të organizmave të pavarura që ne njohim kanë gjysmë million baza
në ADN-të e tyre, që kodojnë pothuaj pesëqind proteina të ndryshme.24
Si u organizua jeta e parë kurdo? Organizamt kanë nevojë për proteina të
prodhojnë ADN kurse ato duhet të kenë ADN të mbledhin proteina. A do të
mund të rezultonte ky sistem thjesht rastësisht si bashkëveprim në mes përcjelljes së atomeve të ligjeve të fizikës? Gjasat e formimit të vetëm një
molekuli specifik proteini janë llogaritur dhe janë pamundësisht të vogla. Një
studim25 e vë si më pak se një gjasë të numrit 10190 (4.9 x 10-191). Ky numër
është jashzakonisht i vogël; secili nga 190 zero rritë joprobabilitetin dhjetë
herë më shumë se zero e mëparshme. Por a nuk ekziston akoma mundësia
se kjo do të mund të ndodhte pa udhëheqjen inteligjente? Edhepse nganjëherë matematicientët definojnë probabilitetet të më pak se një gjasë nga
1050 si të pamundur, dikush mbase mund të diskutojë racionalisht se vetëm
një herë mund të ketë ndodhur të kishim molekulën e duhur në gjasën e
parë. Sido të jetë, pasi të kemi një molekulë proteini, kjo nuk ndihmon
shumë; kemi nevojë për qindra të llojeve të ndryshme për formën më të
thjeshtë të jetës.26 Pastaj na duhen molekulat ADN ose ARN, e këto mund të
jenë më komplekse se proteinat dhe poashtu na duhen karbohidratet dhe
yndyrnat.
Nëse do të thirrnim gjasat dhe ligjet e pa udhëhequra të natyrës do të na
duhej për këtë të mendojmë për më tepër lëndë sesa që kemi në gjithsinë e
ditur që të përshtatnim joprobabilitetin! Brend-Olaf Kϋpers, i cili favorizon
idenë se molekulat disi vetvetiu u organizuan në jetë, studijoi probabilitetet e
tilla. Ai komenton se “Edhe nëse e gjithë lënda në gjithësi do të përbëhej nga
molekulat ADN të kompleksitetit strukturor të gjenomit bakterial [psh. ADN
mikrob], me sekuenca të rralla, pastaj gjasat e gjeturit në mesin e tyre
gjenome bakterale ose diçka ngjashëm akoma do të ishte plotësisht e
parëndësishme.”27 Përderisa një numër evolucionistësh e dallojnë problemin,
ata nuk gjetën ndonjë zgjidhje të pranueshme. Pastaj eventualisht në tregimin e jetës duhet të zhvillojmë ADN të qenies njerëzore që është me mijëra herë më e madhe se ajo e mikrobeve.28 Poashtu duhet konsideruar se
zakonisht informata biologjike në ADN duhet të jetë shumë e saktë.
Ndryshimi i vetëm një amino acidi në protein mund të shkaktojë katastrofë,
siç është rasti i atyre që vuajnë nga anemia qelizë sëmurë. Sa i përket
origjinës spontane të jetës, racionaliteti propozon të shikojmë alternativa
tjera përpos rastit. Mund poashtu të besoni në mrrekulli në vend të joprobabiliteteve të tilla.
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Kodi gjenetik. Një nga kënaqësitë fëmijërore është krijimi i kodeve të
fshehta ku me zavendësimin e shkronjave ose numrave dikush formon gjuhë
të re të kuptuar nga vetëm disa të zgjedhur që janë të privilegjuar të dine se
si funksionon kodi. Në luftë përdoren kode të sofistikuara dhe ndryshohen
shpesh për mbrojtjen e informatave nga armiku të cilët bëjnë përpjekje të
konsiderueshme për ti thyer.29 Para disa dekadave u nevoit poashtu përpjekje e konsiderueshme të kuptohej kodi gjenetik; që përfaqëson një nga triumfet më të mëdha të shkencës.
Pak më parë përmendëm se si bazat A, T, G, dhe C, së bashku me
molekulën ADN drejtojnë prodhimin e proteinave duke bartur informatën në
ARN dhe amino acide (Figura 3.2). Si interpretohet informata nga ADN në
amino acide? Nuk ekziston komunikim direkt në mes të tyre më tepër sesa ju
mund të komunikoni me krimbin e tokës përmes signaleve të tymit. Kjo informatë nga ADN bartet përmes molekulave speciale që përdorin gjuhën e kodit
gjenetik. Është faktikisht e pamundur të mendohet për cilëndo jetë që ne njohim pa kodin gjenetik, prandaj ai duhet të ekzistojë para se ai lloj jete mund
të ekzistojë. Kujtohuni se në kodin gjenetik nevoitet kombinimi i tri bazave
(kodone) të kodojnë për një amino acid (Tabela 3.2). Si u shfaq kjo gjuhë e
koduar u bë pyetje shqetësuese për evolucionin. Supa primitive nuk ishte
supë alfabetike! Nuk do të prisnit se një shumicë e bazave ADN do të vet
rradhiteshin në rregull domethënës, të koduar me vetëm ndryshime të zakonshme. Për më tepër nuk do të kishte më dobi për sistemin dhe vlerë të mbijetimit evolucionar, përderisa evoluon sistemi që përputh amino acidet me
kodin.
Nga ana tjetër, shumë evolucionist ndjejnë se vet ekzistenca e kodit universal gjenetik është dëshmi e fuqishme se të gjitha organizmat janët të lidhura njëra me tjetrën dhe se kanë evoluar nga paraardhësi i përbashkët. Siç
edhe u deklaruan në librin shkollor të biologjisë: “Universaliteti i kodit gjenetik
është ndër dëshmitë më të fuqishme se të gjitha qeniet e gjalla ndajnë
trashigiminë e përbashkët evolucionare.”30 Argumenti i ngjashmërive, si psh
ngjashmëritë e qelizave, gjeneve, gjymtyrëve, etj. është përdorur gjerësisht
të përkrahë evolucionin, por përgjatë pasqyrimit nuk është aspak bindës.
Është llogaritur me lehtësi duke propozuar se të gjitha këto ngjashmëri janë
dëshmi se është një Zot Krijues i cili përdori dizajnin e njejtë të punës në krijimin e organizmave të llojllojshëm. Do të dukej e pazakontë për Zotin të
ndjellte një shumicë të kodeve gjenetike për organizmat e ndryshme përderisa njëri funksional veqmas ekzistonte. Ky lloj argumenti i ngjashmërive nuk
ka rëndësi aq të madhe as pro e as kundër evolucionit të organizmave ose
ekzistencën e Zotit.
Siç është constant rasti i qenieve të gjalla, sistemet e ndryshueshme nuk
janë të thjeshta dhe kjo ndodhë me kodin gjenetik. Më herët, përmendëm se
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në formimin e proteinave, molekulat speciale (aminoacil-tARN sintezë) kombinojnë llojin e saktë të amino acidit me llojin specifik të transferit të ARN që
ka kodin e saktë gjenetik për atë amino acid. Atëherë amino acidi i kombinuar dhe transferi i koduar ARN përputhet me informatën e koduar në lajmëtarin ARN. Kjo informatë ka origjinë nga ADN dhe rezulton në rradhitje të
duhur të amino acideve derisa ato janë të lidhura për të formuar molekulë
proteini në ribozom (Figura 3.2). Përderisa kodet e ADN-së dhe kodet e përdorura në transfer të ARN-së nuk përputhen, nuk fitojmë preteinat e duhura.
Analogjia e thjeshtë është se gjuha si kodi gjenetik të jetë e përdorshme, të
dy palët folësi dhe dëgjuesi duhet të kuptojnë të njejtën gjuhë. Për më tepër,
çdo tendencë e ndryshimit gradual të kodit do të ishte vdekje e menjëhershme e cilitdo organizëm.
Gjuha si kodi gjenetik thjeshtë nuk duket të jenë shfaqur spontanisht në
qeniet e gjalla apo të vdekura, vetëm nëse nuk janë thurur me qëllim. Në skenarin evolucionar ose zhvillimin gradual evolucionar parashtrohet pyetja se
cila evoluoi e para, kodi i komplikuar në ADN ose aftësia të lexohet dhe të
përputhen amino acidet me kodin. Asnjëra nuk duket të ketë vlerë mbijetese
evolucionare derisa të dyja këto nuk funksionojnë. Nevoitet së paku kodi i
ndarë tre-shkronjësh i ADN-së për secilin prej 20 amino acideve. Ai kod duhet
të përputhet me amino acidet e 20 molekulave speciale (aminoacil-tARN sintezë) që bashkojnë amino acidet e duhura me 20 llojet e transferit ARN të
cilat pastaj lexojnë informatën në lajmëtarin ARN që fillimisht vjen nga ADN
e bërthamës së qelizës. Kjo nuk është e thjeshtë dhe i tërë sistemi duhet të
punon me saktësi që të prodhojë llojet e duhura të proteinave. Në realitet sistemi është shumë më i komplikuar sesa minimum ii propozuar më sipër. Aq
shumë pjesë të lidhura me kodin gjenetik varen nga pjesë tjera para se të
mund të funksionojnë, që e tëra duket se patjetër të jetë e përfshirë mendja
inteligjente për krijimi e kodit dhe procesin kompleks të formimit të proteinave.
Shtigjet biokimike dhe kontrolli i tyre. Në organizma, nevoiten disa
hapa kimike në mënyrë të prodhohet vetëm një lloj i molekulës. Ndryshimet
bëhen hap pas hapi menjë rregull të përcaktuar derisa sigurohet prodhimi
final. Vazhdimësia quhet shtegu biokimik dhe molekula e ndryshme proteini
e quajtur enzyme përkrahë çdo hap (Figura 3.4). Kësi shtigje biokimike të
mbledhura në vijë ka me bollëk në organizma të gjalla. Ato hapin problemin
e njejtë për evolucionin siç përmendëm për zhvillimin e kodit gjenetik. Është
e papranueshme të mendohet se i tërë shtegu kompleks u shfaq përnjëherë
rastësisht, duke i dhënë vlerë mbijetese evolucionare. Nëse nuk ndodhi përnjëherë, si mund të evoluonte gradualisht një sistem i tillë kompleks kur nuk
ka vlerë mbijetese derisa hapi i fundit nuk zë vend për prodhimin e molekulës
së nevojshme?
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Figura 3.4 Prezentim diagramatik i shtegut biokimik. Enzimet janë ilustruar si ovale,
derisa molekulat që ato modifikojnë janë këndëdrejtë. Enzimi A ndryshon molekulën A
në molekul B, dhe enzimi B ndryshon molekulën B në C, etj. derisa prodhohet molekula e nevojshme, në këtë rast molekula G.

Evolucionistët u ndeshën me këtë problem dhe zgjedhja standarde e
prezentuar në librat shkollor ishte të supozohet se molekulat e ndryshme të
nevojshme dhe ndërmjetësimet e tyre ishin veçmas prezente në natyrë.
Procesi evolucionar vazhdoi prapazi nëpërmjet shtegut biokimik. Ndërsa
molekuli i nevojshëm (psh. Molekuli G, Figura 3.4) ishte i rraskapitur, enzimi
evoluoi (Enzimi F) që të ndryshojë ndërmjetësuesin e mëparshëm (Molekula
F) në një më të avansuar (Molekula G).31 Ky proces vazhdoi prapazi deri në
evoluimin e të gjitha enzimeve të ndryshme. Ky është propozim i zgjuar, por
për shkak se molekulat ndërmjetësuese të nevojshme, në përjashtim të disa
përjashtimeve të rralla, nuk janë gjetur në ambientin e tokës është ngecje
humbëse.32 Për më tepër është e pamundur që lloji i duhur i enzimit do të
kodohet në kohë dhe vend të duhur në ADN që të sigurojë sistem që funksionon.
Çka nëse shtigjet biokimike vazhdojnë rrjedhimin tërë kohën? Kjo do të
ishte kaotike. Fatmirësisht këto shtigje zakonisht kanë mekanizëm elaborues
të kontrollës të shoqëruar me hapin e parë që rregullon prodhimin e
molekulave të nevojshme. Sistemet e tilla rregulluese mund të përgjigjen në
mënyra të ndryshme sikurse senzorët delikat që përcaktojnë nëse molekula
ose shtegu finalu është e nevojshme. Pa këto sisteme rregulluese jeta nuk do
të ishte e mundur. Enzimet do të vazhdonin të prodhonin më shumë e më
shumë molekula dhe si shtëpia në zjarr; çdo gjë do të ishte jashtë kontrollit.
Kjo parashtron një problem tjetër të evolucionit kimik. Cili evoluoi i pari,
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shtegu biokimik, apo sistemi i kontrollës? Nëse ishte shtegu biokimik, çka do
të siguronte sistemin e nevojshëm të kontrollimit? Nëse ishte sistemi i kontrollit, pse do të duhet të evoluonte nëse nuk do të kishte sistem për ta kontrolluar? Qeniet e gjalla kërkojnë se gjëra të shumta të shfaqen në kohën e
njejtë.
Si u formuan qelizat? Ekziston një humnerë jashtzakonisht e madhe në
mes molekulës së thjeshtë të paorganizuar të llojit shumë të përfolur të
eksperimentit të Millerit dhe qelizës së gjallë, duke përfshirë sistemet e
shumëta operative të kontrollit. Fatkeqësisht kjo humnerë rrallë përmendet
në librat shkollore të biologjisë. Siç thekson filozofi Majkëll Ruz: “Nëse ka
zbrazëtirë të ndyrë në njohurinë tënde, atëherë politika jote më e mirë është
të mos thuash gjë dhe ta thuash qëndrueshëm!”33
Mikrobet e vogla për të cilat folëm përfaqësojnë qelizat që janë më të
thjeshta sesa qelizat e qenieve të shumta të gjalla që ne njohim. Qelizat në
organizmat nga ameba deri te njeriu dhe nga myshqet deri te drunjët gjigant
të kuq pretendojnë të bëhen më të mëdhenjë dhe nevoiten vetëm rreth
njëqind e këtyre qelizave anë për anë që të barazojnë një milimetër. Këto
qeliza më të mëdha kanë bërthamën qëndrore që strehon shumicën e ADNsë dhe janë të konfiguruara në llojllojshmëritë e ndryshme nga qeliza
gjëndërore deri te qeliza nervore. Këto lloj qelizash poashtu nevoitet të llogariten për pyetjen e madhe të origjinës së jetës.
Përmendëm proteinat, ADN, ARN, enzimet, etj., por nuk e kemi as edhe
mikrobin më të vogël nëse nuk e kemi membranën e qelizës që paketon këto
molekula speciale duke ndihmuar bashkëveprimin dhe kontrollën e tyre.
Membrana e qelizës kryen këtë funksion vital. Ne zbulojmë se membranat
qelizore janë shumë komplekse. Ato përfshijnë pjesët e veçanta që kontrollojnë dhe “pompojnë” çka hynë dhe del nga qeliza. Si e evoluoi qeliza e parë e
gjallë membranën e saj?
Kishte propozime nga evolucionistët kimik se grumbullimet e molekulave
të mëdha organikeose edhe të amino acideve mund të kenë formuar masa
sferike që formuan qelizat e para.34 Sferat e tilla nuk kanë membranë funksionale të qelizës, as organizim të brendshëm ose çfardo karakteristike tjetër
të veçantë të nevojshme për jetën. Duke iu referuar kësaj, Uilliam Dej, i cili
akoma diskuton lidhur me njëfar evolucioni biologjik komenton: “Pavarësisht
se si e shikon atë, është budallallëk shkencor.”35 Përpos kësaj, jeta nuk është
vetëm grumbull kimishë në çantë; këto së shpejti do të vijnë në pikën qe ne
e quajm ekuilibër kimik dhe në ekuilibër ti je i vdekur. Qeliza e tillë nuk do të
vazhdonte ndryshimet metabolike të shumta karakteristikë e diçkaje që është
e gjallë. Siç thekëson biokimisti Xhorxh Gjevor, Për jetë të duhet shumicë e
ndërvarur shtigjesh biokimike të nisura dhe funksionale.36 Mund të keni të
gjitha elementet kimike të nevojshme, siç mund të i gjejm në supë pule, por
jeta nuk shfaqet aty spontanisht.
78

Figura 3.5 Prezentimi i qelizës tipike të shtazëve e prerë që të tregojë pjesë të brendëshme.

Ne hasim në llojet e tëra të strukturave të specializuara në qeliza (Figura
3.5). Këto përfshijnë: centriolat që ndihmojnë në ndarjen e qelizës; mitohondria që siguron energji; rrjetëzimi endoplasmic ku ribozomet bëjnë molekula
proteini; trupat golxhi që mbledhin prodhimet e sintetizuara; lisosomet që
bluajn prodhimet e qelizës; telat që mbrojnë strukturën e qelizës; dhe mikrogypet që, së bashku me molekulat speciale, lëvizin pjesët e qelizës atje ku
nevoiten. Dhe ky është vetëm fillimi i asaj që ne zbulojmë të jetë mbretëri
jashtzakonisht e vogël dhe e ngatërruar.
Sa është probabiliteti se qeliza thjesht është shfaqur rastësisht? Disa
hulumtues e adresuan pyetjen dhe muundësia është shumë e vogël. Ser Fred
Hojll37 ka llogaritur se probabiliteti i fitimit të 2000 enzimeve (molekula proteini) në herën e parë të nevojshme për fillimin e jetës është një gjasë në
1040,000. Është vështirë të kuptohet se sa e vogël është kjo gjasë. Vetëm të
shkruhen 40,000 zero të këtij joprobabiliteti duke përdorur numra të zakonshëm do të na duheshin 13 faqe me zero! Do të ishte lexim monoton. Mbaje
në mend se çdo zero e shtuar shumëzon joprobabilitetin me dhjetë herë. I
bie se Hojll ishte shumë optimist. Duke përdorur termodinamikat (mardhënien energjike të atomeve dhe molekulave), kimisti fizik Harolld J Moroviz,38 i cili favorizon origjinën evolucionare të jetës, llogaritë se probabiliteti i
mikrobit shumë shumë të vogël (mikoplazma) të shfaqet spontanisht është
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një gjasë në 105,000,000,000 (10-5X10(9) ). Kosmologu Çandra Vikramasinge, që
diskuton për burime ekstra tokësore të jetës, është më tepër grafik në përshkrimin e dilemës: “Gjasa që jeta thjeshtë të ketë ndodhur në Tokë janë
pothuaj si cikloni të fryjë në oborr plehrash dhe të konstrukton [aeroplan
Boeing] 747-shin”.39
Riprodhimi. Me ndodhjen e vetëm një qelize të gjallë të ulur aty nuk do
të themelohet jeta në tokë. Para se vdes, ajo qelizë duhet të dyfishojë vetën
vazhdueshëm. Riprodhimi është ndër karakteristikat udhëheqëse identifikuese të jetës. Që të riprodhojë, të gjitha pjesët ngatërruese të nevojshme
të qelizës duhet dyfishuar ose jeta nuk do të vazhdojë. Se si e bëjnë këtë
qelizat e vogla është sfidë e imagjinatës sonë; sido të jetë shkenca siguron
shumicë të detajeve mahnitëse.
Pjesa më me rëndësi që duhet dyfishuar është ADN. Mekanizmi shumë i
veçantë, i përbërë prej rreth tridhjetë molekulave proteini, me emër ADN
polimerizëm, shkon përgjatë ADN-së dhe e dyfishon. Kur qeliza fillon të ndahet, ADN-ja, që te njeriu është rreth 3 metra gjatësi në çdo qelizë, përmbledh
vehtën në 46 kromozome mikroskopike. Kjo arrihet me dredhjen e parë të
ADN-së, pastaj dredhja e dredhjes, pastaj palosja e dredhjes e pastaj palosja e dredhjes së dyfishtë, duke siguruar kështu kromozome të çiftëzuara që
do të ndahen në çdo qelizë të re që të ketë secila kompletin e plotë të ADNsë. Kromozomet pastaj janë të rradhitura në qendër në mes të dy qelizave të
posaformuara dhe mikrogypet mbërthehen në to dhe i tërhekin në drejtim të
centriolave që shtrihen në skajet e kundërta (Figura3.6). Aty kromozomet
ç’mbështillen në qeliza të reja ku e drejtojnë aktivitetin e tyre qelizor. Ajo që
është edhe më mahnitëse është se si laku rrethor 1.6 milimetra i ADN-së së
Escherechia coli, që është i lakuar në qelizë dyfishohet vetëm një e tetëqindta e gjatësisë së tij. E bënë këtë pa formuar kromozome të përmbledhura, siç
ndodhë me organizmat e avansuara, dhe pa u koklavitur. Procesi zgjat rreth
dyzet e dy minuta dhe kjo do të thotë se dy ADN proteina të mekanizmave
të polimerizuara, që livizin përgjatë ADN-së, kopjojnë bazat e kodit gjenetik
për rreth një mijë qifte në sekond. Çuditë e mikrobeve kurrë nuk pushojnë të
na mahnisin.
Ne kemi dhënë vetëm llogari të kryesuar të një procesi shumë të komplikuar për të cilin dimë disa detaje por kemi akoma më shumë për të mësuar.
Atëherë janë mbetja e pjesëve tjera të llojeve tjera qelizash, si membrana e
qelizës dhe shumë penjëza që duhet të dyfishohen. A do të mund të shfaqet
vetvetiu një proces kaq i komplikuar dhe domosdo i intergruar? Shumë pjesë
varen nga pjesët tjera dhe nuk do të kishin asnjë vlerë mbijetese nëse nuk
do të ishin prezente të gjitha pjesët e nevojshme. Për shembull, çfarë dobie
do të kishim nga ADN pa mekanizmin e polimerizimit të proteinave për
dyfishim e tij? Njëri do të ishte i padobishëm pa tjetrin dhe pa të dyja nuk do
80

të kishim organizma të reja. Dhe kjo ndodhë me shumicën prej pjesëve të
organizmave të gjalla. Nevoiten rradhitje të vazhdueshme të pjesëve të ndërvarura për vetëm mendimin e fillimit të jetës. Biokimisti Majkëll Behe ka studijuar një numër sistemesh të organizmave që kanë shumë pjesë të cilat duhen

Figura 3.6 Prezentim i thjeshtë i procesit të divizionit të qelizës. Së pari thehet membrana e bërthamës dhe ADN përmbledhet në kromozome të dyfishuara me formë
shkopi (profaza). Atëherë kromozomet janë të rradhitura në rrafsh të shtrira në mes
qelizave të ardhshme, derisa centriolat e vogla të qiftëzuara lokalizohen në pole të
kundërta (metafaza). Qiftet kromozome ndahen dhe tërhiqen në pole të kundërta
(anafaza). Membranat bërthamore përtërihen (telofaza) dhe qeliza origjinale bëhet
qelizë dy normal funksionale (interfazë).
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punuar me pjesë tjera në mënyrë që të funksionojnë. Për atë këto sisteme
përfaqësojnë “kompleksitet të pazvogëluar”40 dhe kjo shumë mirë përshkruan atë që ne zbulojmë.
Origjina e leximit të fakteve të ADN-së dhe nxjerrje sistemesh.
Kur ndahet qeliza, qindra mijëra deri te mijëra miliona baza që formojnë kodin
gjenetik në ADN duhen dyfishuar. Disa gabime në kopjim mund të mos jenë
të dëmshme dhe në raste të rralla mund të jenë të dobishme, përderisa
pothuaj të gjitha tjerat janë të dëmshme bile dhe fatale.41 Fatmirësisht për
qeniet e gjalla janë numër sistemesh speciale të lexon faktet e kodit të
kopjuar, të largojë gabimet dhe t’i zavendësojë me baza të sakta. Për shkak
se sistemet e tilla pengojnë mutacionet, ato ndikojnë në evolucion. Pa procesin e nxjerrjes dhe përmirësimit të kryer nga proteinat, shkalla e gabimeve
të kopjuara mund të jetë një përqind dhe kjo është tërsisht e papërshatshme
me jetën. Mos aktivizimi i këtyre sistemeve korektuese në qeliza është shkak
i ndonjë forme të kancerit. Sistemet e përpunuara korektuese mund të përparojë saktësinë e kopjimit në miliona herë dhe kjo lejon jetën të vazhdojë
përderisa qelizat ndahen sërish e sërish dhe mbanë saktësinë e ADN-së së
tyre. Kjo parashtron një tjetër pyetje për modelin e gjeneratës spontane të
jetës. Si kanë evolvuar kurdo sistemet komplekse të leximit të fakteve në sistemin që ishte aq i paqëndrueshëm në kopjim para ekzistencës së tij? Një
shkencëta e identifikon këtë vështirësi si “problem i pazgjedhur në biologjinë
teorike.”42
Disa ide tjera
Shumë shkenctarë e kuptojnë sa joprobabile është që jeta të ngjizet spontanisht; prandaj nuk është për tu befasuar se janë propozuar një numër i
alternativave, por sikurse shembujt e dhëna sipër, ato kufizohen në të
pamundurën. Këto përfshijnë: (a) Jeta ka origjinë nga informata speciale e
gjetur në atome. Nuk ka dëshmi për këtë. (b) Në fillim ishte lloj më i thjeshtë
i jetës që rriti jetën e tashme. Nuk ka më tepër dëshmi as për këtë. (c) Sistem
vet-gjenerues ciklik i proteinave dhe ARN-së do të mund të kishte filluar
jetën. Sido të jetë molekulat e përfshira prodhohen vështirë dhe pretendojnë
të thehen shpejt. Posaqërisht është problematik fakti se ky ARN nuk ka bibliotekë masive të informatës gjenetike (ADN) të nevojshme për organizmin
edhe më të thjeshtë. (d) Është e mundur se jeta ka origjinë nga pranverat e
nxehta në oqeanet e thella. Ky është ambient i kufizuar kur nxehtësia mund
të shkatërrojë molekulat delikate dhe poashtu nuk siguron informatë
gjenetike me shtrirje të gjerë për sistemin e gjallë. (e) Jeta mund të ketë prejardhur duke përdorur modele mineralesh si piriti (flori budallenjësh) ose minerale argjili si model i molekulave komplekse të organizmave të gjalla. Këto
minerale kanë rradhitje të rregullt atomesh, por rradhitja përsëritet në
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vazhdimësi dhe nuk do të mund të siguronin kompleksin e ndryshëm të informatave të nevojshme për jetën. Fatkeqësisht shkenctarët shpesh hutojnë bollëkun e rregullsisë, siç gjenden në mineralet e argjilës me kompleksitetin e
gjetur në ADN. Është pothuaj sikurse libri që ka vetëm tri shkronja ABC të
përsëritura prej fillimit deri në fund, përderisa ajo që të duhet për jetën është
fjalori i Oksfordit i ngarkuar me informatë domethënëse. (f) Ide e popullarizuar ishte se jeta ka origjinë si ARN sepse ARN ka disa disa karaktiristika enzimesh dhe sugjerim të imët të riprodhimit. Përderisa një kimist i shkolluar
mund të bëjë ARN në laborator, kjo nuk duket të jetë e mundur në tokën
primitive para se të ishte prezente çfardo jete. Biokimisti Xherlad F. Gjojs, i
cili specializon në këtë lëmi dhe akoma simpatizon modelin ARN, paralajmëron se “duhet të ndërtosh njeri prej kashte mbi njeri prej kashte që të
arrishë pikën ku ARN është biomolekulë e qëndrueshme e parë.”43 Për më
tepër, për sugjerimet tjera të mësimpërme, prej nga na vjen informata e
nevojshme për jetën? (g) Nëse është aq vështirë që jeta të fillojë në Tokë,
pse të mos e kemi të ardhur diku nga gjithësia e jashtme duke udhëtuar në
ndonjë kometë ose grimcë pluhuri. Kjo nuk ndihmon aq shumë sepse
thjeshtë lëviz problemin në një tjetër lokacion. Joprobabilitetet dhe problemet
e njejta që hasim në Tokë duhet poashtu hasur gjëkund. Të gjitha këto shtatë
sugjerime alternative kanë probleme serioze dhe të gjitha plotësisht dështojnë në spjegimin e origjinës së informatës së gjerë të integruar që gjejmë në
ADN që është aq thelbësore për funksionim dhe riprodhim të edhe organizmit
më të thjeshtë që njohim.
Disa nga shenimet e prezentuara lartë ka shtjelluar një nga goditjet më
të mëdha që shoqëria shkollore ka hasur për kohë të gjatë. Filozofi legjendar
britanez Antoni Fllu ka shkruar pothuaj dy duzina librash për filozofinë, ishte
kampion i ateistëve me decenie dhe u quajt ateisti më me ndikim filozofik në
botë. Sido të jetë, ai së fundi gjeti disa dëshmi nga shkenca shumë të detyruara që ndryshuan pikëpamjen e tij nga ateizmi në besimin se njëfar lloj Zoti
duhet të jetë i përfshirë në spjegimin e asaj që u zbulua. Në fjalët e tij, ai
“duhej të shkonte kudo që dëshmitë e shpiejnë.” Ai thekëson se “argumentet
më impresive të ekzistencës së Zotit janë ato që u përkrahën nga zbulimet
aktuale shkencore.” Ai i referohet harmonizimit të gjithsisë e sidomos fuqisë
riprodhuese të organizmave të gjalla, duke veçuar se “evolucionistët duhet
dheënë pak llogari” të kësaj. Për më tepër “mëduket se zbulimet e më shumë
se pesëdhjetë vjet hulumtimi të ADN-së ka siguruar material për argument të
ri dhe jashtzakonisht të fuqishëm për dizajnin.”44 Edhepse Fllu nuk adopton
religjioni tradicional, ai hoqi dori nga ateizmi për shkak të shenimeve shkencore.
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Komentet përfunduese
Një nga pyetjet fundamentale që ne hasim është si filloi jeta. Pasteri
demonstroi se jeta vjen vetëm nga jetë e më hershme. Që nga atëherë
armadë e vërtetë shkenctarësh shikonin se si të ketë mundur jeta të ngjizej
vetvetiu; por doli që ajo të mos ishte hulumtim shumë i frytshëm. Ne gjejm
se qeliza “e thjeshtë” është jashtzakonisht më e komplikuar sesa u paramendua dhe akoma kemi shumë më shumë për të mësuar.
Shkenctarë kishin pak sukses në krijimin e molekulave të thjeshta
organike siç janë amino acidet në kushtet e supozuara të tokës primitive. Sido
të jetë dyshohet se raporti i eksperimenteve të tyre laboratorike me atë që
do të kishte mundur të ndodhte realisht në tokën e zbrazët. Përtej këtij suksesi të diskutueshëm kishte kryesisht sasi të madhe të problemeve të
pakapërcyeshme për evolucionin kimik. Nuk janë gjetur dëshmi të supës
organike në regjistër gjeologjik. Molekulat enevojshme për jetën janë shumë
delikate të mbijetojnë ashpërsitë e tokës primitive. Eksperimentet e prodhimit
të molekulave të thjeshta të jetës nuk sigurojnë konfigurim të kërkuar optik
dhe disa janë të përziera me të gjitha llojet e panevojshmeve dhe të
dëmshme. Si u zgjodhën vetëm të duhurat? Asgjë duket të mos siguron informatë specifike të nevojshme për molekula të mëdha si proteinat dhe ADN.
Shumë faktorë të ndërvarur siç janë ato të gjetura në kodin gjenetik, sinteza ADN dhe shtigjet e kontrolluara biokimike, sfidojnë idenë se ato do të
mund të zhvilloheshin gradualisht, me vlerë evolucionare mbijetimi në çdo
fazë, derisa të gjithë faktorët e nevojshëm të ishin prezent. Modelet alternative janë jo reale ose jo të kënaçshme dhe totalisht injorojnë faktin se jeta
kërkon bollëk të informatave të koordinuara. Pastaj është pyetja e formimit
të gjitha pjesëve të qelizës dhe që ato pjesë të riprodhoheshin. Llogaritjet
matematikore të gjitha thekësojnë probabilitete kryesisht të pamundura.
Hulumtuesi Din Overman përshkruan dilemën evolucionare: “Dikush mund të
zgjedhë baza religjioze të beson në teori vet organizuese, por besimi i tillë
duhet themeluar në supozime metafizike të dikujt, e jo në shkencë ose probabilitete matematikore.”45
Dështimi i evolucionit kimik për sigurimin e modelit funksional dhe shtytja e shkenctarëve e mundimit të bëjnë një, parashtron pyetjen serioze për
praktikën e tashme të shkencës. Pse aq shumë shkenctarë kanë besim në
modele të origjinës së jetës që ndjekin shumicën e propozimeve kryesisht të
pamundura, por nuk do ta konsideronin besimin në ndonjë dizajner? A ka
këtu ndonjë qëndrim paragjykues kundër Zotit në normën e tashme morale
shkencore? Ky qëndrim a ndalon shkencën të gjejë të vërtetën e kompletuar? Diçka duket e shtrembër.
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Kapitulli 4

Komplikimi i kompleksitetit
Sprova e zbulimit të plotë të asaj se si atomet bashkohen – këtu në Tokë,
e ndoshta edhe ne planete tjera – në krijesat e gjalla është mjaft e përbërë
që të mendojnë për origjinën e tyre është më e frikshme se çkado tjetër
në kosmologji.1
Martin Riz, astronom

Tragjedia
Lajmet ishin të këqija, kurse për disa ditë do të bëhej edhe më keq. Miku
im Lojdi ka punuar deri në orët e vona dhe kthehej në kolexh ku e prisnin
pushimi, klasat dhe detyrat. Por do të kalojë edhe shumë kohë para se shkojë atje. Ishte i lodhur dhe ngiste veturën në rrugën e shkretuar, lodhja e
kaploi dhe vetura rëshqiti ne lum. Mbijetoi, por e kuptoi shumë shpejtë se
lëndimet i ka shumë serioze. Ajo fatkeqësi i kishte shkakëtuar ndërprerje të
nervave në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore dhe më nuk mundi të
lëvizte këmbët. Tërë jetën mbeti i lidhur për karrocë invalidësh.
Mjekimi, nëse mund ta quajm ashtu, eci shumë ngadal. Për fat ai nuk
ishte njeri i thjeshtë dhe ishte i vendosur të mos lejojë që problemet e tij ta
shëndrojnë në barën e shoqërisë. Aftësitë e tija të forta mendore ia mundësuan të qëndron në kolexh decenie me rradhë. Ishte mësues i shkëlqyer,
kapelan dhe editor. Por ajo fatkeqësie nuk ishte fund ii mundime të tij fizike.
Pasi që ii shin këputur nervat, këmbët i kishte gjithnjë burim të problemeve
dhe tendenca për keqësim gjithnjë bëhet më serioze sa që pes vite pas fatkeqësisë iu amputuan këmbët.
Pjesët e ndërvarura
Problemet që kishte Lojdi pas thyerjes së palcës kurrizore ilustron se sa
shumë pjesë tek organizmat e gjalla janë të varura prej pjesëve tjera.
Muskujt në këmbët e tij nuk funksiononin pa nerva që qonin impulsa, e që të
dyja janë të padobishme pa sistemin e komplukuar kontrollues në tru i cili
përcakton dëshirën e lëvizjes dhe kështu siguron stimulim të përshtatshëm
për lëvizjen e muskulit. Ato tri pjesë, një muskul skeleti, nervi dhe mekanizmi kontrollues, japin shembull të thjeshtë të pjesëve të ndërvarura. Asnjë prej
tyre nuk mund të funksionojë përderisa nuk i ka të gjitha pjesët e nevojshme.
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Në rastin e mikut tim, mungonte nervi dhe për atë shkak këmbët jo vetëm që
ishin të padobishme, por edhe pengesë të cilën ka vendosur ta heqë.
Si zakonisht, ne thjeshtësojmë gjërat me të madhe. Në shembullin tonë
duhen akoma pjesë vitale, sikurse janë strukturat e veqanta që bartin
impulsin nervor nga nervat në muskuj. Ato struktura sekretojnë kimikatin e
veqantë i cili përgatit receptorin e posaqëm në muskul, e kur stimulohet
receptori ndryshon ngarkesën elektrike në fibrat e muskujve dhe shkaktojnë
që ato të shtërngohen; ka edhe shumë faktorë tjerë të komplikuar.
Fibrat e zgjatura që janë pjesë e qelizave nervore mund të jenë më të
gjata se një metër, por prap kanë diametër të një të mijtën pjesë të
milimetrit. Që të funksiononin si duhet ato fibra të zgjatura qelizore, sistemet
e veqanta transportuese bartin pjesët dhe kimikatet para-prapa përgjatë
gjatësisë së tyre.2 As muskujt nuk janë strukturë e thjeshtë. Fuqinë tonë të
muskujve e sigurojnë shumë mijëra njësi që përmbajnë molekula të imëta
proteinash të cilat “zvarriten” përgjat fibrave që të ngrehin dhe shtërngojnë
muskujt të cilat aktivizojnë shumicën prej 206 eshtrave të trupit tonë.
Kontrolla e aktivitetit muskulor është poashtu gjë komplekse, me pjesë të
mëdha të trurit ose placës kurrizore që koordinojnë veprimin e më shumë se
600 muskuj në trupin tonë. Shumica e lëvizjeve trupore kërkojnë aktivitet të
koordinuar të disa muskujve njëkohësisht. Pa kontrollën adekuate mund të
kemi shtangime të muskujve dhe gjendje tjera serioze, të cilat i ilustron ftiga
ose epilepsia. Që të lehtësojnë ndikim të lehtë, ekzistojnë struktura të veqanta shtizore në muskuj të cilat gjithnjë përcjellin aktivitetin e muskujve.
“Shtiza” të tilla sidomos ka shumë në ato muskuj që kontrollojnë lëvizje precize, sikurse janë muskujt që vënë në lëvizje gishtat tonë. Në “shtiza” ekzistojnë dy lloje fibrash të modifikuara të muskujve të cilat mbajnë lodhjen ashtu
që nervat e caktuara senzorike në ato fibra mund të përcjellin gjatësinë e
muskulit, lodhjen dhe lëvizjen. Ato “shtiza” janë pak a shumë si sistemet e
minimizuara muskujsh në vet muskuj dhe kanë mbledhje të veta në pjesët e
tyre të ndërvarura. Jo të gjitha pjesët e atyre “shtizave” varen nga të gjitha
pjesët tjera, por shumica, nëse jo të gjitha, nuk do të funksionojnë nëse nuk
ka disa pjesë tjera.
Edhe sistemi kundërplaqkitës poashtu ilustron pjesët e ndërvarura. Po të
jetë në veturë apo shtëpi, është i nevojshëm numër i konsiderueshëm i
pjesëve kryesore. Duhet të keni: (1) senzorin që zbulon hajnin; (2) telat (ose
bartësin) që të lajmëron sistemin kontrollues; (3) sistemin kontrollues; (4)
burimin e rrymës; (5) telat që kyçin alarmin; dhe (6) alarmin, që zakonisht
është bori. Sikurse shembulli i muskujve, nervave dhe mekanizmit kontrollues
dhe më shumë shembuj të dhënë në kapitullin e fundit, këto janë sisteme të
pjesëve të ndërvarura, ku sistemi nuk do të funksionojë në se nuk janë
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prezent të gjitha pjesët e domosdoshme. Ato prezentojnë kompleksitetin e
pazvogëlueshëm,3 nganjëherë të quajtur edhe struktura pazvogëlueshme.4
Me kompleksitet nënkuptojmë sisteme specifike sikurse është alarmi
kundërplaqkitës, që ka pjesë të ndërvarura. Kjo nuk është plotësisht e njejtë
me komplikimin. Shumë gjëra mund të jenë të komplikuara, por nuk janë
komplekse, sepse pjesët e tyre nuk janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk
varen njëra nga tjetra. Për shembull, ora mekanike me dhëmbëzore që rrotullohen dhe kapin njëra tjetrën janë komplekse; ai përmbëhet prej pjesëve
të ndërvarura, të domosdoshme për funksionimin e duhur të orës. Nga ana
tjetër, një grumbull plehrash mund të jetë i komplikuar, duke patur më shumë
pjesë se ora, por nuk është komplekse sepse nuk janë të ndërlidhura mes
veti. Faqet e dokumenteve të ndryshme në shportë plehrash mund të jenë të
komplikuara, por faqet e romanit janë komplekse, janë të lidhura dhe të varura prej njëra tjetrës sipas nevojës së shtjellimit të romanit.
Gjërat komplekse janë të komplikuara, por gjërat e komplikuara nuk
duhet të jenë komplekse nëse pjesët e tyre nuk janë të ndërvarura. Në pyetjen e madhe rreth asaj nëse shkenca zbulon Zotin është me rëndësi të dallojmë atë që është komplekse dhe atë që është e komplikuar. Fatkeqësisht shumica, përfshirë edhe shkenctarët, pëzijnë këto dy nocione. Shumica e sistemeve biologjike është komplekse; ato kanë shumë pjesë të ndërvarura të
cilët, sikurse edhe muskujt tonë, do të ishin të padobishëm pa prezencën e
pjesëve tjera sikurse nervat dhe mekanizmi kontrollues.
Para dy shekujve filozofi dhe etiku anglez Uilliam Pejlli (1743-1805) publikoi librin e famshëm Natural Theology5 i cili u bë i cili u bë ikonë e popullarizuar filozofike dhe kishte editime të shumta.Ai libër ishte përgjigjëje e
sugjestioneve se jeta ka filluar vetvetiu dhe se Zoti nuk ekziston. Pejlli
pohonte se krijesat e gjalla duhej të kishin një lloj krijuesi dhe ka ardhur në
atë përfundim shumë para se kishim ide se sa komplekse ishin ato. Shembulli
i tij i famshëm është ora. Nëse gjatë shetitjes gjejmë një gurë, padyshim nuk
do të mund të spjegojmë se prej nga vjen ai. Nga ana tjetër, nëse gjejmë në
tokë një orë, menjëhereë do të përfundonim se atë orë e ka punuar dikush.
Do të duhej ta montonte dikush që e kuptonte kontruktin dhe përdorimin e
tij. Pasi që natyra është më e përbërë se ora, do duhej që edhe atë e ka krijuar dikush. Pejlli tutje poashtu pohonte se pasi që instrumenti si teleskopi
është dizajnuar nga dikush, e njejta duhet të jetë rasti me sytë e përbërë. Ai
pengoi idenë se përparimi evolutiv është rezultat i shumicës së ndryshimeve
të vogla dhe këtë e ilustroi duke folur për atë strukturën e domosdoshme në
fytin tonë të quajtur kapaku i laringut. Kur gëlltisim, kapaku i laringut mbanë
ushqimin dhe pijet larg mushkrive tona, duke mbyllur gabzherin. Nëse kapaku
i laringut do të zhvillohej gradualisht për një kohë të gjatë, ai do të ishte i
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padobishëm pjesën e madhe të asaj kohe, sepse nuk do të mbyllte gabzherin
derisa do të evoluonte deri në madhësinë e plotë.
Argumentet e Pejllit pengohen për një kohë të gjatë. Shpesh pohohet se
Darvini dhe koncepti i tij i selektimit natyror janë kujdesur për shembujt e
Pejllit. Në librin e tij The Blind Watchmaker, profesori i Oksfordit Riçard Dokins
është marrë në veqanti me shembullin e orës sipas Pejllit, duke thekësuar se
ai është “i gabuar, lavdishëm dhe plotvsisht i gabuar”. Poashtu, “i vetmi orëtar në natyrë janë fuqitë e verbëra të fizikës,” prandaj “Darvini ka siguruar të
qenët intelektual i plotë ateist.”6 Duket se asgjë prej kësaj nuk është e saktë.
Për shkak të zbulimeve aktuale në biologjinë moderne, që zbulojnë varg të
gjatë të sistemeve të ndërvarura, shumica dyshojnë se Pejlli me atë orën e
përqeshur pikërisht ka qëlluar shënjestrën.
A mund evolucioni të spjegon kompleksitetin?
Evolucioni është i aftë të jep spjegim të kënaqshëm për zhvillim gradual
të sistemeve komplekse me pjesë të ndërvarura. Plotësisht në të kundërtën,
vet procesi që gjoja vënë në lëvizje përparimin evolutiv mund pikërisht të
pengojë zhvillimin e kompleksitetit. Në vitin 1859 Çarls Darvin publikoi librin
e tij Origjina e llojeve. Ai propozoi teorinë se jeta ka evolvuar nga format e
thjeshta në të përbëra, për një shkallë të vogël, me procesin që e quajti
selektimi natyror. Ai dalloi se organizmat gjithnjë ndryshojnë dhe se ekziston
riprodhimi i stërmadh, që rezulton me imponim. Nën ato kushte organizmat
superiore mbijetojnë ato inferioret. Ështu kemi përparimin evolutiv të mbijetimit të më të përshtatshmëve.
Ky sistem në dukje të parë duket i arsyeshëm dhe është pranuar gjerë,
ndonëse disa evolucionist përcaktohen vetëm për ndryshime, pa kurfar selektimi natyror që do të i ndihmonte. Mbijetimi i më të përshtatshmëve do të
ndikonte sidomos që të eliminohen të dobëtit, organizmat e papërshtatshëm,
por ai nuk siguron për evolucionin e sistemeve komplekse pjesët e ndërvarura. Ato sisteme nuk funksionojnë dhe nuk kanë vlerë mbijetimi përderisa të
gjitha pjesët e nevojshme nuk janë prezent. Me fjalë tjera, selektimi natyror
vepron për eliminimin e organizmave inferior, por nuk mund të dizajnon sistemet komplekse. Pranë asaj, selektimi natyror nuk është proces i cili mbështetë në veqanti konceptin e evolucionit. Do të pritej që organizmat më të përshtatshëm të mbijetojnë pavarsisht nëse kanë evolvuar apo i ka krijuar Zoti.
Ndryshimet që shohim në organizma tani shkenctarët ia përshkruajnë
mutacioneve, që pak a shumë janë ndryshme afatgjatë në ADN. Zbulojmë se
mutacionet shkaktohen nga faktorë të ndryshëm. Tani interesimi shkencor
kalon nga ndryshimet e vogla në një apo disa baza të ADN-së në aktivitetin
e elemnteve kalimtare që nganjëherë përbëhen nga disa mijëra baza.
Segmentet e tilla lëvizin, nganjëherë shumë shpejtë, nga një pjesë e ADN-se
91

në tjetrën bile edhe në mes organizmash. Lëvizjet e tilla mund të jenë të
dobishme në sigurimin e llojllojshmërisë, por nuk të jenë edhe të dëmshëm.
Shkenctarët tjerë shikojnë edhe llojet tjera të mekanizmave për dhënie variacionesh, sikurse janë ndryshimet në gjenet kontrolluese që drejtojnë zhvillimin (homeoboks gjenet).7 Kjo është lëmi e biologjisë ku ne duhet të studijojmë më shumë. Edhe kreacionistët si evolucionistët besojnë se mutacionet
shfaqen dhe shkakëtojnë ndryshimet e vogla që evolucionistët i quajnë
mikroevolucion. Evolucionistët besojnë në ndryshime edhe më të mëdha të
quajtura makroevolucion, përderisa ata që pranojn Krijimin nuk e pranojnë
atë koncept. Dëshmitë për të ashtuquajturën mikroevolucion (edhe shprehja
është joadekuate) janë të mira, por nuk ndodhë e njejta edhe me makroevolucion.
Ndonëse është e paevitueshme se janë disa ndryshime, disa prej shembujve zakonisht të përdorura nuk mund të jenë ajo që konsiderohen. Rasti
kryesor i përdorur në shumicën e librave shkollor të biologjisë, është ndryshimi i proporcionit të numrit të tenjave piperike nga e qiltëra në të errët në
Angli. Ajo nganjëherë quhet “mtacion”8 dhe “ndryshim të thekësuar evolutiv.”9 Por del se ai ndryshim sigurisht nuk është asnjëra prej këtyre. Mjedisi i
ndotur ka bërë drunjët më të errët gjatët periudhës industrial me shkatërrimin e gjetheve të qiltëra të lëvores së tyre. Kur ndodhi kjo, duket se proporcioni i tenjave të errëta piperike është shtuar në numër. Tenjat e errëta
ishtin të mbrojtura sepse ishin më pak të dukshme për grabiçarët. Me
qiltërimin e drunjëve në gjysmën e shekullit të fundit, proporcioni i tenjave të
qiltëra piperike është shtuar. Ndërkaq ka pengesa serioze shkencore të këtij
shembulli.10 Studimet në lëmi tjera japin rezultate kundërthënëse, kurse
eksperimenti fillestarë i cili përkrahë selektimin natyror konsiderohet plotësisht joprezentativ për kushte normale. Duket se popullimet e tenjave
thjeshtë ndryshojnë proporcionet e gjeneve që veqmas ekzistojnë.
Kur janë testuar insekticidet e reja, shumica e atyre insekteve janë vrarë,
por duket se gjithnjë janë disa njësi të çuditëshme që janë rezistente dhe ato
riprodhohen dhe zënë teritorin. Ato janë rezistente ndaj kimikateve dhe pasi
që kanë më pak konkurencë, vjen tek riprodhimi i shpejtë dhe bëhen dominuese.
Lloji i njejtë i situatës shpesh ka të bëjë në “zhvillimi” e shpesh të shfaqur
të rezistencës së mikrobeve në antibiotik. Supermikrobet “e reja”, rezistente
ndaj shumë antibiotikëve, duket se ekzistojnë me rezistencën e antibiotikëve
për një kohë të gjatë dhe realisht janë organizma shumë të rrallë.11 Edhe
antibiotikët janë të shumtë, kurse kanë origjinë nga organizmat që jetojnë në
dhe. Supermikrobet që ju rezistojnë tani na sulmojnë më shpesh kryesisht
sepse kemi rritur numrin e tyre relative duke përdor tepër antibiotik për vrasjen e kundërshtarëve të tyre të ndijshëm, që nuk kanë sisteme rezistuese.
92

Shkenctarët kryesor kanë penguar konceptin se tri shembujt e dhënë
sipër vërtetë prezentojnë mutacionin ose përparimin aktual evolucionar.12 Duket se gjenet që prodhojnë “ndryshimet”nuk janë asgjë e re dhe se nuk bëhet
fjalë për evolucionin e shpejtë në aksion, sikurse pohohet nganjëherë. Ato
gjene veqmas ishin prezente në numër të vogël të popullimit dhe vetëm proporcionet kanë ndryshuar, sepse selektimi natyror është përgjegjur në
ndryshimet e mjedisit jetësor.
Për përparimin e ri evolutiv nevoitet informata e re gjenetike, e jo thjeshtë
ndryshimet në proporcionet e gjeneve ekzistuese, që zakonisht duket të jetë
rasti me tenjat, insekticidet dhe antibiotikët. Mutacionit që përfshijnë ndryshimet e vërteta të reja informacionesh në ADN realisht shfaqen,13 edhe selektimi natyror mund të favorizon disa prej tyre, në disa raste duke dhënë rezistencë në antibiotikë. Virusi që shkakton gripin është famëkeq sipas
ndryshimeve të shpejta, por këto janë vetëm variacione të vogla,14 e jo dizajnet e reja komplekse. Poashtu duket se organizmat, duke përfshirë edhe ato
më të thjeshtat, kanë sisteme të shumta mbrojtëse, sikurse ilustrojnë tre
shembujt tanë. Gjërat e tilla e bëjnë rezistente jetën në tokë, por nuk prezenton asnjë përparim evolutiv. Shumica e shembujve të supozuar të adaptimeve
të shpejta evolutive nuk janë ashtu.
Mutacionet janë famëkeqe për dëmtim. Përpjestimi zakonisht i përmendur
është vetëm një mutacion i përshtatshëm nv krahasim me mijëra të këqija,
por për këtë vërtetë nuk kemi shenime të forta. Ndërkaq, ka pak dyshim se
kur bëhet fjalë për mutacionet e rastësishme, selektimi natyror duhet të luftojë me proporcionin e madh të efekteve të dëmshme në krahasim me efektet
e mira. Evolucioni duhet të shkojë në drejtim të përmirësimit, e jo degjenerimit. Duke patur këtë parasysh, disa llogaritje vënë në lëvizje pyetjen se si
mundi raca njerëzore të mbijeton kundër gjasave aq të shumta të dëmshme
në krahasim me të tillat të rralla të përshtatshme.15 Do të prisnim që pothuaj
secili lloj i ndryshimeve të rastësishme, sikurse mutacionet, do të ishte i
dëmshëm, sepse kemi të bëjmë me sistemet komplekse të gjalla që veqmas
funksionojnë. Ndryshimet në sistemet e tilla zakonisht shkaktojnë që ato të
mos funksionojnë aq mirë, ose hiq. Ndryshimi i vetëm një pjese të sistemit
kompleks mund të jetë i dëmshëm për pjesët tjera që varen nga veprimi i asaj
pjese. Që ta ilustrojmë këtë: sa avansime do të prisnit në faqen komplekse
që tani lexoni nëse në të do të futeshin gabimet e rastësishme të shtypit? Sa
më shumë ndryshoni, aq më keq. Sa më kompleks është sistemi, aq më
vështirë është të ndryshohet, kurse ai të funksionojë akoma.16
Një nga sprovat më serioze me të cilin ballafaqohet modeli evolucionar
është mospërshtatshmëria e tij të spjegon se si kanë evolvuar organet dhe
organizmat komplekse me pjesë të ndërvarura. Problemi kryesor është se
mutacionet e rastësishme nuk mund të planifikojnë më parë që të i dizajno93

jnë gradualisht, kurse shfaqja e sasisë së llojit të mutacioneve pikërisht të
duhura njëkohësisht, është e pamundur. Nëse dëshironi të prodhoni ato sisteme komplekse gradualisht, vet procesi i selektimit natyror të më të përshtatshmëve, që propozoi Darvini, do të pretendonte pengesën e evolucionit të
tyre. Përderisa nuk ekzistojnë të gjitha pjesët e domosdoshme të sistemit
kompleks që ai sistem të funksionojë, nuk ka vlerë mbijetimi. Para asaj pjesët
e tepërta jofunksionale të sistemit jo të plotë në zhvillim janë të padobishme,
pengesë e pagdhendur. Do të pritej që selektimi natyror të i eliminon. Për
shembull, çfarë vlere mbijetese do të kishte muskuli në zhvillim pa nerva që
stimulojnë shtërngimin e tij dhe çfarë vlere mbijetese do të kishte nervi pa
mekanizmin kontrollues për sigurimin e stimulimit të nevojshëm?
Në sistemet me pjesët e ndërvarura, ku asgjë nuk funksionon përderisa
nuk janë të gjitha pjesët e nevojshme, do të pritej që selektimi natyror të
eliminon organizmat e papërshtatshme me organe të tepërta të padobishme
që janë në zhvillim. Sikurse këmbët e mikut tim, që përmenda më herët, që
janë bërë të padobishme kur i janë këputur nervat, janë këto pjesë pa të cilat
është më mirë. Të shërbehemi me analogjinë e ashpër, është më e mundur
të fitoni në garën e biçiklizmit me biçikletën që nuk ka motor ndihmës, sesa
me një që ka pjesë të madhe makineri të rëndë, por jo edhe pjesë të
mjaftueshme që ajo të funksionojë. Që selektimi natyror të zgjedh një strukturë, ajo strukturë duhet të ketë superioritet që siguron vlerën e mbijetimit –
por sistemet e pjesëshme jofunksionale që nuk mund të funksionojnë nuk
kanë vlerë mbijetese; janë savurrë e padobishme. Del se procesi i supozuar
evolutiv i mbijetimit të më të përshtatshmëve mund të eliminon organizmat
e dobët, por nuk mund të planifikon më parë evoluimin e sistemeve komplekse dhe kjo do të pretendonte eliminimin e sistemeve gradualisht zhvilluese komplekse sepse ato nuk kanë vlerë mbijetimi përderisa nuk kanë
pjesët e domosdoshme.
Nuk është gjithnjë e mundur të përcaktohet nëse pjesa e konsiderueshme
ose procesi në sistemin e komplikuar është thelbësor dhe për situatat hutuese
sugjerohen shumë përparësi evolutive. Për shembull, disa evolucionist sugjerojnë se arsyja pse tek disa shtazë kanë evolvuar gradualisht krahët është
se ato shtazë kanë shfrytëzuar më parë gjymtyrat e tyre të para për zbritjen
nga drunjët para se ka evolvuar fluturimi i pavarur lëvizës. Evolucionistët tjerë
aspak nuk pajtohen me këtë, duke supozuar se fluturimi ka evolvuar tek kafshët në tokë të cilat tentonin të lëviznin gjithnjë më shpejtë në vrap për gjah.
17 Për çudi, në diskutimin evolucionar mezi që shqyrëtohet me seriozitet humbja e cekur e përdorimit të gjymtyrëve të mira të para, derisa ato gradualisht
ndryshojnë në faza ku nuk janë as gjymtyrë as krah të mirë. Është lehtë të
spekulohet dhe mund të postulohet dobia e pothuaj çdo situate të çuditshme.
Nëse gjeni buldoxher në mes terenit të tenisit mund të pohoni se ai ndodhet
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aty të i jep llojllojshmëri lojës! Problemi është në pohimin. Duhet të identifikojmë çka është fakti, e çka spjegimi, shumë më tepër sesa që e bëjmë tani.
Shkenctarët janë të vetdijshëm për problemin që kompleksitetit prezenton për evolucionin. Artikulli i vonshëm në revistën Nature tenton të spjegon
se si evolucioni mund të spjegon krijimin “e vetive komplekse”.18 Por ai sugjestion ka probleme serioze,19 prej të cilëve nuk është më i vogli ai që ekziston zbrazëtirë e madhe në mes “organizmave digjital” të thjeshtë të programuar në kompjuter, të përdorur për atë studim dhe organizmave reale të gjalla në mjedisin normal jetësor. Autorët kanë mundur të marrin disa përparësi
të thjeshta evolutive duke pvrdorur vargjet që produktivisht u definuan si
mirëbërës. Lloji i tillë i ushtrimit prezenton para dizajnim inteligjent sesa
ndryshimet e rastësishme që shfaqen në natyrën e vrazhdë vetvetiu, sikurse
pritet tek evolucioni. Programet tjera të bazuara në kompjuter janë përdorur
për spjegimin e evolucionin e kompleksitetit, por biologët kryesorë kritikojnë
ato tendenca si tejet të thjeshtuara dhe plotësisht të palidhura me botën
vërtetë të komplikuar të organizmave të gjalla.20
Evolucionistët e thekësuar sikurse Dagllas Fatajma nga Universiteti
Miçigen21 dhe të tjerët, poshtu u morrën me evolucionin e kompleksitetit.
Sugjestionet e tyre nuk janë edhe aq inkurajuse për evolucionin. Dikur sugjerohet si zgjedhje selektimi natyror, por sikurse ilustruam lartë, ajo do të pretendonte eliminimin e fazave akoma jofunksionale zhvilluese të sistemeve
evolvuese me pjesët e ndërvarura. Poashtu sugjerohet se sistemet e thjeshta mund të evolvojnë në komplekse. Shembull shpesh i përdorur është se
kemi lloje të syve të thjeshtë, komplekse dhe shumë komplekse tek shtazët
e ndryshme. Kjo joja ilustron se si sytë mund të evolvojnë. Ai argument
parashikon faktet se sytë e thjeshtë veprojnë në principe të ndryshme sesa
sytë e avansuara dhe se sytë e avansuara kanë sisteme komplekse, sikurse
janë fokusimi automatik dhe sistemet që rregullojnë vrimën, që kanë pjesë të
shumta të ndërvarura që nuk do të funksiononin pa prezencën e të gjithëve.
Zgjedhja e propozuar është tepër e thjeshtë në krahasim me fakte. Spjegimi
tjetër evolucionar i propozuar për kompleksitetin është se evolucioni ka modifikuar strukturat e caktuara komplekse për prodhimin e strukturave tjera me
funksionin e ndryshëm.22 Kjo përsëri imponon pyetjen e kompleksitetit, sepse
në atë model ju duhet sistemi kompleks me të cilin do të fillonit. Evolucioni
nuk ka zgjidhje të duhur për problemin e kompleksistetit.
Tutje mund të parashtrohet pyetja: nëse evolucioni i kompleksitetit është
gjë reale, pse kur shikojmë mbi një milion lloje të gjalla në Tokën tonë nuk
shohim kurfar sisteme komplekse që janë në zhvillim? Pse nuk kadisa këmbë
gradualisht evolues, sy, mëlqi, etj. në ato organizma që nuk i kanë? Kjo seriozisht mohon se procesi evolutiv është diçka reale. 23 Sistemet komplekse
rreptësisht mohojnë skenarin evolucionarë.
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Shumicë e sistemeve komplekse
Veqmas kemi përshkruar procesin kompleks të riprodhimit të qelizave.24
Shumica e organizmave të thjeshtë siç janë mikrobet zakonisht riprodhohet
me ndarjen e thjeshtë qelizash, duke formuar dy organizma me formulën e
njejtë të ADN-së. Organizmat më të përbërë zakonisht formojnë gjeneratën
tjetër me procesin e kompleksuar të riprodhimit gjinor, i cili përfshinë varg të
gjerë të proceseve të ndërvarura ose pazvogëlueshëm të përbërë. Për shembull, në prodhimin e farës dhe vezëve, ekzistojnë dy vepra të caktuara suseksive. Në të parin ndëron ADN, kurse në tjetrin zvogëlohet numri i kromozomeve që kur fara dhe veza të bashkohen për të nisur organizmin e ri është
prezente sasia normale e ADN-së. As evoluimi i farës dhe vezës dhe bashkimi i tyre në procesin e fekondimit nuk janë procese të thjeshta.Nevoiten sisteme shumë lartë të specializuara, para se sistemi i riprodhimit gjinor mund
të funksionojë. Përsëri kemi rast të vargut të fazave të ndërvarura për të cilat
nuk do të pritej që thjeshtë të shfaqen përnjëherë dhe që nuk do të kishte
kurfar vlere mbijetimi derisa të funksionojnë të gjitha fazat e domosdoshme.
Nuk duket se riprodhimi kompleks gjinor ka mundur kurdo të evoluojë.
Mund të vazhdonim me numërimin e shumë qindra sistemeve komplekse
me pjesë të ndërvarura. Nëse mungon vetëm një komponentë kryesore , tërë
sistemi është i padobishëm. Aftësitë tona të ndjejmë shijen, aromën, ngrohtësinë, etj, të gjitha varen nga sistemet me njësi të ndërvarura. Për shembull, puçrra e shijes në gjuhën tonë është e padobishme nëse nuk ka qeliza
të veqanta të ndjeshme ndaj shijes së caktuar sikurse ëmbëlsia e sheqerit.
Por edhe ato qeliza janë të padobishme nëse ajo ndjenjë nuk përcillet deri tek
truri. Tek njerëzit ndjenja e ëmbëlsisë bartet nga qeliza në puçër të shijes në
gjuhën tonë – qelizën e zgjatur nervore - në qendër të shijes në thelbin e trurit. Që aty ai shkon me tjetër qelizë nervore në talamusin e trurit, kurse me
qelizën e tretë nervore në pëlhurën e trurit ku formohen analizimi dhe
përgjigjëja, që poashtu është proces kompleks.
Sistemi i bartjes së shijes është i thjeshtë në krahasim me aftësinë tonë
të dëgjojmë dhe analizojmë tingujt. Në vesh kemi organin e shtjelluar në
formë spiraleje (kërmillin) i cili përbëhet nga shumicë e pjesëve të domosdoshme të specializuara në të cilat bëjnë pjesë edhe sistemet e informatave
kthyese. Kërmilli në vesh është mrrekullia e inxhienjerimit mikroskopik. Ai
bartë tingujt e zbuluar në qelizat e ndryshme të veqanta nervore të cilat zbulojnë llojet e ndryshme të ndryshimeve në tinguj. Pastaj, qelizat tjera nervore
integrojnë informatat për analizën në vazhdim. Në ato sisteme mahnitëse për
analizë janë pezente pjesë të shumta të ndërvarura.
Jo vetëm ne jemi kompleks, të gjitha krijesat janë të tilla. Vemja pamje
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keqe bënë mrrekulli të vërtetë kur transformohet në flutur – shëndrim i plotë.
Në kontekstin evolucionar, a do të kishte ai shëndrim çfardo vlere të mbijetimit derisa të mos ndodhin të gjitha mutacionet e nevojshme për prodhimin
e një future? Nevoiten shumë ndryshime specifike që të zhvillohet sistemi i
fluturimit. Sa do të pritej të ndodhin mutacione të rastësishme, duke përfshirë
kryesisht edhe tendencat jo të suksesshme? Ai numër do të ishte shumë i
madh. Dhe pse nuk shohim kurfar lloje tjera organizmash në procesin e tendencies së evolucionit të atij sistemi mahnitës? Disa evolucionist provojnë të
zgjedhin atë mister duke supozuar kryqëzimin riprodhues të një lloji krimbi
me një lloj future, por nuk ka dëshmi për këtë.25 Mund të pyetemi edhe sa
procese të ndërvarura janë të përfshira kur merimanga e vogël dizajnon
rrjetin ingjinjerik mirë të punuar.
Kur ballafaqohemi me faktin se ekziston numër i madh i sistemeve komplekse me pjesë të shumta thelbësisht të ndërlidhura, bëhet vështirë të mendohet se të gjithë ato janë zhvilluar gradualisht dhe rastësisht. Kujtohuni se
të gjithë ata janë pa vlerë mbijetese derisa janë jo të plotë. Dukshëm kemi
puneë me numër të madh të kompleksistetit të pazvogëlueshëm. Shenimet
tregojnë fuqishëm se nevoitet një lloj i rezonimit të arsyeshëm që të prodhohet ajo që gjejmë vazhdimisht.
Beteja e gjatë rreth syrit
Turbullira që nisi rreth formimit të syrit zgjatë dy shekuj me rradhë. Ata
që besojnë në Krijuesin Zot pohojnë se është e pamundur të mendohet se
instrumenti i komplikuar sikurse është syri do të mund të shfaqej vetvetiu,
derisa përkrahësit e kuptimit natyralist pohojnë se me kohë të mjaftueshme
syri do të mund të shfaqej. Çarls Darvini ishte mjaft i vetdijshëm për këtë
problem dhe i përkushtoi kësaj pyetjeje disa faqe në librin e tij Origjina e llojeve, me titull “Organet e përkryerjes së fundme dhe komplikimit.” Në hyrjen
e këtij problem ai pranon se “të supozosh se syri, me të gjitha aparatet e vet
të pamundur për rregullimin e fokusit në largësi të ndryshme, për lejimin e
sasive të ndryshme të dritës dhe korektimin e largësisë sferik dhe kromatik,
do të mund të formohej me selektimin natyror, duket, sinqerisht thënë, fundamentalisht absurde.” Ai pastaj thekëson se në tërë mbretvrinë shtazore ka
lloje të ndryshme të syve, nga më të thjeshtat, pika të ndjeshme në dritë,
deri te syri i shqiponjës. Ndryshimet e vogla do të mund të qonin në përmirësime graduale. Ai tutje pohon se nuk është e pakuptimtë të mendohet se
“selektimi natyror ose mbijetimi i më të përshtatshmëve”, duke vepruar disa
miliona vite në miliona njësi, do të mund të prodhonte instrumente të gjalla
optike “superiore në krahasim me çelç.”26 Për të, procesi i selektimit natyror
ishte ai që shkaktoi që sytë pak nga pak të bëhen të avansuara.
Veqmas më vonë Xhorxh Gejllord Simpson nga Universiteti i Harvardit ka
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përdorur afvrsisht llojin e njejtë të argumentit, duke sugjeruar, që pasi të
gjitha sytë, nga të thjeshtat deri te komplekset, janë funksionale, të gjitha ato
kanë vlerë mbijetimi.27 Edhe në kohën e afërt ithtarët e evolucionit Fatajma
dhe Dokins kanë përdorur llojin e njejtë të argumentit.28 Por i tërë ai argument kalon pyetjen kyçe të mungesës së vlerës evolucionare të mbijetesës të
sistemeve jokomplete, të cilat nuk funksionojnë përderisa nuk janë prezente
të gjitha pjesët e domosdoshme të ndërvarura. Për shembull, shumica e arritjeve evolutive në sy, si aftësia për dallimin e ngjyrave, do të ishte e padobishme derisa nuk ekziston edhe përparimi krahasues në tru që mundëson
spjegimin e ngjyrave të ndryshme.29 Të dy proceset varen nga njëri tjetri që
të kanë funksion të dobishëm. Pastaj, vetëm pse sytë mund të rradhiten në
ndonjë varg prej të thjeshtës në komplekse nuk është edhe dëshmi se kanë
evolvuar nga njëri tjetri. Shumë gjëra në gjithësi mund të rradhiten, si kapela
zonjash (Figura 5.5), prej të thjeshtës në komplekse. Mezi se duhet thënë se
kapelat e zonjave i kanë dizajnuar dhe krijuar njerëzit dhe se nuk kanë
evolvuar nga njëra tjetra ose nga ndonjë paraardhës i përbashkët!
Shumë shtazë kanë një lloj “syri” që zbulon dritën. Janë këto struktura
mahnitëse që me të madhe dallojnë. Ekziston krimbi i thjeshtë i detit që ka
sy të avansuar, kurse nautilusi ka sy shumë të thjeshtë. Shkalla e kompleksitetit të syve nuk ndjek modelin evolucionist. Disa shtazë njëqelizore (protiste) kanë një pikë të thjeshtë, të ndjeshme në dritë. Skrajat e shiut kanë
qeliza të ndjeshme në dritë, sidomos në fund të trupit. Disa krimba të detit
mund të kenë më shumë se dhjetë mijë “sy” në pipëzat e tyre, kurse tafta
modeste ka sy të çuditshëm në formë të gotës. Organizmat si gaforret, disa
krimba, kalmari, oktopodi, insektet dhe kurrizorët (peshqit, amfibet, zvarranikët, zogjët dhe gjitarët) kanë sy që jo vetëm detektojnë dritën, por formojnë edhe pamje. Ndonëse kalamari është krijesë shumë më ndryshe se
njeriu, kanë sy mjaft të ngjashëm me ne. Kalamari gjigante që mund të jetë
i gjatë 21 metra dhe notojnë në thellësi ku ka pak dritë, i nevoten sy më të
mëdha për mbledhjen e sa më shumë dritë që mundet. Këta organizma të
mëdha kanë sy më të madh që njohim. Syri i kalamarit të fotografuar në
Zelandën e re kishte diametër prej 40 centimetra. Kjo është konsiderueshëm
më e madhe se globet tona tavolinash, të diametrit zakonisht 30 centimetra!
Kjo është konsiderueshëm më e madhe se globet tona tavolinash, të
diametrit zakonisht 30 centimetra! Për sy të tillë vlerësohet që ka miliarda
qelizash të ndjeshme në dritë. Për krahasim, sytë tonë (Figura 4.1, A) janë
me diametër rreth dy e gjysmë centimetra.
Sytë përdorin sisteme të shumta të ndryshme për formimin e fotografisë.
Tek kurrizorët, e kjo përfshinë edhe njerëzit, ekziston lenta nën sy e cila fokuson dritën hyrëse në rrjetëzen e ndjeshme në dritë, çka rezulton me
fotografinë e mprehtë. Tek shtazët, sikurse është nautilusi, nuk ka lente; në
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Figura 4.1 Struktura e syrit të njeriut. A, seksioni i kryqëzuar; B, regjion i fovesë së
zmadhuar; C, muri i zmadhuar i syrit; D, shkopat e zmadhuar (a) dhe konet (b) të retinës. Vënë re se në të gjitha diagramet drita vjen nga e djathta. Disqet absorbohen në
qelizën pigment në të majtë dhe në D.
Bazuar pjesërisht në Figura 1, p 16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. New York, London:
W. W. Norton & Company.
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Figura 4.2 Syri i përbërë i insektit.
Sipas: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore, Boston: Mosby-Year
Book, p 831.

vend të asaj një vrimëz ndihmon që drita hyrëse të drejtohet kah pjesët e
ndryshme të rrjetëzës. Insektet formojnë pamje plotësisht ndryshe, duke përdorur gypat e vegjël të quajtur omatidia (Figura 4.2), të drejtuara në kahe
pak të ndryshme. Drita nga çdo gyp pastaj kombinohet dhe formon
fotografinë. Pilivesat mund të kenë edhe 28.000 omatidia në sytë e tyre.
Ekzistojnë edhe sisteme tjera të ndryshme të syve me rradhitje të ndryshme
të pjesëve të ndërvarura, duke përfshirë edhe sistemin mahnitës të organizmit të vogël të ngjashëm me gaforre, i cili monton forografinë ngapak
sikurse e bënë sistemi i TV-së, me skenimin e shpejtë.30 Të gjitha këto sisteme të ndryshme me pjesë të ndërvarura pengojnë idenë se sytë e
ndryshëm janë prodhuar me ndryshimet e vogla graduale.
Ndryshimi i një sistemi në tjetrin kërkon qasje tejet tjetër në montimin e
fotografisë, çka mund të shihet me krahasimin e syve në fotot 4.1 A, dhe 4.2.
Shumica e evolucionistëve njohin këto dallime themelore dhe propozon teorinë se syri ka evolvuar i pavarur për çdo sistem. Kjo mohon sugjestionin e
evolucionistëve tjerë, të përmendur më herët, që sytë komplekse kanë
evolvuar nga të thjeshtat.31 Sistemet janë aq të ndryshme, ose siteme të
ngjashme janë gjetur në lloje aq të ndryshme të grupeve shtazore, sa që disa
nxjerrin teorinë se syri ndoshta ka evolvuar i pavarur disa herë; jo njëri nga
tjetri, e ndoshta edhe 66 herë.32
Nga ana tjetër, hulumtuesit kanë zbuluar në ADN të organizmave të
ndryshëm (master) gjenin kryesor që stimulon zhvillimin e syrit. Evolucionistët konsiderojnë se prezenca e shtrirë e gjenit të tillë thekëson prejardhje
të përbashkët evolutive. Përkundër, ata që besojnë në Krijuesin e konsiderojnë atë master gjen gjurmë të mendjes inteligjente që përdor sistemin funk100

sional në oragnizma të ndryshëm. Për shembull, ai gjen kryesor konrollues
për zhvillimin e syrit i marrë nga mini mund të futet në mizzen e frutave dhe
të shkaktojë tek ajo zhvillim të më tepër syve, në krah, antenna dhe këmbë.33
Miza e frutave ka sy krejtësisht tjetër nga miu, gjë që shihet nga fotot 4.2
dhe 4.1 A, por lloji i njejtë i gjenit kryesor mund të stimulon zhvillimin e njërës
dhe tjetrës. Biologët vlerësojnë se disa mijëra gjene janë të lidhura me zhvillimin embrionik të syrit të mizës së frutave; që aty duket se bëhet fjalë për
gjenin kryesor kontrollues që aktivizon shumë gjene tjera që shkaktojnë zhvillimin e llojeve të ndryshme të syve në organizma të ndryshëm. Dallimet vijnë
nga gjenet tjera të shumta dh gjeni kryesor kontrollues ka pak të bëjë me
pyetjen se si kanë evolvuar llojet e ndryshme të sistemeve vizuele. Koncepti
që ekzistojnë disa lloje gjenesh kryesore (“Evo-devo”) që thjeshtëzojnë procesin evolutiv është komplikuar me zbulimin se nevoiten lidhësit e shumëfishtë të aktivizuesëve dhe shtypësve që ato gjene kryesore të funksionojnë
si duhet. Koha e aktivizimit është shumë me rëndësi dhe kontrolla e vet kohës
poashtu do duhej të evoluonte.34
Studimi i trilobitëve ka zbuluar disa fakte mahnitëse për sytë e tyre. Një
trilobite i vogël është ilustruar në pjesën e poshtme të fotos 5.1. Trilobitet, që
deri diku janë të ngjashëm me gaforret potkua, evolucionistët i konsiderojnë
ndër shtazët më të vjetra, por prap disa trilobite kanë sy të mrrekullueshëm,
të të njejtit lloj bazik sikurse në foton 4.2. Lentet e tyre përbëhen nga kristali
i mineralit kalcit (karbonat kalcium). Kalciti është material i komplikuar i cili
lakon rrezet e dritës që hyjnë dhe dalin prej tij, nën kënde të ndryshme, varësisht prej orientimit të atij kristali. Në sytë e trilobiteve kalciti i lenteve është
i orientuar pikërisht në drejtim të duhur të jep fokus të saktë. Tutje, lenta
Vshtë e formuar në mënyrë të caktuar që korigjon mjegullimin e lenteve
(tërheqje sferike) që shfaqet tek lentet e thjeshta. Ky lloj dizajni thekëson
dituri shumë të sofistikuar optik.35 Kjo është shumë domethënëse, se derisa
ngjiteni në përshkrimin evolutiv fosilesh, sytë e trilobiteve janë në mesin e të
parave që takoni dhe nuk duket se kanë paraardhës evolutiv. Një hulumtues
flet për lentet e atyre syve si për “ndërmarrje më e madhe të optimizimit të
funksionit të të gjitha kohërave.”36
Sytë e komplikuara
Sytë e avansuara si ato tonat, për të cilat dimë mjaft, janë mrrekulli e
kompleksitetit. Përshkrimi në vijim është pak teknik, por me vet leximin do të
fitoni prezentimin e përgjithshëm të atij organi mahnitës që ju mundëson të
lexoni këtë. Derisa shihni rradhitjen e shtresave të syrit sferik, mundohuni të
mbani në mend çka është e kthyer përbrenda, në fjalë, drejt qendrës së
spheres së syrit, e çka drejt sipërfaqes së jashtme të syrit. Kjo bëhet me
rëndësi në diskutimin e më vonshëm për rrjetëzen “e kthyer”.
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Syri kryesisht është sferë e zbrazët me sisteme shumë komplekse që formojnë murin e jashtëm (Figura 4.1 A). Pjesa më e madhe e syrit të brendshëm përfshinë pjesën më të rëndësishme të rrjetëzës, organ që ndjen dritën
që vjen tek syri nëpërmes pikes së zezë të quajtur bebëz. Rrjetëza është
shumë e komplikuar dhe përbëhet prej shtresave të shumta qelizash, sikurse
është ilustruar në foton 4.1 C,D. Shtresa më e afërt me sipërfaqen e jashtme
të syrit është epiteli i rëndësishëm pigmentik. Ajo shtresë përmbanë pigmentin që mbledh dritën e humbur, por edhe ushqen qelizat e shtresës në
vijim në brendinë që përbëhet nga shkopat dhe konet. Ata shkopa dhe kone
janë qelizat më të rëndësishme fotoreceptore që zbulojnë dritë e cila vjen në
sy. Shkopat sidomos funksionojnë në zbulimin e dritës së paqartë, derisa tri
llojet e koneve shërbejnë për zbulimin e dritës më të qartë dhe me ngjyra.
Sikurse ilustrohet në Figura 4.1 D, ndarja e pasme e shkopave dhe koneve të zgjatura që shtrihen afër me pigmentin epithelium, me fjalë tjera fundi
kah e jashtmja e syrit, përmbanë shumë disçe. Këto disçe kanë një lloj të
veçantë të protein molekulës të quajtur rodopsin dhe një shufër mund të
përmbajë dyzet million molekula të tilla. Kur drita godet molekulën rodopsin,
shkakton që molekula të ndryshon formën e saj. Kjo përgjigje përcillet në disa
lloje tjera të shumta molekulash duke rezultuar në reagim të llojit “ortek” që
shpejt modifikon ngarkesat elektrike në sipërfaqen e shkopit ose të konit,
kështu thekëson se është dalluar drita nëpërmes asaj qelizeje. Pastaj i tërë
procesi përsëritet për përgatitjen e pranimit për më shumë dritë. Së paku disa
lloje të protein molekulave janë të përfshira në këtë proces.37 Shumica prej
tyre janë specifike dhe të nevojshme për procesin e të pamurit. Ky është një
shembull tjetër i kompleksitetit të pakthyeshëm të cilin i referoheshim në
Kapitullin e fundit i cili ashpër sfidon evolucionin.
Ndryshimi në ngarkesën elektrike në sipërfaqen e shufrës ose konit përcillet si impuls në rrjetin kompleks të qelizës nervore. Këto qeliza formojnë një
shtresë e cila shtrihet në brendi (psh. në drejtim të qendrës së syrit) të
shtresës së shkopave dhe koneve (“shtresa e qelizës nervore” në Figura 4.1
C). Nga shtresa e qelizës nervore informata dërgohet në tru nëpërmes nervit
optik (Figura 4.1 A).
Ekzistojnë mbi njëqind milion qeliza të ndjeshme në dritë (shkopa ose
kone) në retinën njerëzore dhe informata prej këtyre qelizave është pjesërisht i procesuar në shtresën në qelizën nervore.38 Me hulumtim të kujdesshëm ne filluam të zbulojmë se çka bëjnë disa prej këtyre qelizave. Për shembull, nëse stimulohet ndonjë rajon i posaqëm, informata nga qelizat përreth
tij është e shtypur në mënyrë të mprehë kontrastin. Ky lloj procesimi shfaqet
në disa nivele të analizimit të dritës hyrëse. Kjo është shumë komplekse dhe
përfshinë sisteme kundërpërgjegjëse. Ne e dimë se disa qarkore tjera në këto
qeliza nervore kanë të bëjnë me detektimin e lëvizjeve, por ne akoma kemi
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shumë për të mësuar për atë se çfarë bëjnë këto lloje të ndryshme qelizash
në këtë shtresë.
Ne faktikisht nuk shohim në sytë tonë edhepse intuitivisht mund të mendojmë se shohim. Syri vetëm mbledh dhe proceson informatën e cila dërgohet në pjesën e pasme të trurit tonë ku formohet imazhi. Pa trurin tonë ne
nuk do të shihnim gjë. Me miliona pjesë të informatës bartet shpejtë prej syrit
në tru përmes nervit optik. Duket se në tru, shenimet janë të thyera në komponente të ndryshme si qiltërsia, ngjyra, lëvizja, forma dhe thellësia. Pastaj
ajo bashkohet në fotografi të integruar. Procesi është jashtzakonisht kompleks, jashtzakonisht i shpejtë dhe vazhdon pa mundim të vetdijshëm.
Hulumtuesit që veprojnë në këtë lëmi japin koment se “detyrat më të thjeshta vizuale, siç janë dallimi i ngjyrave dhe njohja e fytyrave të njohura, kërkojnë njehësime të shtjelluara dhe më shumë qarkore nervore sesa që ne mund
të paramendonim.”39
Sytë e e avansuara përfshijnë numër të sistemeve tjera me pjesë të ndërvarura të cilat nuk do të funksiononin nëse të gjitha komponentet e nevojshme nuk janë prezente. Mekanizmi që analizon qiltërsinë e dritës dhe kontrollon madhësinë e bebës së syrit është njëri prejt tyre. Një tjetër është sistemi që përcakton nëse pika përqëndruse e dritës hyrëse është para ose
prapa retinës që të ndryshon formën e lenteve dhe të mbajë fotografinë në
fokus të mprehtë në vet retinë. Dhe janë një numër i sistemeve tjera komplekse që na ndihmojnë të shohim më mirë, sikurse mekanizmi i mbajtjes së
të dy syve të shikojnë një gjë të njejtë.
Të gjithë këta faktorë ngritin pyetjet lidhur me pjesët e shumëta të ndërvarura. Për shembull, çfarë dobie do të kishim prej sistemit që mund të dallon se fotografia në sy është jashtë fokusit pa mekanizmin që mund të adaptojë formën e lentave dhe të sjell fotografinë në fokus? Në skenar gradual
evolucionar, këta mekanizma zhvillues nuk do të kishin vlerë mbijetese, pasi
që shumica, nëse jo të gjitha, pjesët e tyre do të ishin të padobishme pa
pjesët tjera. Këtu si në shumë vende tjera kemi enigmën tipike të pulës dhe
vezës; cila erdhi e para, pula apo veza? Secila është e nevojshme për mbijetesë.
Nganjëherë Darvini nuk hezitoi të shtynte para sfidat ndaj kritikëve të
kësaj teorie. Menjëherë pas diskutimit të evolucionit të syrit në Origjina e
Llojeve ai zhvilloi: “Nëse do të mund të demonstrohej se ekziston cilido organ
kompleks, gjë që nuk mund të formohej me modifikimet e numërta, të suksesshme, të shkathëta, teoria ime absolutisht do të thyhej. Por unë nuk mund
të gjej rast të tillë.”40 Përderisa Darvini u mundua ta mbrojë sfidën e tij duke
insistuar se njëra tregon se “nuk është e mundur” të ndodhë, ai hyn mu në
problemin e mungesës së vlerave të mbijetesës të zhvillimit të pjesëve të
ndërvarura derisa ai flet për “modifikime të shumta të shkathëta”. Këto në
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veçanti janë kushte ku pjesët e ndërvarura të zhvilluara ngadal, që nuk funksionojnë përderisa pjesët tjera janë present, nuk do të kenë vlerë mbijetese
për kohë shumë të gjatë dhe sikurse propozon Darvini; teoria e tij absolutisht
u thye.
Syri jo i kompletuar i evolucionit
Dy hulumtues, Den-E Nilson dhe Suzan Pelger në Universitetin e Suedisë
publikuan një artikull interesnat për evolucionin e syrit. Artikulli titullohet
Supozimi pesimist për kohën e nevojshme të evolvimit të syrit.41 U publikua
në prestigjozën Vazhdimësitë e shoqërisë mbretërore të Londrës dhe arin deri
te konkludimi befasues se syri do të mund të evolvonte në vetëm 1829 hapat
e 1% përmirësimeve arbitrare. Duke marrë parasysh disa faktorë të selektimit
natyral, ata përfundojnë se do të nevoiteshin më pak se 364,000 vite që kamera e syrit (syri me vrimën e vogël) të evolvonte nga copëza e ndijshme e
dritës. Për më tepër që nga koha e lashtë Kambriane, përafërsisht 550 vite
më parë, ka mjaft kohë “që sytë të evolvojnë më shumë se 1500 herë!” Në

Figura 4.3 Model i propozuar i evolucionit të syrit. Katër faza të zhvillimit janë treguar
në seksionin e kryqëzuar. Për çdo fazë drita vjen nga lartë, derisa pjesa tjetër e trupit
të kafshës shtrihet nën sy. Shtresa e hirët përfaqëson retinën; mbi ndodhet shtresa e
pastër dhe shtresa e zezë nën është shtresë pigmenti.
Diagramet bazuar në: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required for
an eye to evolve. Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.
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modelin e tyre të evolucionit të syrit, ata fillojnë me shtresën e qelizave të
ndijshme në dritë të vënë në mes shtresës transparente lartë dhe shtresës
pigmente poshtë. Këto shtresa lakohen gradualisht që në fillim të formijnë
kupën e pastaj syrin me lentë (Figura 4.3). Çdo hap siguron dobi optike mbi
fazën e mëparshme dhe kështu duke dhënë vlerë mbijetese evolucionare
nëpërmes procesit. Dhe ja; syri ka evolvuar në një kohë shumë të shkurtë!
Përderisa dikush vlerëson këtë qasje analitike, është e vështirë që ky
model të merret parasysh seriozisht dhe është vështirë të pranohet pohimi se
ka mjaft kohë që syri me lentë të evolvojë më shumë se 1500 herë. Ata flasin
për syrin që është aq i thjeshtë sa që nuk do të funksiononte. Ekzistojnë
shumë probleme të mëdha:
(1) Modeli lë pas dore evolucionin e pjesës më të rëndësishme dhe më
komplekse të syrit, retinën e ndijshme në dritë. Sikurse u përmend më herët,
retina ka shumicë të qelizave të llojeve të ndryshme për detektimin dhe procesimin e informatës së dritës. Të gjitha llojet e molekulave të posaqme proteini duhet të dalin në sipërfaqe. Herët a vonë në skenarin evolucionar të
gjitha pjesët e syve të avansuara duhet të evolvojnë dhe përjashtimi i pjesës
më me rëndësi dhe më komplekse të syrit na llogaritjet kohore është lënje
serioze pas dore e cila komplet paaftëson përfundimin kryesor.
(2) Syri kompleks, siç u propozua, është i padobishëm pa trurin që interpreton atë që është parë, prap modeli nuk konsideron problemin e evolucionit
për pjesët e domosdoshme të trurit. Të paktën tek qeniet njerëzore, pjesët e
trurit që kanë të bëjnë me të pamurit janë shumë më komplekse se vet retina; dhe pjesa vizuale e trurit duhet të jetë ngushtë e ndërlidhur me retinën
nëse ka ndonjë rëndësi që syri duhet parë.
(3) Që syri të jetë i dobishëm duhet të evolvon lidhja në mes trurit dhe
syrit, që në rastin e njeriut përfshin nervin optik i cili ka mbi milion fibra nervore per sy dhe këto fibra duhet të jenë të lidhura si duhet. Nervi optik i njërit
sy kryqëzohet me nervin optik të syrit tjetër dhe aty zë vend përzgjedhja
komplekse. Pak më tutje, një përzgjedhje shumë më komplekse zë vend
derisa qelizat nervore bartin impulsa në drejtim të trurit. Dikush do të priste
shumë prej provave të zakonshme para se evolucioni të vendos modelet e
sakta të lidhjes.
(4) Asnjë përcaktim kohor nuk u konsiderua për evolucionin e mekanizmit
të fokusit të lentave. Bile edhe disa krimba e kanë këtë aftësi. 42 Siç përmendëm më parë ky është sistem kompleks i cili detekton se imazhi në retinë është jasht ëmprehtë. Sistemi përfshin një numër të pjesëve të posaqme.
Tek disa kafshë, fokusi bëhet me lëvizjen e lentave, derisa tek disa tjera bëhet
me ndryshimin e formave të lentave.
(5) Poashtu modeli nuk shqyrëton kohën e nevojshme për evolucionin e
mekanizmit që rregullon madhësinë e bebës së syrit. Ky është një sistem
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tjetër kompleks i syve të avansuara që përfshin muskujt, nervat dhe sitemin
kontrollues. Do të duhej kohë shumë e gjatë për evolvimin e sitemit të tillë
për vetëm një herë, nëse kurdo do të evolvonte. Pjesë aq me rëndësi duhet
të përfshihen në përcaktimin real se sa gjatë nevoitet që syri të evolvojë.
(6) Për rreth gjysmë rruge të procesit evolucionar fillon të duket lenta.
Nevoitet një kombinim shumë fatlum i rrethanave që kjo pjesë e re të funksionon si duhet dhe të ketë vlerë mbijetese.43 Nevoitet lenta me proteinin e
duhur, formë të duhur dhe pozitë, të gjitha të shfaqen në kohë të duhur. Do
të duhej sasi e pafund kohore për mutacione kryesisht të zakonshme të sillen
të gjitha këto përnjëherë dhe kështu të siguron vlerë mbijetese.
(7) Tek embrionet e kurrizorëve, si për shembull peshku, bretkoca ose
pula, syri nuk formohet me palosjen në shtresat sipërfaqësore të sipërfaqes
së kokës siç u propozua me modelin nga Nilson dhe Pelger. Ai shfaqet si
shprehje e trurit në zhvillim, e pastaj provokon zhvillimin e bebëve të syrit
nga njëri ka shtresat sipërfaqësore. Prandaj duhet shqyrëtuar edhe sa kohë
duhet që njëri sistem i zhvillimit të evolvon në ndonjë tjetër.
(8) Për më tepër, sytë e kurrizorëve dhe disa pakurrizorë përdorin sistem
kompleks muskulor për koordinimin e lëvizjes së syve. Disa zogj kanë aftësi
të rregullojnë drejtimin e syve të tyre dhe kështu të kanë pamje të afërt me
fokus dylbish ose të kanë pamje të gjerë panoramike derisa sytë shikojnë në
drejtime të ndryshme.44 Këta nuk janë sistem të thjeshtë. Oktapodi ka
gjashtë muskuj që të kontrollon lëvizjen e secilit sy, sikurse është rasti me
njerëzit. Tek oktapodi gjejmë rreth tre mijë fibra nervore të cilat kalojnë
nëpërmes impulsive të trurit në ato gjashtë muskuj ashtu që me kujdes kontrollojnë lëvizjet e syve. Për të gjitha këto sisteme do të nevoitej poashtu
shumë kohë për evolucion dhe duhet t’i marrim parasysh kur vlerësojmë se
sa herë ka mundur të evolvojë syri.
Nilsoni dhe Pelger pranojnë disa prej këtyre lëshimeve në raportin e tyre,
por fatkeqësisht nuk i marrin parasysh as në titullin e as në përfundimet e
tyre. “Vlerësimi pesimist” i tyre nuk mund të shqyrëtohet seriozisht. Të gjitha
pjesët komplekse të syrit, qelizat e shumta dhe pothuaj të gjitha llojet e
posaqme proteinash që mund të formohen, injorohen. Së voni është zbuluar
një lloj i veçantë i protein molekulës në kornenë e syrit i cili pengon zhvillimin e enëve të gjakut. Kjo mban kornenë pa gjak, i cili përndryshe ndodhet në
shumicën e indeve, kështu që drita hyn drejt në sy.
Ne nuk mund thjesht të lakojmë disa shtresa përreth, arbitrarisht të shtojmë lentat dhe të pohojmë se kemi përcaktuar se si syri ka evolvuar “më
shumë se 1500 herë” në kohën evolucionare. Ky lloj ushtrimi kufizohet me të
ashtuquajturën shkencë pa fakte.
Për çudi, modeli ka pranuar përkrahje të fuqishme. Në revistën e njohur
Nature, Dakins publikoi artikullin e favorshëm me emrin Syri në një kapsitje45
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duke thekësuar se rezultatet e Nilsonit dhe Pelger ishin “të shpejta dhe
vendimtare” dhe se koha ka kërkuar që evolucioni i syrit “të jetë kapsitje gjeologjike”. Për më tepër, Daniel Osorio nga Universiteti Suseks në Angli, i cili
studion të gjitha llojet e syve, propozon se artikulli qetëson problemin e
evolucionit të syrit për të cilin Darvini brengosej aq shumë. Ai problem nganjëherë referohet si “dridhja e Darvinit”46 Artikulli i Nilsonit dhe Pelgerit i ka
dhënë pak guxim evolucionistëve të shtjellojnë në Internetin e shfrenuar; një
koment se “syri del që është DËSHMIA MË E MADHE e evolucionit.”47 Duke
marrë parasysh faktet e vërteta të rastit, e tërë kjo kthjellon zbulim se sa subjektive mund të jenë recitimet njerëzore.
Pompoziteti i disa evolucionistëve lidhur me artikullin e Nilsonit dhe Pelger
mbase reflekton se sa serioz ishte problem i syrit për evolcionit gjatë viteve.
Modeli i cili injoron të gjitha sistemet komplekse të syrit mund t’i shërbejë një
evolucionisti të përkushtuar, por mund të bën pak për një kërkues serioz të
së vërtetës i cili dëshiron të analizon sa më tepër shenime që është e mundur.
Fatkeqësisht studimet si ato të Nilsonit dhe Pelger jo vetëm që kundërshton
besimin në evolucion, por poashtu në shkencën si tërësi. Ser Isak Njutoni, i
cili ishte kryetar i Shoqërisë Mbretërore gjatë dyzet e katër viteve dhe i cili
ishte ae i vendosur në punën e tij, mbase nuk do të ishte i kënaqur të shihte
se një artikull i tillë u publikua në gazetën e tij të preferuar.
A është syri i përcjellur mbrapsht
“Po të ishte syri i dizajnuar tek kurrizorët me aq inteligjencë nuk do të
kishte pikë qorre. Në fakt është dizajnuar me aq budallallëk.”48 Sido të jetë
enët dhe nervat nuk janë të përqëndruara prapa fotoreceptorëve, ku do t’i
vendoste cilido inxhinier i kuptueshëm, por jasht para tyre, ku shoshitë një
sasi të dritës hyrëse. Një dizajnues kamerash që do ta bënte këtë lloj gabimi
do të përjashtohej prej punës menjëherë. Në kundërshtim me këtë, sytë e
sepjes modeste, me nervat në formë arti të fshehura prapa receptorëve, janë
shembull i dizajnit perfekt. Nëse Krijuesi do të përdorte dizajnin më të përsosur në krijesën sipas shembëlltyrës së Tij, kreacionistët do të merrnin përfundimin se Zoti është në realitet sepje.”49 “Syri i njeriut ka ‘pikën qorre’,…të
cilën e shkaktojnë rregullimi funksionalisht i pakuptimtë i aksoneve të
qelizave të retinës që shkojnë përpara në sy”.50 “Kurrizorët janë të mallkuar
me retinën e rrotulluar në sy…A e ka rrotulluar Zoti në kohën e ‘Rënies’ syrin
e kurrizorëve mbrapsht…?”51 “Cilido inxhinjer…do të qeshte me propozimin se
fotoqelizat drejtohen në të kundërtën e dritës, me përcjellen e tyre të ndarë
në anën tjetër më afër dritës…Çdo fotoqelizë, në efekt është, e përcjellë së
prapthi.”52 Bollëku i demaskimeve në vijim i shkenctarëve të shquar, përfshirë
këtu edhe disa evolucionist udhëheqës, i referohet një kundërshtimi tjetër lidhur me syrin. Për disa, retina është aq keq e aranzhuar sa që nuk mund të
përfaqëson ndonjë planifikim të paramenduar. Shtë e kthyer mbrapsht dhe
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asnjë Zot competent nuk do ta bënte atë. Implikimi është se nuk ka ndonjë
Zot inteligjent.
Problemi është mire i ilustruar në Figura 4.1 ku orientimi i diagramëve
është i atillë sa që drita hyn në sy nga drejtimi i djathtë në të majtë.
Evolucionistët përmendin tri probleme. Së pari, siç u përmend më parë,
shkopat dhe konet janë të groposura thellë në retinë me skajet e tyre të ndijshme të drejtuara larg dritës në epithelin me pigment të errët. Vënë re në
veçanti Figura 4.1 D, ku trupi kryesor (nukleusi, etj.) i qelizës së shkopit ose
konit është i kthyer kah e djathta, përderisa qelizat e ndijshme në dritë janë
të kthyera kah e majta, disa të groposura në epithelin me pigment të errët.
Ky aranzhim i kthyer së prapthi konsiderohet diçka ngjashëm me kamerën e
mbikqyrjes të kthyer kah muri në vend të hapësirës së hapur. Së dyti, shtresa e komplikuar e qelizës nervore shtrihet në mes dritës hyrëse dhe shkopave
dhe koneve të ndijshme në dritë. Pse të mos vendosen pjesët e ndijshme në
dritë të shkopave dhe koneve drejt dritës (në pjesën e djathtë të retinës
Figura 4.1 C), kështu që drita hyrëse nga lentat t’i godet pa dashur të kalojë
nëpër të gjitha ato qeliza nervore? Prezenca e të gjitha qelizave nervore në
brendinë e shtresave të shkopave dhe koneve është poashtu shkaku i problemit të tretë. Informata që bartin këto qeliza nervore duhet të del prej syrit
dhe kjo bëhet përmes rrugës së nervit optik. Në pikën ku ai nerv shkon nëpër
retinë, nuk ka shkopa dhe kone dhe kjo shkakton pikën qorre ku ne nuk mund
të shohim. Është “disk optik” i etiketuar në Figura 4.1 A. Arsyetohet që nëse
syri do të ishte dizajnuar perceptivisht, aranzhimi i shtresave të retinës do të
ishte kthyer së prapthi ga aranzhimi i tashëm. Kështu shtresa e qelizës nervore dhe nervi do të ishte prapa shkopave dhe koneve dhe nuk do të ishte e
nevojshme pika qorre.
Në disa kafshë si sepjet, oktopodi dhe shumë kafshë tjera të thjeshta,
retina nuk është e kthyer. Ato angazhojnë llojet e ndryshme të qelizave të ndijshme në dritë dhe ato qeliza drejtohen me pjesën e tyre të ndijshme kah
drita. Tek kurrizorët (peshqit, amfibet, zvarranikët, zogjët dhe gjitarët), përfshirë dhe ty, retinat janë e tëra që shumica e evolucionistëve e konsiderojnë
të kthyer ose të mrapsht.
Sido të jetë kur dini më shumë për psikologjinë dhe detajet se si funksionon syri i përbërë tek kurrizorët, bëhet e dukshme se retina e kthyer është
dizajn shumë i mirë dhe një numër i evolucionistëve mbështesin këtë përfundim.53 Kundërshtimi se qelizat nervore shtrihen para shkopave dhe koneve është shumë i lehtësuar në regjionin më me rëndësi të syrit ku ne kemi
mprehtësinë më të madhe të shikimit. Ky regjion, i quajtur fovea (Figura 4.1
B), ndodhen rreth thridhjetë mijë përmbledhje të cilat mundësojnë llojin e
mprehtë të të pamurit të cilin ti tani përdorë gjatë këtij leximi. Aty qelizat nervore dhe fibrat e tyre janë të vogla që rrezatojnë prej atij regjioni duke lënë
108

përmbledhjet e foveas të hapura ndaj dritës së drejtpërdrejtë e cila vjen nga
lentet (Foto 4.1 B). Fibrat tjera nervore dhe enë të rralla gjaku në regjionin e
fovesë shkojnë rreth saj, me çka evitohet bllokimi i dritës që vjen. Syri është
i konstruktuar në atë mënyrë që jep pamje të mprehtë vetëm kur nevoitet.
Pastaj, qelizat dhe fibrat nervore nuk janë pengesë aq e madhe për dritën që
vjen. Nëse mënjanojmë epitelin me pigment të errët nga pjesa e pasme e retinës, ajo që mbetet, gjë që përfshinë shkopat dhe konet dhe shtresën nervoro-qelizore është “pothuaj perfekt transparente”.54 Pika qorre e syrit nuk
duket të jetë pengesë e madhe, siç pohohet. Ajo vështirë se mund të gjindet
dhe shumica prej nesh as që kanë njohuri për ekzistencën e saj. Ajo ndodhet
anash ku njëri sy kompenzon pikën qorre të syrit tjetër.
Duket të ketë arsyje shumë të mirë pse retina është e kthyer, e kjo është
për shkak të kërkesave të ushyeshmërisë së shkopave dhe koneve. Këto
qeliza të posaqme janë ndër më aktivet në trupin tonë dhe gjithmonë
ndryshojnë disqet e tyre, mesiguri për të mirëmbajtur vëllimin e protein
molekulave të cilat zbulojnë dritën.Një shkop i vetëm mund të ketë gati një
mijë disqe, shumë më tepër sesa është ilustruar në foton 4.1D. Studimi i
rezus majmunëve tregon se çdo shkop prodhon 80 deri 90 disqe në ditë, e
mesiguri është e njejtë edhe tek njerëzit. (Mund të cekim se ky tempo është
i ngadalshëm në krahasim me dy milion ruza të kuqe të gjakut të cilat prodhohen në trupin tonë çdo sekondë!) Disqet zhvillohen në atë pjesë të
shkopave ose koneve qelizore që është afër bërthamës, kurse nxjerren jasht
në atë pjesë të asaj qelize që është i lidhur ngusht me epitelin pigmentik. Ai
epitel absorbon disqet e vjetra, reciklon disa nga pjesët e tyre dhe i dërgon
tek shkopinjët. Për shumë arsyje ndarja e retinës nga epiteli pigmentik shkakton verbërinë, prandaj kjo lidhje është shumë me rëndësi. Mu përmbi epitelit
pigmentik ndodhet shtresa koroide për qarkullim të gjakut (Figura 4.1C), i cili
i siguron epitelit pigmentik diçka prej ushqimeve të nevojshme për shkopat
dhe konet active në formimin e disqeve të reja.
Nëse do të rrotullonim retinën, sikurse propozojnë disa evolucionist se
është dashur të veproj Zoti, duket se do të kishim katastrofë vizuele. Disqet
e shkopave dhe koneve do të ktheheshin ka drita, por çka do të kryente funksionin e përgjithshëm të epitelit pigmentik – absorbimi i disqeve të vjetra?
Shkopat dhe konet nuk pushojnë; ato prodhojnë rreth dhjetë miliardë disqe
në ditë në secilin sy. Ata do të mblidheshin në lëngun e tejdukshëm kristalor
të syrit (Figura 4.1A) dhe sasisa e madhe e tyre së shpejti do të prishte aftësinë e pamjes sonë. Përveq kësaj, shkopat dhe konet do të mbeteshin pa
epitelin e domosdoshëm pigmentik dhe rrjedhës koroide të gjakut të nevojshëm për ndryshimin e disqeve dhe kështu sistemi i ndryshimit të disqeve
nuk do të funksiononte aspak. Nëse me këtë lloj aranzhimi pastaj do të drejtonim shkopat dhe konet kah drita, me epitelin e tyre të nevojshëm pigmen109

tik dhe shtresën koroide për rrjedhën e gjakut, ato shtresa do duhej të shtriheshin në brendinë e shtresave të shkopave dhe koneve. Me fjalë tjera ato
do të shtriheshin më afër qendrës së syrit sesa pjesës tjetër të syrit. Prandaj
drita e cila mbrin tek syri do duhej të kalonte nëpër shtresën koroide për
rrjedh të gjakut që të mbrinte tek disqet e ndijshme në dritë. Rrjedha e gjakut
në retinë është e dëmshme dhe ilustron se si gjaku mund të jetë shkatërrues
për procesin vizuel. Do të pengohej pigmenti në epitelin pigmentar i cili
absorbon dritën dhe më tepër do të kontribuonte verbërimit të plotë. Sikurse
loja e tenisit me domaten e kuqe, ajo nuk do të ishte ide e mirë!
Mënyra se si është e aranzhuar tani retina duket të jetë dizajn shumë i
mirë i cili paisë shkopat dhe konet aktive të organizmave përparimtare me
rrjedhë gjaku dhe ushqim të nevojshëm. Pranë kësaj, është vështirë të luftojmë me suskesin; syri funksionon shumë mirë! Nëse është, siç sugjerojnë disa
evolucionist, syri aq keq i dizajnuar dhe nëse, siç sugjerojnë të tjerët, syri
mund të evoluon për një cast, pse seleksioni natyror nuk prodhoi më herët
syrin më të mirë?
Truri i njeriut
Çdo qelizë në syrin tonë, të cilat janë shumë miliardë, i ka më shumë se
tre miliardë baza ADN. ADN në çdo qelizë, kur do të shtrihej, do të ishte e
gjatë rreth një metër. Realisht, po të shtriheshin ADN-të në një njeri të
përgjithshëm, do të ishin 120 herë më të gjata se largësia e Tokës me
Jupiterin. Ndërkaq, kompleksiteti i tillë i qelizave tona është e parendësishme
në krahasim me trurin tonë. Shumica e konsiderojnë trurin si structure më
komplekse për të cilën njihet në gjithësi.
Kur bëhet fjalë për organizmat e gjalla, njeriu është në kulm. Jo përshkak
trupit tonë, që as nuk janë më të fuqishëm e as më të mëdhenjë, por për
shkak trurit i cili tejkalon trurin e të gjitha qenieve tjera të gjalla. Ne mundemi, në sasi të caktuara, të manipulojmë me të gjitha organizmat tjera, e mos
të flasim për aftësinë tonë të shkatërrojmë mjedisin e tyre jetësor po edhe
vet ne!
Çdo tru njerëzor përbëhet prej rreth njëqind miliardë qelizash nervore
(neurone), të cilat i lidhin rreth katërqind mijë kilometra fibrash nervore. Këto
fibra shpesh degëzohen vazhdueshëm që të ndërlidhen me qelizat tjera nervore. Një qelizë e madhe nervore mund të lidhet me gjashtëqind qeliza tjera
nervore me ndihmën e rreth gjashtëdhjetë mijë lidhjeve. Numri total i lidhjeve
në tru konzervativisht vlerësohet në njëqind milion miliona, gjegjësisht
njëqind mijë miliardë (1014). Numrat aq të mëdha është vështirë edhe të
paramendojmë. Mund të na ndihmon nëse kuptojmë se në një centimeter të
vetëm kub të pjesës kryesore të trurit (mbështjellësit të trurit të madh), ku
qelizat janë sidomos të mëdha, ndodhet rreth dyzet mijë qeliza nervore dhe
miliarda lidhje. Poashtu zbulojmë se truri është shumë më tepër se sasia e
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madhe lidhjesh që gjejmë tek kompjuteri. Truri mund të ketë lëmi të
ndryshme nevojash dhe rritjesh ku nevoitet fuqi më e madhe mendore.
Në trurin tonë ndodhë aktivitet i vrullshëm dhe i koordinuar derisa rrugëtojnë ndryshimet e elektrizimit përgjatë fibrave nervore duke bartur impulsa
në mes qelizash. Së paku tridhjetë lloje të ndryshme përbërjesh kimike, e
mesiguri shumë herë më shumë se ato, përdoren për bartjen e impulsit në
kontakt në mes dy qelizave nervore. KJO është mahnitëse, sepse llojet e
ndryshme të përbërjeve kimike duhet të jenë të përcaktuara për lidhjet e
sakta. Posa filluam të mësojmë për koklavitjen e trurit; por vërtetë është
sprovë të mendojmë për organin që kryen mendimin! Pyetja e madhe që truri
ia bënë evolucionit është, a kanë mundur të gjitha ato njëqind miliardë lidhjesh të marrin modelin sipas të cilit lidhen në mënyrë të duhur thjesht
përmes ndryshimeve të rastësishme, me sistemin e provës dhe gabimit, me
procesin shumë të ngadalshëm dhe të vështirë të seleksionit natyror?
Poashtu, nuk është aspak e qartë se aftësitë mendore njerëzore sigurojnë
vlerën evolucionare të mbijetimit, sepse babunët janë shumë mirë edhe pa
ato. Disa prej mendimtarëve kryesor u morrën me këtë pytje.55 Stiven Hoking
sinqerisht thotë se ”nuk është e qartë nëse inteligjenca ka vlerë të madhe
mbijetese. Bakteriet shumë mirë funksionojnë edhe pa inteligjencë…”56
Ndoshta trurin tonë nuk e ka krijuar procesi evolutiv.
Darvini i cili jetoi në Angli, kishte një mik të mirë në SHBA, botanikun e
famshëm harvardian Es Grejin. Darvini dikur ndante ndjenjat më të thella me
Grejin, për të cilin koncepti i evolucionit ishte simpatik, por shumë besonte në
Zotin që ishte aktiv në natyrë.57 Në një letër shkruar Grejit, Darvini kishte
shkruar: “Më kujtohet shumë mirë koha kur mendoja syrin më shkaktonte
ngricë por e kam kaluar atë fazë ankimi, por tani çdo lloj vogëlsire më bënë
të ndihem shumë jopërshtatshëm. Sa herë që shoh pendën në bishtin e palluas, ndihem i sëmurë!”58
Pse do të ndihej i sëmurë Darvini vetëm duke shikuar pendën në bishtin
e palluas? Nuk mund të përgjigjem me siguri në këtë, por supozoj se pak
njerëz mund të mendojnë në dizajnin e përbërë e sidomos bukurinë e bishtit
të palluas, e të mos mendojë se ajo që shohin është patjetër rezultat i një lloj
dizajni. Pastaj, pse vlerësojmë bukurinë, kënaqemi me muzikën, ose kuptojmë se ekzistojmë? Kjo parashtron pyetjen e origjinës në një nivel tjetër –
nivelin e mendjeve tona misterioze. Në trurin jashtzakonisht kompleks, një
kilogram e gjysmë të rendë, ndodhet fakti i fronit të ”kush jam unë”. Tek ne
vargu biblik zakonisht përkthehet si “Ai që është”, por në këtë kontekst fjalë
për fjalë duket më i përshtatshëm. Si është e rregulluar shumica e lidhjeve
në tru në mënyrë që ne të mendojmë me logjikë (shpresojmë se shumica prej
nesh mendojnë normalisht!), të jemi të interesuar lidhur me prejardhjen
tonë, të mësojmë gjuhë të huaja, krijojmë teorema matematikore dhe të
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kompozojmë opera? Edhe më sfiduese sipas aspektit natyralist janë pyetjet e
aftësisë sonë të zgjedhjes dhe dhe karakteristikat si përgjegjësia morale,
besnikëria, dashuria dhe dimenzioni shpirtëror. Fizicienti i grimcave, administrator i Universitetit Kembrixh, Xhon Pollkinghorn e shpreh këtë interesim të
shumicës së njerëzve. Duke folur për botën fizike ai thotë: “Nuk mund të
besojë se aftësia jonë për ta kuptuar karakterin e saj të çuditshëm është fitim
i çuditshëm i paraardhësve tanë për evitimin e tigrave dhëmbëprehtë.”59
Diskutimi lidhur me trurin zakonisht përqëndrohet në natyrën misterioze
të fenomenit të vetdijes, gjegjësisht vet njohjes që të gjithë e kemi; me fjalë
tjera, ndjenjës se ekzistojmë. Kjo vetdije duket të jetë ngushtë e lidhur me
aftësinë tonë të të menduarit, kureshtjen tonë, emocionet tona, gjykimin
tonë dhe fenomenet tjera të mendjes së vetdijshme. A është vetdija që kemi
dëshmi e ndonjë realiteti që ekziston mbi spjegimin e thjeshtë mekanistik
(natyralist); apo vetdija është thjesht sistem mekanistik që është shumë i
komplikuar? Beteja në mes këtyre dy pikpamjeve bëhet shekuj me rradhë dhe
shpesh janë të lidhura me pyetjen a janë spjegimet mekanistike, që përjashton Zotin, të mjaftueshme për spjegimin e tërë realitetit.
Ata që pohojnë se vetdija është thjeshtë fenomen mekanistik sugjerojnë
që nuk ka asgjë të veqantë në vetdije. Në realitet ajo as që ekziston. Ajo
është thjeshtë sasi e madhe e aktivitetit të thjeshtë. Vitet e fundit disa theksojnë analogjinë e cila mund të nxirret në mes kompjuterit dhe trurit. Disa
krahasime mendjelehtë përqeshin cilindo lloj dallimi në mes këtyre dyjave. Në
realitet truri është kompjuter i bërë nga mishi,60 kurse rregullimet fillestare
siç janë termostatet kanë bindjet e tyre!61 Redukcionizmit të tillë të thjeshtë
i kundërvihen mendimtarët e njohur siç është nobelisti Xhon Eklesi, i cili thotë
se “njeriu mundet…të kujtohet në pyetjen pikante të atyre që duan kompjuterët: Në çfarë shkalle kompleksiteti dhe shfaqjeje mund të pajtohemi se
ata kanë vetdije? Për fat në këtë pyetje, emocionalisht thënë nuk duhet të
përgjigjemi. Thjesht mund t’i bëni çfarë të doni kompjuterit tuaj dhe të mos
ju brenë ndërgjegjëja se jeni të ashpër!”62 Matematicienti dhe kosmologu
Roxher Penrouz nga Universiteti i Oksfordit: “Vetdija mua më duket fenomen
aq me rëndësi sa që thjeshtë nuk mund të besoj se ajo thjesht ‘rastësisht’ e
montuar me llogaritjen e komplikuar. Ajo është fenomen përmes të cilit edhe
gjithësia është bërë e njohur.”63
Duket se sipas ligjeve të shkencës nuk flitet asgjë nëse duhet të kemi vetdije.64 Vetdija është diçka që i shmanget analizës së sotme; nuk e gjejmë si
karakteristikë të materies. Ekzistenca e vetdijes tregon për një realitet që
është jashtë kuptimit tonë të thjeshtë mekanistik.
Ndërkaq, nuk duhet të mbështetemi në fenomenet e vetdijes që të përfundojmë se planifikimi i qëllimshëm është i domosdoshëm për mendjen
tonë. Krahasimi i trurit me kompjuter vetëm përforcon dëshminë për Zotin si
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dizajner, sepse të gjithë ne e dime se kompjuterët nuk dizajnohen vetvetiu.
Ata i prodhon dizajni i qëllimshëm, i cili përfshin dituri të mëparshme i cili
shpie deri te kompleksiteti i lidhur. E njejta mund të thuhet për trurin tonë në
ekstremitet kompleks. Në secilin tru ka më tepër lidhje sesa që ka yje në
galaktinën tonë. Lehtëbesim është vetëm të supozohet se përmbledhja e tillë
e organizuar është krijuar thjesht si rezultat i ngjarjeve të rastësishme. Si do
të mund të jepte ndonjë proces i rastësishëm diçka të ngjashme me këtë
kompleksitet; tutje, selektimi natyror është i dëmshëm për evolucionin e sistemeve me pjesë të ndërvarura. Për më tepër, tek shumica e njerëzve ndodhet truri që përpunon dhe integron informatat shpejt dhe jashtzakonisht mirë.
Hulumtimi i gjatë për mekanizmin evolucionar
Si e spjegojnë evolucionistët formimin e kompleksitetit? Ata hulumtojnë
gjatë dy shekujve për mekanizmin evolucionar. Propozimet janë ide të njëpasnjëshme (Tabela 4.1), por një herë për një herë nuk ka ndonjë model të
pranuar gjithandej dhe sidomos nuk ka model realistic i cili do të spjegonte
krijimin e kompleksitetit. Shumica e shkenctarëve pajtohen se evolucioni ka

Tabela 4.1 HULUMTIM I GJATЁ PЁR MEKANIZMIN EVOLUCIONAR
TITULLI DHE DATA

PЁRFAQЁSUES KRYESOR

KARAKTERISTIKAT

Lamarkizmi (1809-1859)

Lamarck

Përdorimi shkakton zhvillim të
karakteristikave të reja që
bëhen të trashigushme.

Darvinizmi (1859-1894)

Darwin, Wallace

Ndryshime të vogla, bashk
me selektimin natyror, shkaktojnë mbijetimin e më të përshtatshmeve. Trashigimi me
ndihmën e gemuleve.

Mutacionet (1894-1922)

Morgan, de Vries

Theks në ndryshime përgjat
mutacioneve të mëdha.
Selektimi natyror jo edhe aq
me rëndësi.

Sinteza bashkëkohore
(neo-Darvinizmi)
(1922-1968)

Chetverikov, Dobzhansky, Fisher, Haldane,
Huxley, Mayr, Simpson,
Wright

Qëndrim i veqantë. Janë me
rëndësi ndryshimet në popullim. Mutacionet e vogla bashkveprojnë së bashku me selektim natyror. Raport me
klasifikim tradicional.

Diverzifikimi (1968-sot)

Eldredge, Gould, Grassé, Henning, Kauffman, Kimura, Lewontin, Patterson, Platnick

Ide të shumta konfliktuoze.
Paknaqësi me sintezën modern. Theks në kladistikë.
Kërkim i shkakut të kompleksitetit.
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ndodhur, por akoma pritet propozimi i spjegimit të knaqshëm se si kanë
evoluar sistemet e ndryshme të organizmave të përbërë. Disa tradicionalist
mbahen për idenë e Darvinit se bëhet fjalë për selektimin adekuat natyror me
mbijetimin e më të përshtatshmeve. Të tjerët preferojnë modelet e rastësisë
së pastër. Disa ndjejnë se evolucioni zhvillohet me ndryshimet e vogla, kurse
të tjerët besojnë kërcimet e mëdha, por ato kërcime kërkojnë mutacione të
shumta të përshtatura – të gjitha përnjëherë. Disa ngadalsojnë kriteret që
shfrytëzohen për përcaktimin e raporteve evolutive. Është shumë e pranuar
metodologjia më rigoroze kladistike, e cila në veqanti shqrëton karakteristikat
e jashtzakonshme. Ndërkaq, siç do të shohim në kapitullin në vijim, kladistika aspak nuk është mekanizëm evolucionar: ajo është vetëm mënyrë e testimit të hipotezave të raporteve. Siç u tha më herët, tendencat e rreme kompjuterike për spjegimin e kompleksitetit nuk japin asnjë prezentim real të asaj
që gjejmë në natyrë.
Evolucioni është modeli më i mirë qëshkenca mund ta ofrojë nëse doni të
përjashtoni Zotin, por është larg të sigurtës. Qëndrueshmëria që shfaqin
evolucionistët është shumë e lavdërueshme; por pas dy shekujve hulumtimi
të pafrytshëm, duket se është koha që shkenctarët të shqyrëtojnë me seriozitet alternativat jo-natyraliste. Planifikimi i jetës nga ana e ndonjë inteligjence siç është Zoti duket e domosdoshme për atë që shkenca zbulon në
vazhdimësi.
Komentet përfundimtare
Organet e përbëra na japin shembuj të shumtë të sistemeve komplekse
me pjesë të ndërlidhura. Selektimi natyror shfaq problem për evolucionin e
atyre sistemeve. Ndonëse selektimi natyror mund të eliminon llojet e dobëta
të gabueshme, ai nuk mund të planifikon më përpara ashtu që gradualisht
zhvillon organet e ndryshme të nevojshme për sistemet komplekse. Selektimi
natyror është i përkufizuar në suskesin e mbijetesës. Pasi është i tillë, nga ai
pritet të eliminon pjesë të ndryshme të reja të sistemeve komplekse gradualisht të evolvuara me pjesë të ndërvarura. Ato pjesë të reja do të ishin pengesa të padobishme përderisa nuk do të kishte pjesë të tëra që të jepnin sistem
funksional me ndonjë vlerë evolucionare mbijetese. Për organizmat me pjesë
të padobishme shtesë do të pritej të kanë më pak vlerë të mbijetesës sesa
ato që nuk kanë. Që këtu duket se sistemi i mbijetesës së më të përshtatshmëve sipas Darvinit në realitet ndeshet me përparimin evolutiv të sistemeve komplekse.
Shumica e sisemeve biologjike është komplekse, por syri dhe truri janë
shembuj të organeve që janë ekstremisht komplekse. Nuk duket të ketë as
edhe një mënyrë sipas të cilit këto organe do të mund të zhvilloheshin pa
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planifikim inteligjent. Këto janë shenime shkencore që flasin në dobi të idesë
se Zoti ekziston.
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Kapitulli 5

Aq pak kohë për të gjithë
Liderët e shkencës, të cilët ligjërojnë, duhet të ndalen me
polarizimin e trurit të studentëve dhe shkenctarëve më të
rinj kreativ për të cilët dëshmi është vetëm besimi.1
Hjubert Joki, biolog molekular

Sa ishte e shpejtë e kaluara?
Aroma e çuditshme e squfurit befasoi ekipin peshkatar të anijës Isleifur II
përderisa lundronte i qetë nëpër Atlantikun verior në jug të Islandës. Nëpër
dritën e turbullt të agimit me 14 Nëntor të vitit 1963 është dukur tymi në horizontin jugor.Ndoshta digjet ndonjë anije? Me kontrollimin e porosive në radio
u vërtetua se nuk ka thirrje S.O.S. Anija filloi të përdridhet jashtzakonshëm
në ujë dhe kapadani pa me dylbi se si vetëm një kilometer larg tyre nga uji
ngritet një shtyllë e zezë tymi të ndonjë erupsioni. Ekipi i anijes, që ishte nga
Islanda, ku aktiviteti vullkanik është pothuaj gjë normale, menjëherë dyshoi
se nga fund ii oqeanit po ngritet vullkani nënujor. Ndodhi se ata lundëronin
mbi kreshtën mes-atlantike vullkanikisht aktiv, i cili shtrihej aty në mezi 100
metra nën shtresën oqeanike.
Turburilla zgjati tërë ditën, derisa avulli dhe tymi ngjiteshin në ajër, kurse
gurët dhe shkëndizat shiheshin nën.Pesë ditë më vonë u formua një ishull
600 metra i gjatë në vendin ku deri atëherë ishte oqean i hapur. Ky ishull i ri
që pa së gjithash u rrit deri në diameter prej dy kilometra, u quajt Sartsi sipas
viganit mitologjik Sartar. Më vonë, kur hulumtuesit e studiuan atë ishull, janë
befasuar se sa i vjetër duke tai.Për vetëm pesë muaj valet e oqeanit kishin
formuar plazhën dhe bregun e madh, në dukje të vjetër. Një hulumtues
komentoi: “Për atë që diku nevoiten një mijë vjet…këtu mund të mjaftojnë
vetëm disa javë, mbase edhe ditë.”
“Në Sartsi mjaftuan vetëm disa muaj që të formohej pejzazhi sa i llojllojshëm aq i pjekur, sa që ajo ishte pothuaj e pamundur.”2
Në token tonë thjeshtë të qetë, ngjarjet siç është krijimi i Sartsit na kujton se gjërat nganjëherë ndodhin shumë shpejtë. Pyetja: “Sa ishte e shpejtë
e kaluara?” është objekt i kundërshtimit që zgjat dy shekuj. Disa i konsiderojnë katastrofat e mëdha si të rëndësishme, derisa të tjerët i injorojnë në
përgjithësi.
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Dy pikëpamje kundërshtuese: katastrofizmi dhe uniformizmi
Kundërshtimi në mes uniformizmit dhe katastrofizmit3 është historikisht
ngusht i lidhur me pyetjen e Zotit dhe shkencës. Katastrofizmi ka të bëj me
ngjarjet e shpejta me përmasa të mëdha dhe nënkupton se kores së Tokës i
kanë dhënë formë ngjarjet e shumta afatgjata, tipike për procese të përditshmegjeologjike. Katastrofizmi përputhet më mirë me konceptin biblik të
Përmbysjes së madhe katastrofike dhe Zotin që nuk përkufizohet me kohë.
Uniformizmi më mirë përputhet me eonet e supozuara të kohrave gjeologjike
dhe kohën e nevojshme për procesin e ngadaltë, gradual, evolutiv.
Pjesën më të madhe të historisë katastrofizmi është pranuar mirë. Ai dominoi në mitologjinë e lashtë. Në shekullin e mesëm ka rënë pak interesimi
për të, ndonëse arabët ngusht ndjekën Aristotelin i cili ka besuar shumë në
katastrofa. Ky interesim u rrit në vendet perendimore gjatë periudhave revolucionare Të Renesansës dhe Reformës dhe Përmbysja biblike ishte ngjarje
atastrofike e cila spjegonte vijat interesante gjeologjike siç janë fosilet e
shtazëve lartë në Alpe të cilat përndryshe normalisht jetojnë në oqean.
Ndërkaq, së shpejti u shfaqën disa teori tjera në kundërshtim me këto.
Para dy shekujve gjeologu skocez Xhejms Haton, i famshëm për polemikën e tij, publikoi librin e tij të njohur Theory of the Earth (Teoria e Tokës).
Në atë libër ai mbronte uniformizmin, duke thekësuar rëndësinë e ndryshimeve të ngadalshme gjeologjike gjatë periudha të gjata kohore. Qasja e tij e
fuqishme natyraliste (që nuk pranon pjesmarrjen e Zotit) shihet kur ai pohon
se “nuk duhet përdorur asnjë fuqi që nuk është e natyrshme për Tokën, as
pranuar kurfar aktiviteti përpos ato që nojim veprimet dhe principet e tyre
dhe të mos përmendim asnjë ngjarje të pazakontë për spjegimin e shfaqjeve
të zakonshme.”4 Ai këtë libër e përfundon me frazën e njohur: “Nuk gjejmë
as gjurmë të fillimit – as dukje të fundit.”5 Ky pohim përkufizues ishte sulm i
qëllimshëm në idenë e atëhershme sunduese biblike se Zoti është Krijues dhe
se Ai krijoi botën për gjashtë ditë para disa mijë viteve. Për më tepër, ky
pohim injoroi Përmbysjen e madhe katastrofike të përshkruar në Bibël, të cilin
e vërtetonin disa gjeolog kryesor në Angli. Në këtë ambient polemike u shfaq
edhe një libër, e cila së shpejti shëndrohen në libër gjeologjik më me ndikim
e cila kurdo ka ekzistuar. Ajo jo vetëm se do të fus revolucionin në gjeologji,
por thellësisht do të ndryshojë në përgjëthsi mendimin shkencor.
Principet e gjeologjisë (Principles of Geology), të cilin e shkruajti Çarls
Llajëll, u publikuan për herë të parë në vitin 1830. Ai libër kishte sukses të
madh dhe gjithsej 11 botime. Duke pranuar fuqishëm uniformizmin, Llajëll e
konsideronte gjykuese efektet aftagjata të ndryshimeve të ngadalshme graduale. Deri në mesin e atij shekulli uniformizmi bëhej pikëpamje dominuese në
shoqërinë intelektuale, derisa katastrofizmi zhdukej. Libri i Llajëllit ishte një
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nga “gjërat më me vlerë”6 të Çarls Darvinit pëgjat udhëtimit të tij hulumtues
epik në anijen Bigël. Vitet e gjata gjeologjike të cilat i supozonte ai libër i jepnin pak kohë të nevojshme për ndryshimet evolutive të Darvinit.
Llajëll ishte jurist dhe pjesën e suksesit të atij libri mund të ja përshkruajmë aftësisë së tij për të shprehur pikëpamjet e veta. Këtë e ilustron letra që
ia shkruajti mikut të tij Xhorxh Pullet Skroupit.”Nëse nuk do të iritojmë njerëzit, gjë që besoj se mundemi…do të kemi sukses në të gjithat. Nëse nuk triumfoni ndaj tyre, por lavdëroni liberalitetin sinqeritetin e kohës së sotme,
peshkopët dhe të shenjtëruarit së bashku me ne do të urrejnë fiziko-teologët
(katastrofistët) e lashtë dhe modern. Pikërisht është koha për goditje, prandaj gëzohu, mëkatar çfarë je, revista Quarterly Review (QR) të është
hapur…nëse Mari (botues i librit të Llajëllit) do të shtytë librat e mi, kurse do
të udhëheqësh gjeologjinë e QR-së, do të mund së shpejti ta bëjmë
ndryshimin në mendimin publik.”7 Siç shpresonte Llajëll, arriti ndryshimin e tij
të plotë, së paku n bashkësinë gjeologjike. Për më tepër se një shekull
studimet katastrofike nuk ishin toleruar më.
Ndonëse Haton dhe Llajëll i kundërviheshin modelit biblik të krijimit dhe
hasën në shumë kundërshtime nga grupacionet religjioze, duket asnjëri nuk
e mohuan ekzistencën e Zotit. Haton është karakterizuar si realisht “njeri besimtar me bindje konzervative”,8 i cili Zotin e definon si “Mendja që formoi
materien e Tokës.”9 Mbase Llajëll ishte i prirur ka deizmi,10 por duket se
beson në Zotin që pak më tepër merr pjesë. Pranonte disa aspekte të evolucionit, por besonte se njeriu ka status të veqantë në krijim dhe “gjithnjë ka
mohuar se lloji i njeriut ka mund të evoluon nga krijesat e majmunëve.”11 Për
më tepër, për Llajëllin thonë se “kishte frikë se do të humb çdo prekje me
Zotin nëse e ndjek Darvinin kah ajo që i dukej si përfundim i hidhur.”12
Deri në fundin e shekullit 19 periudha të gjata kohe të kërkuara për
unormizëm dhe evolucion u vërtetuan fuqishëm dhe katastrofizmi u bë disi
fjalë e keqe në bashkësinë shkencore. Por nuk ishte gjithçka e saktë. Disa
gjëra të gjetura në shkëmb nuk përputheshin me etosin e pranuar të
ndryshimeve të ngadalshme, që nuk lejonte katastrofat e mëdha. Në çerekun
juglindor të shtetit Uashington ndodhet një regjion mahnitës i shpërlarë i cili
përfshin diku rreth 40.000 kilometra katror të maleve të stërmëdha dhe kanjoneve të gjera të prera në shkëmbin e fortë vullkanik. Male të zhavorit të
lumenjëve në nivele të ndryshme dhe mbetjet e qindra ujëvareve të lashta,
rreth 100 metra të larta me ujëdhesa të mëdha eroduese, dëshmojnë për një
të kaluar të pazakontë. Si u formua ai pejzazh i quajtur Channeled Scabland?
Gjeologu i pavarur Harlen Brec filloi të studijon këtë lëmi dhe erdhi deri tek
idea, aq e padëshirueshme në atë kohë, sa që shkaktoi ngecje gjatë 40
viteve. Breci doli në heretizmin e vjetërsuar të katastrofizmit!
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Në vitin 1923 Breci shpalli raportin e tij të parë shkencor për këtë lëmi,13
por nuk publikoi dyshimin e tij se bëhej fjalë për Përmbysjen e madhe katastrofike; ai vetëm sugjeroi se bëhej fjalë për sasi të madhe të ujit. Më vonë në
të njejtin vit në publikimin e dytë14 nxori supozimin se ato kanale i erodoi një
përmbysje katastrofike afatshkurtër dhe ka vënë shtresa të mëdha stome
zhavori. Ishte ky katastrofizëm i dukshëm; ishte në kategorinë e njejtë ku
ndodhet sot kreacionizmi në shumicën e rretheve shkencore – plotësisht i
papranueshëm. Bashkësia shkencore duhej të merrej me këtë ardhacakun e
ri që propozonte ide të afërta me Përmbysjen biblike.15 Adoptimi i ideve të
Brecit nënkuptonte ikje në katastrofizëm nga “koha e errët…kjo nuk ka
mundur, kjo nuk ka guxuar të tolerohet.”16
Brec i cili ishte profesor i gjeologjisë në Universitetin Çikago, u shëndrua
në mjet të bindjeve të furishme nga ana e bashkësisë gjeologjike. Kolegu i
tyre i humbur, i cili vazhdoi të publikonte në mënyrë katastrofike, duhej të
kthehej. U ftua të prezentonte pikëpamjet e tij shoqërisë gjeologjike të Uashingtonit. Që t’i kundërviheshin, “u bashkua falanga e vërtetë e dyshuesve
me të cilët duhej të diskutonte hipotezën e përmbysjes.” 17 Pas prezentimit
të Brecit, pesë shkenctarë nga prestigjozi Hulumtimi gjeologjik SHBA prezentoi spjegimet alternative, sikurse janë ndikimi i akullit dhe proceset tjera të
ngadalta. Mahnitëse është se dy prej atyre bashkbiseduesëve nuk kishin qenë
kurrë në Channeled Scabland! Padyshim se askush në atë mbledhje nuk ka
ndrruar mendje. Sa i përket Brecit, ai vazhdoi hulumtimin e tij të orientuar
kah katastrofizmi dhe haste gjithnjë në kundërshtime. Sipas fjalëve të Brecit,
“heretizmi i tij duhet të shtrydhej butë, por fuqishëm.”18 Pastaj gjeologët
gjetën dëshmi të një liqeni të lashtv i cili sigurisht ishte burim i ujrave përmbytëse që shpërlanë Channeled Scabland,19 dhe tensionet filluan të zvogëlohen sepse gjithnjë më shumë gjeolog pranonin se spjegimi i Brecit ishte i
saktë.
Në fund fituan shenimet nga shkëbinjët. Në vitin 1965 Shoqëria internacionale për hulumtime kuartor organizoi shetitje gjeologjike në atë regjion që
të sheh dëshmitë. Në fund të ekskurzionit , Brec i cili nuk mori pjesë, mori
telegram nga pjesmarrësit me uratat e tyre dhe i cili përfundonte me fjalinë:
“Tani të gjithë jemi katastrofistë.”20 Pas disa viteve, Brecit i është dhënë
medalja Penrouz, shpërbilimi më prestigjoz gjeologjik në SHBA. Katastrofizmi
fitoi, sikurse dhe Breci. Ai “Noa” modern dhe përmbytja e tij a padëshiruar,
u përkushtuan.
Deri në mesin e shekullit 20 pak njerëz rrezikuan të sugjerojnë ngjarjet
tjera katastrofike që të spjegohen shkëmbinjët dhe fosilet që ato mërmbajnë.
Mund t’i falenderohemi dinosaurëve për goditjen vdekjeprurëse uniformizmit
strikt. Si u zhdukën të gjithë ata organizma? Janë propozuar shumë ide; një
revistë shkencore numvroi 40 arsyje të mundshme, të cilat rradhiten nga
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budallallëku i tyre deri te ndryshimi i konstantës së gravitetit.21 Pastaj në vitin
1980 nobelisti Luis Alvarez, nga kampi Berklli të Universitetit Kaliforni dhe të
tjerë22 sugjeruan se shtrirja e pazakontë e sasisë së elementeve të iridiumit
në deponimet e majës së periudhës së Shkumësit (gj. Maje e Mezozoikut në
foto 5.1) rrjedh nga asteroidi i cili ka vrarë dinosaurët. Kjo ide mahnitëse ishte
sidomos e famshme në media publike dhe tek gjeofizicientët, por grupet tjera
të shkenctarëve, sidomos paleantologët që studijojnë fosilet, ishin shumë të
tërhequr. Disa ngadalësuan mësimin e asteroidit sepse duket që disa dinosaur
janë zhdukur më parë në shtresat e fosileve, kurse kishte edhe dëshmi të
aktivitetit të gjerë vullkanik, zjarreve globale, ose ngritjes së temperetaurës
që mund të spjegojnë zhdukjen e dinosaurëve.23
Lidhur me detajet diskutimi vazhdon, por dyert për studimet katastrofike
janë hapur gjerë. Ky ndryshim u karakterizua si “shpërthim i madh filozofik”,24
dhe ajo lejon mundësinë e njohjes së katastrofave nëpër shkrimet në shkëmbinjë. Pranohet se “roli i thellë i furtunave të mëdha nëpër tërë historinë gjeologjike njeihet gjithnjë e më shumë.”25 Një gjeolog tjetër folë për “ngjarjet
ekstreme…aq të mëdha dhe shkatërruese që as nuk janë dhe nuk do të mund
të vëzhgohen nga shkenca.”26 Katastrofizmi u kthye në dyer të mëdha, por
nuk është ky katastrofizëm klasik i para dy shekujve ku Përmbytja biblike
ishte factor dominues gjeologjik. Sot me gatishmëri shqyrëtohen lloje të
ndryshme të ngjarjeve katastrofike, por shpesh supozohet se nV mes tyre ka
kaluar kohë e gjatë. Për identifikimin e këtij lloji të ri të katastrofizmit gjithnjë e më tepër përdore shprehja neokatastrofizëm (katastrofizmi i ri).
Shtë më me rëndësi leksioni të cilin mund ta mësojmë nga këto
ndryshime në studime. Mendimtarët kanë pranuar gjatv se katastrofat janë
pjesë e natyrshme e historisë së Tokës. Pastaj mbi njëqind vjet katastrofe
ishin shlyer nga studimet gjeologjike. Ndryshimet është dashur të spjegohen
si graduale dhe në suaza të proceseve tani aktive. Tani katastrofat e mëdha
janë përsëri të mirë se ardhura. Dikur, në fund, mund të supozohet se idetë
më të vjetra, të hedhura poshtë ishin të sakta!
Shtylla gjeologjike – çka është kjo?
Nuk ka asnjë vend në Tokë ku mund të gjeni të gjitha shtresat shkëmbore
dhe të gjeni shtyllën e lartë që është shtyllë gjeologjike. Shtylla gjeologjike
më parë është si shfaqje ose hartë, shpesh në dukje të ndonjë formati shtyllë vertikale. Është ilustruar një pjesv e vogël e shtresave gjeologjike që janë
të paluara një mbi një dhe kjo tregon rradhitjen dhe pjesët kryesore të shtresave të shtrira shkëmbinjësh të gjetura në sipërfaqen e Tokës. Shtresat më
të ulta të kësaj shtylle, që do duhej të ishin të taitura të parat, ndodhen në
fund, kurse më të hershmet ndodhen në majë. Shtylla gjeologjike ka rol të
madh në diskutimet rreth Zotit dhe kohës.
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Figure 5.1 Pjesët kryesore të shtyllës gjeologjike majtas dhe shembuj të disa organizmave representative djathtas. Vëni re kontrastin e mprehtë në mes Parakambriumit,
i cili ka pak organizma të vegjël dhe Fanerozoikut përmbi i cili ka shumë organizma të
llojllojshëm të mëdhenjë.
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Sikurske zakonisht ndodhë në studimin e natyrës, forografia është më e
komplikuar sesa që duket në shikim të parë edhepse mendja jonë mundohet
ta sheh. Shpesh shumë pjesë të shtyllës gjeologjike mungojnë në ndonjë
lokacion; mund të themi se mungojnë pasi që i gjejmë në lokacione tjera.
Shtylla e kompletuar gjeologjike ishte bashkuar me rradhitjen e kujdeshme të
shkëmbinjëve, e sidomos fosileve të gjetura në to, prej një vendi në vendin
tjetër. Figura 5.1 jep një pasqyrë të gjerë të shtyllës gjeologjike dhe disa fosilë karakteristik të gjetur në nivele të ndryshme. Shifrat në të majtë prezentojnë motet gjeologjike që janë pranuar përgjithësisht, por poashtu seriozisht
ngecen. Do ta shqyrëtojmë njërin nga këto komente në fundin e këtij kapitulli. Sigurisht se nuk ka asnjë vend në këtë Tokë me shtyllë të kompletuar gjeologjike, por pjesët kryesore janë prezentuar mirë në shumë vende.
Një ndër faktet e dukshme të shtyllës gjeologjike është kontrasti i mprehtë në fosile në mes shtresave të poshtme para kambrike dhe të epërmet
fanerozoike (Figura 5.1). Në atë pjesën e ulët ndodhen vetëm organizmat e
vogla, zakonisht mikroskopike, kurse ato të përbëra janë zakonisht të
kufizuara në pjesën e epërme. Ky contrast nuk do të pritej nga evolucioni
gradual dhe për të do të flasim më vonë.Poashtu shihet trendi i ngadalësuar
kah kompleksiteti gjithnjë më i madh i organizmave derisa ngjitemi kah pjesa
fanerozoike dhe evolucionistët këtë e konsiderojnë dëshmi të fuqishme të
zhvillimit evolutiv gjatë miliona viteve.
Disa kreacinist mendojnë se shtylla gjeologjike prezenton ngjarjet
përsëritëse të krijimit në kohërat e gjata; të tjerët mendojnë se Përmbytja
biblike ishte ngjarje kryesore e cila me veprimin e saj të shpejtë katastrofik
krijoi pjesën e madhe të shtyllës gjeologjike. Ata konsiderojnë se trend ii panjohur i rritjes së kompleksitetit, siç ngjitet nëpër shtyllën gjeologjike, mirëmban rradhitjen e mbulimit të organizmave primare para asaj Përmbytjeje.27
Disa kreacionistë të tretë mohojnë çfardo validiteti të rradhitjes së shtyllës
gjeologjike;28 derisa të tjerët nuk pajtohen me qëndrim të atillë.29
Aq pak kohë në shtyllën gjeologjike për fillimin e jetës
Evolcionistët varen prej kohës së gjatë të ngjarjeve të pamundura që
kërkohen. Këtë varshmëri shumë mirë e ka shprehur nobelisti Xhorxh Uolld,
i cili duke folur për dy miliardë vite të fillimit të jetës thotë: “Me aq kohë të
gjatë, ‘e pamundura’ bëhet e mundur, e mundura bëhet me gjasë, kurse
gjasa fjalë për fjalë e sigurtë. Vetëm duhet të presim: vetëm koha bënë
mrrekulli.”30 Fatkeqësisht për modelin evolucionar, eonet e kohës me të cilat
u supozuan 15 miliardë vjet moshë të gjithsisë aspak nuk ndihmojnë kur i
vlersojmë duke njohur kiminëe jetës dhe matematikën e mundësisë. Në
kapitullin 3 kemi folur për mundësinë shumë të vogël të formimit të proteinit
ose qelizës së vogël me ndonjë ngjarje të rastësishme. Por nëse kemi mjaft
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kohë, që do të lejonte shumë tendenca, duket se kjo dramatikisht e rritë
mundësinë të sukesit evolutiv. Mirëpo, kur është fjala e fillimit të jetës
mundësitë janë aq të vogla, kurse koha e duhur aq e madhe, sa që efektet e
shumë miliardë viteve të kohës gjeologjike mezi mund të shihen. Vetëm koha
nuk bënë mrrekulli siç mendojnë evolucionistët. Kur vlerësojmë me kujdes,
zbulojmë se evolucioni ka pak kohë në krahasim me kohën që vërtetë është
e nevojshme. Ja dy shembuj që ilustrojnë se sa kohë nevoitet që të krijohet
një protein molekul i vetëm.
Kur isha student, një nga librat e mi të preferuar ishte Human Destiny e
shkruar nga biofizicienti françez Lekolt di Nuj. Ky libër prezenton më tepër
pytje të pazakontë dhe provokues për pikëpamjet tradicionale në krijimin e
njeriut. Në fillim të librit, di Nuj diskuton për filimin e jetës dhe jep disa llogaritje për përqindjen e kohës së nevojshme për prodhimin e protein molekul
specifik. Në qasjen e vet konzervative në këtë pyetje, ai përdorë shifra në
dobi të evolucionit. Duke filluar me numrin e atomit, që është equivalent me
numrin e tyre në Tokën tonë, ai vlerëson se nevoiten 10242 miliardë vjet që
të prodhohet një protein molekul specifik.31 Tani kuptohet se Toka është e
vjetër më pak se pesë miliardë vjet (5x109), por kujtohuni se çdo numër
eksponentesh “242” në “10242” shumëzon atë kohë me dhjetë herë. Edhe po
të keni kohën e pafund, do të kishit, vetëm një lloj protein molekul specifik
në çdo 10242 miliardë vjet; ndërkaq, pasi që për protein molekulat delicate
nuk pritet të zgjasin shumë gjatë nën kushte primitive, përgjithësisht është e
pamundur të akumulohen molekulat e shumta të nevojshme. Nevoiten shumë
protein molekula për jetë. Mbase ju kujtohet Tabela 3.1 ku mikrobi i vogël
Escherichia coli ka 4288 lloje të ndryshme protein molekula. Këto lloje të
ndryshme replikohen shumë herë pëotal 2.400.000 protein molekula në një
mikrob, por janë edhe shumë herë lloje tjera molekula organike që poashtu
janë të nevojshme. Ndonëse ky nuk është organizmi më i vogël për të cilin
ne dimë, për të dimë më tepër se për më të voglat.Për formën më të vogël
të jetës së pavarur për të cilën ne kemi njohuri edhe tutje na nevoiten bile
edhe disa qindra lloje të ndryshme protein molekula specifike, kështu që sasia
e pafund kohore e cila mundohet të akumulon protein molekulat delicate nuk
duket si zgjedhje e sigurtë. Tjetër, duhet të mbledhim të gjitha ato molekula
në një vend. Sikurse ilustrimi, nëse keni të gjitha pjesët e veturës të shpërndara nëpër Tokë, pas shumë miliardë vitesh ato nuk do të bashkohen në të
njejtin vend që të formojnë automobilin.
Disa evolucionist thonë se, pasi organizmat kanë aq shumë lloje të
ndryshme të protein molekulave, cilado prej tyre ka mundur të shërbejë si
protein molekuli i parë dhe që aty lloji i parë i protein molekulvs nuk duhet të
jetë aq specifike. Janë dy probleme tek ai sugjestion. E para, ajo mund të
vlejë vetëm për një kohë të shkurtër në fillim të jetës, sepse shumë shpejtë
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në procesin e organizimit të jetës do të duhet molekuli specifik që do të funksiononte me të parin që t’i jepnin arazhman të kuptimtëi cili funksionon. E
dyta, proteinat janë shumë të komplikuar; numri total32 i llojeve të mundshme të protein molekulave është 10130; ai numër është aq i madh sa që
gjasa për prodhimin e cilitdo prej disa qindra llojeve të proteinave specifike,
të gjetura në mikroorganizmat më të thjeshta, nuk ekziston. Mbani në mend
se ekzistojnë vetëm 1078 atome në gjithë universin e njohur.
Një tjerër, studim më i ri i biologut molekularë Herbert Jokit33 nga kampi
Berklli i Universitetit Kalifornia nuk jep edhe aq rezultate optimiste sikurse ato
për të cilat raporton di Nuj. Deri diku Joki parashtron llojin e njejtë të pyetjes, se sa kohë nevoitej që të formohej protein molekuli specifik. Ai përfshinë
informatat dhe supozimet përparimtare matematikore, por në vend se të fillon nga atomi sikurse di Nuj, ai merret vetëm me pyetjen e kohës së nevojshme të formimit të protein i amonoacideve për të cilat nënkuptohet se veqmas janë prezente. Që aty, siç pritet, ai propozon kohë më të shkurtër, por e
cila akoma është tejet e gjatë. Numri që jep di Nuj më tepër tregon atë që
pritet në Tokën e parë. Joki nënkupton se supa e postuluar primare evolucionare34 kishte madhësinë e oqenaneve të sotëm dhe se përmbante 1044
molekula aminoacidesh.35 Llogaritjet e tij tregojnë se në atë supë do
duheshin 1023 vite për formimin e protein molekulës specifike. Tani, pasi që
mosha e supozuar e Tokës është më e vogël se pesë miliardë vjet (1010 vite),
del se mosha është 10.000 miliardë herë më e vogël se koha e nevojshme
më prodhimin e një protein molekuli specifik. Mund të merret se thjeshtë
rastësisht u formua ai protein molekul i nevojshëm në fillim të asaj periudhe
të gjatë kohore, por atëhereë keni vetëm një mlekul, kurse në përqindje një
lloj specifik formohet vetëm një herë në çdo 1023 vite. Koha gjeologjike është
tejet e shkurtër.
Sigurisht, nuk keni as pesë miliardë vjet të përmendura lartë që të formoni proteinin e parë, e jo për krijimin e jetës në Tokë. Skenari i sotëm
shkencor supozon se Toka është e vjetër 4,6 miliardë vjet dhe se fillimisht
ishte aq e nxehtë sa që duhej të ftohej gjatë 0,6 miliardë vjet para se që ka
mundur të filloj jeta. 36 Sipas disa shkenctarëve, jeta ka filluar qysh para 3,85
miliardë viteve, 37 ndonëse nuk ka argument për këtë. Ndërkaq shumë
shkenctarë pajtohen, në bazë dëshmisë së izotopeve karbonike të lidhura me
jetën dhe gjetjeve të ngadalta fosilesh, se jeta ka filluar në Tokë së paku para
3,5 miliardë viteve. Dëshmia e izotopeve karbonike bazohet në faktin se krijesat e gjalla pretendojnë të zgjedhin më tepër format më të lehta karbonike
(karboni-12) sesa format më të lehta (karboni-13 ose 14) dhe se kjo zgjedhje ndohet në shkëmbinjë. Ndërkaq ato rezultate ka mundur të i shkakton
kontaminimi i karboneve që vjen nga jeta në vende tjera. Të jemi dorëgjerë
ndaj evolucionit, mund të themi se,sipas atyre shkenctarëve, jeta e parë do
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duhej të fillonte për më pak se gjysmë miliardë vite, para rreth 4 dhe 3,5 miliardë viteve. Kjo kohë është vetëm e dhjeta e pesë miliardë viteve të pëmendura në llogaritjet tona lartë. Mirëpo, duke pasur në mendje ngjarjet përfundimisht të pamundura që shqyrëtohen, këto rregullime të vogla edhe shut
mezi formojnë dallim. Thjeshtë nuk ka kohë të mjaftueshme.
Në studime të tilla mundësishë gjithnjë mund të propozohen supozime
dhe kushte tjera që të rriten gjasat, por kur ballafaqoheni me gjasa të tilla
përgjëthsisht të pamundura, është vështirë të mos merret përfundimi se
ekziston problem real dhe se duhet të shqyrvtohen alternativat. Disa shkenctarë e kanë bërë këtë dhe ka propozuar modele tjera për të cilat kemi folur
më herët.38 Të gjitha këto janë spjegime të jo të mjaftueshme sepse nuk
japin asnjë zgjidhje për të njejtin problem të cilat shfaqin molekulat, problem
i kërkeave të integruara specifike. Tjetër, nuk janë vetëm proteinat ajo që
duhet spjeguar; janë dhe yndyrërat (lipidet) sikurse dhe karbohidratet; por të
gjitha ato janë relativisht të thjeshtë në krahasim me ADN, e cila jep informatat thelbësore për jetën.
Të lidhura me pyetjen e formimit të jetës janë diskutimet e vonshme për
identifikimin e jetës së hershme. “Dëshmitë” e fuqishme të jetës së hershme
në Tokë janë bërë objekt i ngecjeve në disa prej revistave shkencore dhe
gjetkë.39 Atë që shkenca dikur e konsideronte fakte të thjeshta të qarta del
se është diçka krejtësisht tjetër. Një hulumtues me rëndësi në këtë lëmi
komenton se “për çdo spjegim të tillë ekziston kundërspjegim i njejtë.”40 Del
se disa nga shkëmbinjët më me rëndësi, ku gjoja është shfaqur jeta, nuk janë
lloj i shkëmbinjëve çfarë janë konsideruar dhe se fosile janë thjeshtë gjëra që
mund të duken si fosile,por realisht janë diçka tjetër. Ky problem i fundit është
karakteristik për pjesën e madhe të studimit të fosileve parakambrijume.
Vetëm disa zbulime nuk kanë ngecë; një hulumtues raporton për rreth 300
lloje të ndryshme të emëruara që janë ose fosile të dyshimta ose të përgënjeshtruara.41 Kjo nuk është lëmi studimi ku dëshironi të pranoni sipërfaqësisht atë që lexoni për literaturën shkencore.
Eksplodimi kambriumik: shkëndija e madhe evolucioniste?
A sugjeron shkrimi i fosileve në shkembinjë se jeta ka evolvuar gradualisht gjatë 3,5 miliarda vjet? Aspak jo! Siç u përmend më sipër, shumica e
paleantologëve – ose atyre shkenctarëve që studijojnë fosilet – besojnë se
jeta ka filluar para rreth 3,5 miliardë viteve. Mahnitëse është se gjatë pjesës
së madhe të asaj kohe të sugjeruar që atveherë nuk ka asnjë përparimi evolutiv. Gjoja tre miliardë vite më vonë, që është pesë të gjashtat e kohës së
evolucionit,shumica e organizmave është bashkuar nga vetëm një qelizë
(Figura 5.1). E tërë koha e gjatë parakambriume nuk tregon kurfar rritje
domethënëse të kompleksitetit.
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Derisa ngjiteni në shtyllën gjeologjike, përnjëherë, kur arini tek pjesa
farenozoike, gjendeni në atë që evolucionistvt e quajn eksplodimi kambriumik
(Foto 5.1 dhe 5.2, Kanjoni Kollorado, shigjeta e majtë), ku përnjëherë shfaqet
numër i madh i llojeve themelore shtazore. Këto lloje quhen vargje dhe
prezentojnë grupe të ndryshme kryesore të mbretërisë shtazore. Ato grupe
janë definuar me dallime të mëdha në planin e tyre fizik. Shembujt e njohur
të vargjeve të ndryshme janë vargjet e kërmillit (butakët), shpuzës, yllit të
detit (ehinodermatet) dhe shtazët me kurriz sikurse kanë peshqit dhe ne
(hordatet).
Disa evolucionist flasin për vetëm 5 deri 20 miliona vite për këtë eksplodim kambriumik,42 por ato përkufizime kohere janë dobvt të definuara.
Proporcionalisht, po të jetë koha evolutive një orë, pjesa më e madhe e
vargjeve fosilesh shtazore do të shfaqej për më pak se një minut. Raporti
kohor për eksplodimin kambriumik është vënë në perspektivën grafike në foto
5.3 (shigjeta e zezë) dhe foto 5.1 (shigjeta e poshtme e zezë). Samjuel
Bauring nga institute teologjik Masaçusets, i cili është specialist i datimit të
shkëmbinjëve , komenton: “E ajo që dua t’i pyes miqtë e mi biologët është,
sa mund të jetë evolucioni i shpejtë para se fillojnë të ndihen jokëndshëm?”43
Një studim gjithpërfshirës44 për distribuimin e fosileve raporton se vetëm tri
plane të qarta të caktuara të vargjeve shtazore (Cnidar, Porifer dhe një lloj
gjurme krimbi) shfaqen në parakambrium dhe jo thellë poshtë, por afvr shtresave kambriumike.45 Nëntëmbëdhjetë plane vargjesh të trupave fosilesh
shfaqen në Kambrium (rreth 50 vite) e vetëm gjashtë në periudhat e më vonshme gjeologjike që prezentojnë gjysmv miliardë vite!
Duke shkuar lartë nëpër shkrime fosilesh gjejmë më pak eksplodim, si
është “eksplodimi paleocent plancentor”46 i shumicës së grupeve të gjitarëve
modern. Gjejmë situatën e njejtë edhe tek grupet e gjalla zogjësh. Sipas
shkallës standarde gjeologjike ato eksplodime kanë zgjatur 12 miliona vite,
secila. Aty mezi të ketë patur kohë për të gjitha ndryshimet e supozuara. Një
lloj tipik që ekziston në përshkrim fosilesh një deri disa miliona vite, që sipas
atyre dëshmive ka kohë vetëm për dhjetra lloje suksesive që do të prodhonin
të gjitha llojet e ndyshme të gjitarëve të gjallë dhe zogjëve! Duke menduar
për kohv aq të shkurtër për evolucionin e aq shumë llojeve gjitarësh, një
evolucionist komenton se ajo është “thjeshtë absurde”,47 dhe si zgjedhje sugjeron njëfar lloji evolucioni rapid. Evolucionistët tjerë mundohen ta zgjedhin
atë problem duke sugjeruar se lloji i ri është “degëzuar” nga formimi i llojeve
fosilesh shumë herët, duke zvogëluar me këtë kohën si shfaqje nga këndi
tjetër. Ndërkaq, që ky paradoks kohor të zvogëlohet dukshëm, duhet të postulohet sasi e madhe e “degëzimit” shumë të hareshëm dhe do të pritej përshkrim i pasur fosilesh që do të vërtetonte të gjitha ato aktivitete – por duket
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Figure 5.2 Kanjoni i madh i lumit Kollorado. Shigjeta e majtë tregon lokacionine
eksplodimit kambriumik. Shtresat nën shigjetë janë parakambriumike; atom bi janë
farnozoike. Shigjeta e djathtë tregon zbrazëtirën e supozuar prej 100 miliona vitesh në
shtyllën gjeologjike. Këtu mungojnë Ordoviciumi dhe Siluri, por shtresa e poshtme
shfaq pak erozion.

që nuk ka.48 Tendencat që ato eksplodime të spjegohen në atë mënyrë është
definitivisht në kategorinë e llojit të veqantë të arsyetimit.
Shfaqja e pëernjëhershme e llojeve kryesore shtazësh dhe bimësh duket
më tepvr si krijimi nga Zoti sesa si zhvillim gradual evolucionar. Evoluicionit i
duhet shumë kohë që në të të vendos përgjithësisht ngjarje të pamundura të
domosdoshme për prodhimin e formave të ndryshme komplekse shtazore.
Ndërkaq, shumë lloje fosilesh që shfaqen përnjëherë mezi se lejojnë çfardo
kohe. Nga ana tjetër, ata që anojnë kah hipoteza pë Zotin e konsiderojnë
eksplodimin kambriumik si dëshmie aftësive krijuese të Zotit. Disa me specifikë e spjegojnë si dëshmi e grupit të parë organizmash të mbuluara gjatë
Përmbysjes katastrofike biblike.
Trendi i ri i evolucionit – kladistika
Në biologji ndodhet në vazhdim një revolucion i qetë, për të cilën publiku
mezi që di. Mënyra jonë e zakonshme e të shikuarit organizmat sipas grupacionit të tyre tradicional zavendëson një “mënyrë plotësisht evolucionar i të
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Figure 5.3 Shkalla evolucionare kohore. Shigjeta e zezë tregon regjionin e eksplodimit kambriumik gjat së cilës për herë të parë lajmërohet shumica e vargjeve shtazore
fosilesh.
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shikuarit të natyrës”.49 Kjo është mënyrë shumë ndryshe e spjegimit të llojllojshmërisë së organizmave që gjejmë. Gjoja prejardhja evolutive e organizmave, e jo dukja e saj, bëhet faktorë vendimtarë i grupizimit të organizmave.
Kjo i lejon evolucionistët të pohojnë se zogjët janë dinosaur, sepse mendohet
që ato dy grupe ndajnë më tepër karakteristika të veqanta (faktorë të paraqitura ose sinapomorfe) njëra me tjetrën sesa në grupe tjera.50 Në ato studime
të reja, janë future përmirë sime të sofistikuara në analizë, me theks të
veqantë në karakteristikat e veqanta, siç janë eshtrat e gjata, etj, të cilat nuk
i gjejmë tek grupet tjera. Kjo është në kundërshtim me shikimin e karakteristikën e përgjithshme në tërsi si ishte zakonisht në klasifikimin e organizmave
siç janë gjarpërat dhe zogjët.
Në ato krahasime shqyrëtohet sasi e madhe e faktorëve të ndryshëm,
kurse tek organizmat e gjalla si kriter kryesor shpesh lajmërohen ngjashmëri
në ADN. Nënkuptohet se, ngjashmëria është sa më e madhe e ADN-së në dy
lloje organizmash, lidhja më e afërt në mes tyre dhe kohë më e shkurtë e
kaluar që kur ato organizma kanë evolvuar nga njëra tjetra. Kjo duket e
arsyeshme nëse përfaqësoni evolucionin. Por ngjashmëritë në ADN janë

Figure 5.4 Ilustrim i llojit të thjeshtv të kladogramit për kurrizorë të gjallë. Për evolucionin mendohet se zhvillohet në lartësi, nëpër dijagramin sipas llojeve të gjalla të ilustruara sipër. Shkronjat përgjatë linjave shenjësojnë shfaqjen e karakteristikave të reja
të veqanta. Vëni re se në këtë model është veti e gjaknxehtësisë, W, ka evolvuar
pavarësisht për zogjët dhe gjitarët paralel me evolucionin. Derisa shqyrëtohen disa
karakteristika të gupeve të ndryshme, supozohen raporte të ndryshme dhe të komplikuara. Zvarranikët nuk konsiderohen më si grup valid.
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poashtu ajo që prisni nga krijimi i Zotit. ADN përcakton se çfarë do të jetë
organizmi dhe pothuaj nënkuptohet se organizmat e ngjashëm do të kenë
ADN të ngjashëm dhe se sa më të mëdha janë ngjashmëritë, i ngjashëm
është edhe modeli ADN, pavarësisht nëse organizmat kanë evolvuar apo janë
krijuar.
Nganjëherë lidhjet evolutive ilustrohen me vija lidhëse në diagrame të
quajtura kladograme, të cilët mund të jenë në forma dhe spjegime të
ndryshme. Në ato diagrame, organimat evolutivisht të lidhura formojnë
grupin e quajtur klad, i cili mund të jetë i çfardo madhësie, varësisht se cilat
karakteristika të veqanta shqyrëtohen. Së fundi, nëse përdorni llojin e duhur
të karakteristikave të “veqanta”, mund të formoni klad të madh nga të gjitha
organizmat e gjalla dhe kjo përshtatet me bindjen evolucioniste se të gjitha
format e gjalla janë të lidhura në mes veti. Figura 5.4 është kladogram i
thjeshtuar i kurrizorëve të gjallë. Ata janë shembull i njohur dhe ky kladogram
shfrytëzohet për futjen e atij koncepti në ndonjë libër të rëndësishëm paleontologjik. Karakteristikat e veqanta sugjerohen përgjat vijave të kladogramit
derisa ngjiteni nëpër të. Në atë diagram shprehja “tetrapod” ka të bëjë me

Figure 5.5 Ilustrim i kladogramit për raportet e kapelave zonjash. Evolucioni do të
zhvillohej në lartësi në diagram. Vëni re se shiritat, R, kanë evolvuar pavarësisht dy
herë për lloje tv ndara kapelash në evolucion paralel. Ky diagram ilustron se mund të
bëni kladograme për shumë gjëra, duke përfshirë edhe gjëra të krijuara sikurse janë
kapelat e zonjave. Disa evolucionist thekësojnë se kladogramët nuk do duhej të prezentojnë vetëm raportet evolucionare, ndonëse kjo shpesh përfundohet.
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katër ekstremitete të të gjitha grupeve derisa ndjekni ato linja në lartësi të
asaj pike. Por pasqyra reale bëhet më e komplikuar. Kur merreni me faktorë
të veqantë të detajizuar përbrenda kurrizorëve fitohet raport tjetër dhe më
kompleks për kurrizorët sesa në figura 5.4.51 Për shembull, klasa tradicionale
e zvarranikëve (zhapinjë, krokodil, breshka dhe gjarpërinjë) tani nuk konsiderohet si grup valid (klad) sepse ndan tepër karakteristika me grupe tjera,
sidomos zogjëve.52 Duhet të kemi parasysh se përdorimi jodiskriminativ i
karakteristikave të veqanta, që mendohen si shumë të rëndësishme, nganjëherë mund të sugjerojnë lidhje të ndara evolutive sikurse janë peshqit me
mushkëri jo të zakontë, janë më afër lopëve sesa peshqëve tjerë.53
Kladogramet në diagram zakonisht tregojnë se çfarë faktorë të veqantë
konsiderohen me rëndësi në përcaktimin e modelit të sugjeruar të evolucionit. Zgjedhja e këtyre faktorëve mund të jetë me rëndësi dhe shpesh për
shkak të karakteristikave të ngjashme, siç janë syri i kalmarit dhe syri i
peshkut, të cilat kanë strukturë të njejtë themelore, thjeshtë duket se kanë
evolvuar të pavarura disa përnjëherë (evolucioni paralel, konvergjenca), që
prej aty nuk janë të lidhura. Lloji i tillë i tij mendimi sjell shumë supozime në
tendenca për caktimin e raporteve evolutive. Nga ana tjetër, kladogramet
mund të jenë shumë të sofistikuar dhe të paraqesin proces të komplikuar i cili
me kujdes analizon ngjashmëritë e veqanta të gjetura në mes të grupeve të
organizmave duke përdorur rrugicën më të shkurtër të mundur të prezentojnë ato raporte. Problemi real i kladogrameve është se ato modele nuk do të
thonë se ata organizma pashmangshëm kanë evolvuar në mënyrë të sugjeruar apo çfardo mënyre tjetër dhe këtë e theksojnë disa evolucionist;
ndërkaq, evolucioni zakonisht nënkuptohet. Kladogramet thekësojnëjnë
ngjashmëritë e veqanta, jo evolucionin. Mund ta luani lojën “kladogram” për
evolucionin e kapelave zonjash, por të gjithë ne e dimë se ato nuk ka
evolvuar vetvetiu e as nga ndonjë paraardhës i përbashkët; ata janë dizajnuar. Realiteti në aspektin e raporteve të organizmave mund të jetë shumë
ndryshe prej asaj që ilustrojnë kladogramët.
Injorimi i fosileve
Trendi tjetër actual është domosdo i lidhur me kohën. Ndonëse fosile na
japin indikacionet më të mira që kemi për të kaluarën e jetës në Tokë,
hulumtuesit injorojnë dëshmitë e plota nga shkrimet e fosileve kur ajo ju konvenon. Me këtë nuk pajtohen të gjithë dhe ky trend ëshë shkak i ngecjeve të
shumta. Derisa një ekspert mendon se “Nuk konsiderojmë se koha është
shumë me rënëdësi,” një tjetër, më i kujdesshëm thotë se “Aq shumë sosh
është thjeshtë ajër i nxehtë.”54 Për këtë mund të konkudohet se njëra nga
ato të mëdhajat është ide e keqe! Nuk e dimë se cilës rrugë do të shkon
shkenca, por thjesht ai trend është alarmues.
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Ajo qasje e re lejon evolucionistët të spjegojnë problemet siç është
eksplodimi kambriumik, sepse në paradigmën e tyre55 ADN ju tregon se
vargjet shtazore kanë evolvuar njëra nga tjetra shumë më herët.56 Mendimi
është se pasi që ndryshimet në ADN janë shumë të ngadalshme dhe pasi që
dallimi i ADN-së së vargjeve të shtazëve të ndryshme është i madh, vargjet
duhet të kishin evolvuar shumë para se fosilet e tyre shfaqen për herë të parë
në shkëmbinjë. Kjo pVersëri kufizohet me shkencën pa fakte.
Që të përcaktohet se me çfarë shpejtësie ADN ndryshon, përdoret ora
molekulare i cili shpesh pvrdorë kohën e supozuar gjeologjike për përcaktimin
e shpejtësisë së ndryshimeve. Fatkeqësisht, për orën molekulare u dëshmua
se nuk është i besueshëm.57 Hulumtuesit flasin për “variacionin ekstrem të
shpejtësisë në orën molekulare”58 dhe se “problemet e përcaktimit të pikave
të sakta të kalibrimeve, filogeneve të themeluara saktë dhe vlerësimeve të
sakta të gjatësisë së degës mbetet e tmerrshme.”59 Paleontologu i shquar
Xhejms Vallentajn nga kampi Berklli i Universitetit Kalifornia thekëson se
“fatkeqësisht, shpejtësitë e evolucionit molecular nuk janë të ngjashme me
ato të ores; pjesëtt e ndryshme të molekulit evoluojnë me shpejtësi të
ndryshme, molekulat përbrenda linjës së njejtë të origjinës ndryshojnë në
kohë, molekulat e ndryshëm evoluojnë me shpejtësi të ndryshme dhe molekulat homologe në taksonet e ndryshme evoluojnë me ritëm të ndryshëm.”60
Përkundër këtyre mangësive, sugjerohet se evolucioni i disa llojeve
themelore shtazore ndoshta ka ndodhur veqmas gjysmë miliardë ose miliardë
vjet para eksplodimit Kambriumik;61 por fosilet e lidhura me periudhë aq të
gjatë kohore nuk janë gjetur.Ajo është e njejtë ose bile edhe dyfish më e
gjatë se koha e propozuar për evolucionin e pothuaj të gjitha organizmave
prej eksplodimit Kambriumik deri sot. Paleontologët që studijojnë fosilet dhe
i kushtojnë më tepër vëmendje domethënies së tyre, janë më tepër të rezervuar me vlerësimet e tyre të asaj se sa kohë para eksplodimit Kambriumik
kanë evolvuar shtazët njëra prej tjetrës. Mbani në mend se baza e
Fanerozoikëve është vendi ku keni shtresa kambriumike dhe eksplodimin
Kambriumik dhe aty gjeni bollëk të llojeve të ndryshme të llojeve shumë mirë
të ruajtura shtazore - por nën ato të tilla ska. Që ta spjegojmë këtë shfaqje
të befasueshme, evolucionistët raportojnë për fosilet e rralla të vogla dhe
gjurmët e dyshimta të shtazëve të gjetura në Parakambrium. Ndërkaq, nëse
evolcioni i vargjeve shtazore ka ndodhë para eksplodimit Kambriumik, do
duhej të ketë të paktën mijëra fosile shtazore parakambriumike, të cilat përfaqësojnë shtazët që evolvojnë në lloje tjera – por nuk është gjetur asnjë.
Shtë në veqanti depresive të shohim se si një grup i hulumtuesve tani në
përgjithësi injoron sheniet e mira që kemi lidhur me distribuimin e fosileve
derisa ndohin këto trende të reja në klasifikimin e evolucionit. Kjo që aq
shumë shkenctarë kanë vullnet të bëjnë këtë gjë zbulon se si shkencën mund
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ta lëvizin teoritë, në vend fakteve nga natyra. Para më tepër se gjysmë
shekulli, Riçard Llull, i cili ishte paleontolog i njohur dhe drejtor i Pibodi
muzeumit, botërisht të njohur, në Universitetin Jeill, lavdëroi fosilet si “gykim
përfundimtar kur akuzohet doktrina e evolucionit.”62 Ky mbase ishte rast në
atë kohë, por tani kur shenimet e fosileve prezentojnë probleme serioze për
evolucionin, ekziston trendi që të injorohet. Gjykimi përfundimtar për evolucionin mund vetëm të bëhet aplikim i dyshimtë i orës molekulare dhe supozim se vërtetë kishte evolucion.
Hallkat që mungojnë
Kur shikoni rradhitjen e shtresave shkëmbore, gjeni qindra të shumta fosile breshkash; disa janë të mëdha, mbi tri metra të gjata. Pasatj nën breshkën
më të poshtme nuk gjeni hallkë evolutive në mes breshkave dhe gjoja
paraardhësit të breshkës të ngjashëm me zhapinin. Breshka është lloj tjetër
i shtazëve dhe shfaqen përnjëherë. Është rast i njejtë me fosilet e atyre zvarranikëve të tmerrshëm fluturues të quajtur pterozaurus, si dhe fosileve
lakuriqash dhe shumë grupe tjera siç janë vargjet e shumta shtazore që
shfaqen përnjëherë në eksplodimin Kambriumik (figura 5.1). Problemi evolucionar i eksplodimit Kambriumik nuk është vetëm shfaqje e përnjëhershme e
vargjeve shtazore të shumta, praktikisht përnjëherë; problem është poashtu
se nën eksplodimin Kambriumik nuk gjeni fosile të formave kalimtare që do
duhet t’i evoluonin ato vargje.Edhe grupe tjera të mëdha shtazësh shfaqen
përnjëherë në përshkrim fosilesh. Prap, nëse ato vërtetë kanë evolvuar, do të
duhet të gjenim fosile të të gjithë paraardhësve nën ata, nga koha ku evolucioni ka zhvilluar ngadal turmën e madhe vargjesh.
Çarls Darvini ishte i vetdijshëm për këtë problem, dhe sinqerisht e ka
pranuar në librin e tij të njohur Origjina e llojeve: “Por sikurse ky proces i
shkatërrimit ka vepruar në përmasa të mëdha, ashtu edhe duhet të jetë edhe
numri i llojllojshmërisë, që kanë ekzistuar në Tokë, vërtetë i madh.Pse
atëherë nuk janë përplot hallka kalimtare çdo formacion gjeologjik dhe çdo
shtresë gjeologjike? Gjeologjia kursesi nuk zbulon ndonjë zinxhir të atillë mirë
të ndërtuar; dhe kjo është, ndoshta, kundërpëgjigjëje më e dukshme dhe më
e vështirë e drejtuar teorisë sime.”63 Darvini pastaj në shumë faqe spjegon
se nuk kemi hallka kalimtare sepse shkrimi gjeologjik është ashtu jo i përkryer. Ai flet për pjesë të shtyllës gjeologjike të cilat mungojnë në shumë vende
të Tokës dhe kalimthi përmend karakteristikën imponuese se shtresat që
shtrihen nën ato zbrazëtira nuk shprehin pasojat e ndikimit të kohvs. Duke
bërë kështu, ai padashje vendos problemin domethënës për hapësirat e gjata
kohore të nevojshme për procesin e ngadalshëm të evolucionit të cilin e supozon. Mund të thoni se keni zbrazëtirë në shtyllën gjeologjike sepse pjesët që
mungojnë, sidomos fosilet karakteristike, janë të gjetura gjetkë në Tokë.
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Tjetër, Darvini flet poashtu për “shumë raste të shenuara formacionesh e cila
ështV pVrtatshëm e mbuluar, pas intervalit të gjatë kohor, me formacion tjetër
të mëvonshëm, kurse ajo shtresë që shtrihet nën nuk ka përjetuar në atë
interval asnjë erosion.”64 Me shprehjen “përshtatshëm” Darvini mendon në
shtresën e cila shtrihet nën atë zbrazëtirë, për të cilën mendohet të jetë më
e vjetër dhe shtresa shumë më e re mbi atë zbrazëtirë, shtrihen në kontakt
të rrafshtë me njëra tjetrën. Pasi që shtresa e poshtme është e rrafshtë gjë
që është dëshmi se “intervali enorm kohor” të cilin ai sugjeron nuk ka ekzistuar kurrë, sepse nuk ka shenja të veprimit të kohës, çfarë është pritur të jetë
erozioni jo i drejtë. Këto zbrazëtira të mëdha gjeologët i quajn, ku për ata ka
pak ose aspak dëshmi në shkëmbinjë, parakonkordim; por nëse ekziston erosion i panjohur tentojnë ta quajn diskonkordim. Mungesa e “harxhimit”
(erozionit) tek ato zbrazëtira të rrafshta i bënë të vshtira për identifikim dhe
duhet studijuar me kujdes fosilet që të vëhen re. Sikurse tek vrima proverbale e krofnës, nuk ka gjë që do të prezentonte atë zbrazëtirë; por sasia e
tyre dhe lehtësia e kontaktit të tyre, seriozisht vënë në pyetje validitetin e
viteve të gjata gjeologjike, duke përfshirë edhe procesin e komplikuar të
datimit radiometric i cili përdoret shpesh për ta konkluduar atë.65
Adam Sexhvik, profesor i kahmotshëm i Darvinit në Universitetin Kembrixh, nuk kishte problem me periudhat e gjata gjeologjike, por shumë seriozisht ka dyshuar në evolucionin. Ai nuk u pajtua me sugjestionin e Darvinit
se ekzistojnë intervale të gjata kohore aty ku shtresat mungojnë, por shtresa e poshtme nuk ka eroduar. Ato është munduar t’i spjegon Darvini si
hapësira në fund të detit, por ajo nuk përputhet as me fosilet e as me llojin
e shkëmbinjëve që ne gjejmë tek ato zbrazëtira. Në kritikën e publikuar në
revistën The Spectator, Sexhvik jo me subtilitet komenton se “Nuk mund të
formoni litar të mirë nga fluskat ajrore,” kurse duke folur pikërisht për ato
zbrazëtira ai pyet, “ku e kemi dëshminë e çfardo rrjedhjeje enorme kohore
gjeologjike që do ta spjegonte atë ndryshim?...Dëshmitë fizike janë kundër.
Që të përkrahte një teori të pathemeluar, Darvinit i nevoitej një rrjedhje e
pamatur e distancave kohore për të cilat nuk kemi tregues krahasues fizik.”66
Me lehtësi mund ta shihni atë zbrazëtirë në Kanjonin e madh (figura 5.2, shigjeta e djathtë), ku periudha ordovicioze dhe silure, që prezentojnë mbi 100
miliona vite, mungojnë, por prap ka vetëm pak gjurmë shtresash erozioni
që shrihen nën atë zbrazëtirë. Ekzistojnë edhe më shumë zbrazëti në shtresat e Kanjonit të madh, por siç e shihni, shtresat në atë pjesë të shenimit gjeologjik janë ekstremisht të rrafshta. Kontrasti i shtresës së rrafshtë të
poshtme tek ato zbrazëtira me barazim dramatisht jo të rregullt të vet
Kanjonit të madh e ilustron këtë enigma. Koha prodhon shumv erozione të
çrregullta çfarë është në Kanjonin e madh, por nuk shohim shumë erosion në
ato zbrazëti.67 Gjatë kohës efektet e erozionit janë shkatërruese. Në bazë të
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përqindjes së shkallës së erozionit për kontinentet tokësore, do të prisnit që
sipërfaqja e tyre të ulet nga tre kilometra në çdo 100 miliona vjet, e kjo është
dyfish më shumë se thellësia e Kanjonit të madh!68 Problemet që kishte
Sexhvik, me mungesën e dëshmive të fizikës për periudha shumë të gjata
kohore të supozura tea to zbrazët, mbeten të pazgjidhura.69 Çdo shkurtim i
shkallës standarde gjeologjike kohore lë edhe pak kohë për pamundësinë e
evolucionit. Shenimet për zbrazëtira fuqishëm përkrahin modelin biblik të
Krijimit dhe Përmbysjes.
Gati një shekull e gjysmë më vonë, brengat e Darvinit për shkak të
mungesës së formave kalimtare fosilesh akoma janë shumë aktuale. Që
atëherë kemi mbledhur sasi të mëdha fosilesh dhe kur ngjitemi përgjat shtresave gjeologjike, llojet kryesore shfaqen befasisht dhe nuk duket se kanë
evolvuar gjatë kohës nga paraardhësit e hershëm. Disa hulumtues e pranojnë këtë problem. Paleontologu Rober Keroll, i cili mbron evolucionin, thotë:
“Pritet se fosilet shfaqin përparimin e vazhdueshëm të formave të ndryshme
të cilat i lidhin të gjitha llojet dhe grupet kryesore njëra me tjetrën në spektër të pandërprerë. Në realitet shumica e fosileve të ruajtura mirë gjithashtu
klasifikohet ashtu në numër relativisht të vogël të grupeve të vogla si dhe llojit të gjallë.” Duke folur për veti të llojeve të ndryshme të bimëve lulëzuese,
ai thotë se ”në asnjë mënyrv nuk mund të dokumentohet evolucioni gradual
i karakteristikave tek ato grupe.”70 Në aspektin e raportit në mes teorisë paleontologe dhe biologe, Dejvid Kits nga Universiteti Oklahoma komenton se
“edhe pranë premtimit të pastër se paleontologjia do të jep mjete për ‘vrojtimin’ e evolucionit, ajo ka vendosur vështërsi për evolucionistët, prej të
cilave më e keqja është prezenca e ‘zbrazëtive’ në shenime fosilesh.
Evolucioni kërkon forma kalimtare në mes llojeve kurse paleontologjia nuk i
jep.”71 Paleontologu TS Kemp nga Universiteti i Oksfordit vërteton atë problem kur thotë se ”modeli i vrojtuar i fosileve është pashmangshëm jokompatibil me procesin e evolucionit gradual. Fosilet vetëm rrallë duken si linja të
prejardhjes së formave bukur të ndërtuara kalimtare që lidhin paraardhësit
me pasardhës.”72 Ai përcaktohet për spjegime të ndryshme të mundura për
evolucionin dhe shenime fosilesh.
Disa evolucionist si Stefan Goulld nga Harvardi, sugjerojnë se evolucioni
shpaloset në hapa të vogla dhe se gjatë hapave të mëdha nuk mbetet shumë
shenime fosilesh (i asht.quaj. model i ekuilibrit të punktuar ose barazpesha e
ndërprerë). Por kjo edhe nuk zgjedh problemin me të cilin ballafaqohet evolucioni në shenime fosilesh, sepse mungesa reale e ndërmjetësuesve të të
theksuarëve është në mes grupeve të mëdha si vargjet shtazore, kurse ky
problem duket edhe më serioz në botën bimore. Tek zbrazëtirat e mëdha në
mes grupeve të mëdha të organizmave do të prisnit numrin më të madh të
ndërmjetësuesve të cilët parasundojnë ato zbrazëti, e pikërisht aty nuk ka
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ndërmjetësues.73 Aty ku do duhet të gjenit shumë hapa të vegjël, shenimi
është gati, nëse jo plotësisht, i zbrazët. Përkundër kësaj, disa evolucionist,
duke përfshirë edhe portparollin e akademisë nacionale shkencore, pohojnë
se shumica e atyre zbraztirave janë të plotësuara.74 Ato nuk janë të plotësuara. Duhet pasur parasysh se gjetja e ndërmjetësuesit nuk paraqet evolucionin; ai thjeshtë do të mund të ishte varietet tjetër i krijuar me veti që
evolucionistët i sqarojnë si ndërmjetëse.
Duket se shumë evolucionist nuk e kuptojnë problemin real të shenimit të
fosileve. Ata flasin për sugjestionet e izoluara të pjesëve ose formave
ndërmejtësuese. Kjo nuk ësht gjë që ju duhet të spjegojnë se evolucioni
vërtetë ka ndodhur. Deri tani kemi identifikuar shumë milion fosile, që përfshijnë rreth të katërtën e milionit të llojeve tv ndryshme. Sa më shumë që
gjejmë, më i dukshëm bëhet fakti se mungojnë ndërmjetësuesit. Tek aq
shumë lloje të identifikuara, natyrisht se do të mendonit se disa do të konsiderohen ndërmjetës; janë disa shembuj dhe mund të presim akoma. Por ato
disa shembuj pak kontribuojnë në zgjedhjen e problemit të evolucionit.
Realisht shumë prej tyre nuk janë ndërmjetës të vërtetë por ajo që ne quajm
mozaik, ku organizmat shprehin më shumë karakteristika nga dy grupe të
cilat natyrisht sundojnë, por çdo karakteristikë, sikurse është penda ose nyja,
është plotësisht e zhvilluar, e jo kalimtare nëpër strukturë.
Nëse evolucioni vërtetë ka ndodhur, ku organizmat janë munduar të
evolvojnë gjatë miliarda viteve me pak sukses të pritur dhe shumë josukses,
do duhej të gjenim kontinuitet të fortë ndërmejtësuesish, e jo vetëm përjashtime ngecëse. Ai kontinuitet i fortë do duhej të jetë më i thekësuar në
shtyllën gjeologjike menjëherë nën vendin ku paraqiten befasisht grupet e
mëdha, siç është eksplodimi kambriumik ose vend ii shfaqjes së gjitarëve dhe
zogjëve modern. Do duhej të ekzistonin shumë mijëra ndërmjetës aty ku
mezi mund të sugjerohet ndonjë.75 Çarls Darvini vërtetë kishte parashtruar
pyetjen e duhur kur, siç e përmendëm, pyeti, “Pse nuk janë përplot me hallka të tilla ndërmetësuese çdo formacion gjeologjik dhe çdo shtresë?”76
Komente përfundimtare
Pyetja se sa ishte e shpejtë e kaluara nisi shumë pyetje me implikime të
thella lidhur me pyetjen e ekzistencës së Zotit dhe po aq impikacione të thella se si funksionon shkenca. Ballafaqohemi me përfundime të shumta kundërshtuese lidhur me kohën. Kemi parë se në shkencë koncepti i katastrofizmit
ishte i pranuar së pari pastaj i varrosur dhe i ringjallur së voni.
Pak dallim bënë ajo nëse për evolucionin përmenden miliarda vite apo jo.
E tërë koha gjeologjike është plotësisht joadekuate. Nëse besoni në Krijim77
atëherë Zoti i Plotfuqishëm nuk është i përkufizuar me kohën dhe nuk i duhet
shumë kohë që të krijon. Nga ana tjetër, evolucionit i duhet shumë më shumë
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sesa që gjoja e ka. Nuk ka kohë të mjaftueshme as për prodhimin e një të
vetmin protein molekuli specifik në një supë të stërmadhe të hershme, e të
mos flasim për problemin e evolvimit të të gjitha formave të ndryshme jetësore, prej mikrobit deri te balena.
Nuk duket se shkenca tenton të gjejë Zotin. Idealizmi i sotëm është mbrojtja e fortë e evolucionit natyralist. Lënja anash e implikimeve të shenimeve
fosilesh, pyetjes nëse koha për formimin e jetës në shtyllën gjeologjike është
shumë e shkurtër, evolucionit Kambriumik, ose mungesës së ndërmjetësuesit
në mes llojeve kryesore fosilesh, të gjitha këto ilustrojnë se si shkenca lehtë
mund të injoron faktet. A është ky lloj i njejtë i të menduarit sikurse kur
shkenca injoron dëshmitë se Zoti ekziston? Në kapitujt në vijim do t’i kushtojmë më tepër vëmendje disa prej atributeve të caktuara shkencore.
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Kapitulli 6

Trendet e modes në shkencë
Pothuaj çdokush mund të bëhet shkencëtar; pothuaj
askush nuk mund të bëhet shkencëtar i mirë.1
Larison Kadmor, biolog

Paradigmat
Profesori im i gjeologjisë fizike fliste për të mahnitshmin, lloj të ngjashëm
me ”rradhëtësin”, lloj i rradhitjes në mes bregdetit jugor dhe perendimor të
oqeanit Atlantik. Fliste se gjatë deceineve njeriu me emrin Vegner nxori
supozimin se, dikur para shumë kohësh, Evropa dhe Afrika ndodheshin deri
në Amerikën veriore dhe jugore dhe se në mes tyre nuk kishte oqean Atlantik.
Që atëherë ai superkontinent i madh u nda në disa kontinente të vogla, duke
formuar në atë mënyrë në mes tyre oqeanin Atlantik. Profesori poashtu përmendi se në atë ide, edhepse ishte interesante, askush nuk i kushton më
vëmendje. Ai nuk e dinte se gjashtë vite më vonë bashkësia gjeologjike do të
ndryshon plotësisht qëndrimin e vet dhe nga refuzimi i plotë do të kalon në
përkrahje të plotë të idesë së Vegnerit.
Ajo ide e re se kontinentet janë shpërngulur ishte revolucionare dhe ka
ndikuar në spjegime të shumta gjeologjike, duke përfshirë edhe shfaqjet lidhur me formimin e kontinenteve botërore, bjeshkët dhe oqeanet. Librat
shkollore duhej të shkruheshin sërishi. Të jetosh gjatë atij ndryshimi të madh
mendimesh ishte emocionuese dhe kthjelluese. Ishte emocionuese, sepse
janënxjerr aq shumë studime të reja dhe se u konstatua që Vegner, aq ashpër i kritikuar, sidomos nga ana e gjeologëve amerikan2 përfundimisht e
kishte me të drejtë. Fatkeqësisht, ai kishte vdekur para se idetë e tij ishin
pranuar. Ai ndryshimi mendimesh ishte kthjelluese sepse shumë prej nesh
mbetën duke pyetur vetën se sa prej ideve të përqeshura së shpejti do të
bëhen dogma. Ndryshimi në besimin se kontinentet janë shpërngulur ishte
dramatik dhe serioz. Në diskutime shpesh kishte përqeshje dhe satirizëm.
Para se është pranuar teoria e re, nuk keni mundur të jeni pjesë e bashkësisë gjeologjike nëse keni besuar se kontinetet janë shpërngul. Pas asaj, të
besosh se ato nuk kanë rrëshqitur në sipërfaqn e Tokës ju bënte ‘autsajder’
gjeologjik. Duket se kanë dominuar faktorët sociologjik. Ishte hutuese se si
kanë mundur grup aq i madh shkenctarësh të jenë aq të sigurtë se konti146

nentet nuk kanë lëvizur, pastaj, shumë shpejt pas asaj, të jenë aq të sigurtë
se kanë lëvizur. Kjo sugjeron se shkectarët pretendojnë të veprojnë si grupe
të bashkuara besnike ndaj njëra tjetrës ose ndonjë ideje, në vend të
hulumtuesve të pavarur. Nuk e bëjnë këtë vetëm shkenctarët;e shohim këtë
tendencë edhe në regjione tjera, siç janë nacionalizmi, politika dhe religjioni.
Kjo mund të ketë implikime të thella në spjegimin tonë të shkencës. A është
shkenca përparim ekzistues kah e vërteta, sikurse disa shkenctar duan të
besojnë, por ajo varet nga mëshira e sjelljes grupore të shkenctarëve derisa
kalojnë nga njëra ide në tjetrën?
Kam prezentuar në konferencën e asociacionit internacional të sedimentologëve në të cilën janë rradhitur të gjitha përfaqësimet teknike për atë se
si duhet identifikuar dhe spjeguar strukturat dhe ndryshimet e ndryshme që
ndodhin gjatë kohës në sedimente gjeologjike. Ndërkqa ajo që sigurisht ishte
prezentimi më me rëndësi i konferencës nuk kishte të bënte me mënyrën se
si veprojnë ato sedimente, por me atë se si veprojnë vet sedimentologët (ata
që studijojnë sedimentet). Me titull Trendet e modës dhe modelet e sedimentologjisë: një perspektivë personale,3 kryetari i asociacioneve u fliste
shkenctarëve duke thekësuar se si ata duan të lëvizin nga një spjegim modern në tjetrin. Duke u kujtuar për spjegimet e kaluara të sedimenteve tregoi
se si disa vite dominoi një ide, pastaj për disa vite është në qendër të
vëmendjes tjetra, të cilën pastaj e zavendëson e treat, etj. Ai e identifikoi atë
që ndihmon një ide të bëhet modern. Sidomos me rëndësi për aritje të
pranueshmërisë janë: volitshmëria, thjeshtësia dhe popullariteti. Shtë
kënaqësi të shohësh se disa shkenctarë lider e dallojnë faktin se edhe faktorët tjerë, pranë gjoja dikur kërkimit të së vërtetës, mund të lëvizin procesin
shkencor. Pranueshmëria e popullarizuar e ndonjë idesë mund të tregojë
veprër, në vend themelimit në dëshmi bindëse.
Në vitin 1962 Tomas Kun publikoi librin të cilin disa mësimtar e konsiderojnë analizë më me ndikim të veprimit së shkenctarëve. E titulluar The
Structure of Scientific Revolutions,4 ajo ngadalëson “perceptimin e panjollë”
të shkencës si përparim ekzistues kah e vërteta. Në vend të asaj, Kun nxori
supozimin se shkencën e sundon më shumë sjellja shoqërore e shkenctarëve
sesa faktet e shkencës. Siç pritej, ai libër është kritikiar nga perspektiva të
ndryshme dhe disa shkenctarë nuk ishin edhe aq të impresionuar. Shumë filozof, duke përfshirë edhe filozofin hungarez të shkencës Imre Lakatoshin, i
dolën në ndihmë shkencës duke propozuar skenar më pak radikal, sipas të
cilit idetë shkencore vërtetë ndryshojnë, por më tepër në bazë të korrektimin
racional sesa sjelljes shoqërore.5
Kun supozoi se zakonisht shkenctarët bëjnë hulumtimet e tyre dhe marrin përfundimet e tyre nën ndikimin e koncepteve të gjera të cilat a ii quan
paradigma. Pradigmat definohen si koncepte “të cilat për kohë të caktuar
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japin probleme modelesh dhe zgjedhje.”6 Pavarësisht nëse paradigmat janë
të vërteta apo të rreme, shkenctarët i pranojnë, bile për pak kohë, si të vërteta. Shembuj do të ishin evolucioni, ose që kontinentet lëvizin. Më herët
poashtu do të ishte paradigmë ideja gjerësisht e pranuar se kontinentet nuk
lëvizin. Pasi që paradigmat pranohen si të vërteta, spjegimet të cilat nuk përputhen me paradigmë konsiderohen si të rreme ose shenimet e kundërta
spjegohen si anomale. Individët që propzojnë ide përmbi paradigma poashtu
janë të papranueshme. Qëndrimi i tillë i mbyllur pretendon të kufizojë inovacionin dhe ndihmon sa më shumë zgjatjen e jetës së paradigmës.
Rregullimin i shenimeve nën paradigmën e pranuar Kuni e quan shkencë
normale. Nganjëherë shfaqet ndryshimi në paradigmë dhe quhet revolucion
shkencor. Ndryshimi nga besimi se kontinentet nuk lëvizin në besimin se
lëvizin ishte revolucion shkencor. Kuni i karakterizoi revolucionin shkencor si
“përvojë e shëndrrimit”,7 që është shprehje e cila nuk e ka bërë të favorshëm
në bashkësinë shkencore, e cila objektivitetin dhe kuptimin i konsideron shenja të veta. Transformimi nga një paradigmë në tjetër është zakonisht e
vështirëdhe mund të paraqes lëvizje kah gabimi ose e vërteta. Pikëpamjet e
Kunit mesiguri janë ekstreme dhe kanë tendencë të minimizojnë të arriturat
e shkencës. Por në njëfar dore, ajo që mësojmë nga historia e shkencës, koncepti i tij i paradigmës është analizë perceptuese e sjelljes së shkenctarëve.
Nganjëherë paradigma mund t’i kthehet paradigmës së hedhur poshtë.
Shembulli i përmendur më herët është idea se jeta mund të fillon spontanisht vetvetiu. Ajo ide ishte përgjëthsisht e pranuar për kohë të gjatë, e pastaj ehedhur posht për shkak punës së Luj Pasterit, kurse tani sërisht është
pranuar si pjesë e skenarit natyralist evolucionist.8 E njejta mund të thuhet
edhe për rolin e katastrofave të mëdha në historinë e Tokës (katastrofizmi).
Ajo ide ishte e pranuar, e hedhur poshtë dhe prap e pranuar.9 Çdo vlerësim i
shkencës duhet të merr parasysh ndikimin e paradigmave dominuese pvr përfundimet që ato marrin.
Shkenctarët janë njerëz
Në revistën Edinburgh Review që nga Prilli të vitit 1860 u lajmërua një
kthim i papërshtatshëm anonim për librin Origjina e llojeve e Çarls Darvinit.
Shumë ide të Darvinit kanë ngecur, sidomos zhvillimi progresiv i formave
shtazore me selektimin natyror, në të cilin kanë mbijetuar më të përshtatshmit. Autori nxjerri rradhë argumentesh, të disa vlerave të dyshimta, kundër
supozimeve të Darvinit. Një nga më të bindshmet ishte komenti i thjeshtë:
nëse përparimi evolutiv është zhvilluar me mbijetimin e mëtë përshtatshmëve, si ndodhë që sot ka më shumë organizma të thjeshtë sesa të përbërë? Më të përshtatshmit është dashur të zavenësojnë jo të përshtatshmit,
ose së paku të jenë më shumë. Tutje ai artikull lavdëron idetë e natyralistit
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më të njohur të asaj kohe Riçard Ovenit. Oven, i cili ishte themelues i
Muzeumit monumental natyralist të Londrës, besonte në njëfar forme të modifikuar të Krijimit, ku Zoti ka krijuar llojet kryesore të organizmave, kurse ato
më vonë kanë ndryshuar në lloje tjera të ndryshme organizmash duke mbajtur karakteristikat e njejta themelore. Kurrizorët janë një shembujt e Ovenit
të llojeve kryesore të krijuara. Oven ishte ai që gdhendi shprehjen dinosaur,
duke dalluar ato organizma të veqanta si grup qartë të ndarë. Në realitet ai
ka mbikqyrur formimin e modelit të dinosaurëve në madhësi natyrale në
Palatin e kristaltë. Njëzet e dy njerëz, duke përfshirë edhe Ovenin, kanë
marrë pjesë në mbrëmjen e Vitit të ri në brendinë e njërit nga modelet e
dinosaurit, kurse shumica prej 40.000 njerëz, duke përfshirë edhe mbretëreshën Viktoria, morrë pjesë në ceremoninë hyrëse të paraqitjes.10
Nuk u nevoit gjatë të zgjedhet misteria e atij kthimi kritik anonim. E
shkruajti vet Riçard Oveni, i cili ishte një nga kundërshtarët më të mëdhenj
të Darvinit, Si edhe do të pritej, Darvinit, i cili poashtu jetonte në Angli, nuk
i pëlqeu ai ndryshim. Në letër shkruar Es Grejit, botanicisti nga Universiteti i
Harvardit në SHBA, i shkruante se “asnjë fakt nuk flet fuqishëm kundër
Ovenit, duke patur parasysh qëndrimin e tij të mëhershëm në Kolegjin e kirurgëve, sikurse edhe atë që kurrë nuk ka patur ndonjë nxënës ose ndjekës”.11 Historiani Nikollas Rapki për atë pohim thotë: “Natyrisht ajo ishte
budallalëk; Oveni kishte shumicë të gjerë njdekësish, në lëvizjen e muzeut,
sikurse kivijevc (Kivije) ishte natyralist françez dhe si transcendentalist.”12
Shkrimi anonim i Ovenit në dobi të pikëpamjeve vetanake dhe përdhredhimi i fakteve nga Darvini ilustron se shkenctarët janë njerëz dhe se mund të
përshihen shumë personalisht në shkencën e tyre. Kjo nis një pyetje shumë
me rëndësi për praktikën e shkencës: a është shkenca kërkim i hapur i së
vërtetës në natyrë, apo është ajo kërkim i dëshmive në dobi të hipotezave
dhe teori shkenctarësh? Del se është përzierje e të dyjave.
Konflikti i gjatë për fosili i njohur Arkeopteriksit tutje ilustron se si shkenctarët ngatërohen personalisht në shkencën e tyre. Veqmas kemi përmendur13
komentin e Çarls Darvinit se kundërshtimi i tij dukshëm më i vështirë që
mund t’i drejtohet teorisë së tij të fakteve se shkrimi gjeologjik nuk është plot
me forma kalimtare në mes llojeve të ndryshme të organizmave. Jo vetëm se
ai shkrim nuk ishte plot me ndërmjetës të tillë, por nuk kishte asnjë shembull
të pranuar; dhe e tërë kjo përkundër faktit se në atë kohë fosilet ishin gjë
mbresëlënëse, stolisnin koridoret e shumë muzeumeve dhe mbaheshin në
shumë shtëpi dhe bodrume. Pastaj gati pagabueshëm në kohë, dy vite pas
publikimit të librit Origjia e llojeve, u zbulua ndërmjetësi me prespektivë i
quajtur Arkeopteriks. 14 Ai fosil, shfaqja e të cilit shkaktoi tollovi të vërtetë,
dukej në shumë mënyra si kalim i mirë në mes zvarranikëve dhe zogjëve dhe
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ishte në vendin e duhur në shtresat gjeologjike. Ai është një nga fosilet më
të famshme për të cilin dihet.
Arkeopteriksi ishte u zbuluar në gëlqeroren Zolnhofen në Gjermani. Ajo
gëlqere ndahet lehtë në pllaka të holla dhe nganjëherë ka kvalitet aq të mirë
sa që përdoret për shtypin preciz litografik; që aty del emri shkencor i atij fosili Archaeopteryx lithographica. Fosila të këtillë nuk ka në Zolnhofen, por aty
janë gjetur disa nga fosilet më të ruajtura në përgjithësi, të cilët mund të arrijnë ndonjë çmim për zili në tregun koleksionar. Në veqanti janë interesant fosilet e zvarranikëve të quajtur pterosaurus. Ata kishin krah gjigant të lëkurës
dhe nuk ngjanin me asnjë shtazë tjetër të njohur. Edhe për Arkeopteriksin u
konstantua se ishte shumë i veqantë (Figura 6.1). Dukej si zog, kishte këmbë
porsi zogu dhe kishte krah tejet të ruajtura duke përfshirë edhe pendat tipike
asimetrike verore të zogjëve moder. Tek pendat verore në njërën anë pendat
janë më të gjera sesa në anën tjetër. Nga ana tjetër, zogjët që nuk fluturojnë, siç janë struthi, reini dhe kivit kanë penda simetrike. Arkeopteriksi poashtu kishte disa karakteristika zvarranikësh sikurse janë kthetrat në ijet e
parme, që në këtë rast janë krah; ai poashtu ka bisht të gjatë eshtror dhe
dhëmbë të mirë dhe ato nuk i gjejmë tek zogjët modern. Nga ana tjetër, shumica e fosileve zogjësh kanë dhëmbë, kurse disa nga zogjët modern kanë
kthetra në krah. Deri tani janë përshkruar dhjetë shembuj Arkeopteriksësh të
gjetur në gëlqerishten Zolnhofen. Njëri përfaqëson vetëm njërin krah, kurse
modeli tjetër ka humbur.
Shembulli i parë i mirë i Arkeopteriksa i ka rënë në dorë një mjeku i cili
duket të ishte më tepër i interesuar për fitimin monetary sesa për çkado
tjetër. Njihte mjaft fosile që të kuptonte se diçka ishte jo e zakontë. Lejoi që
ekspertët të shohin fosilin, por nuk paten mundësinë të shënojnë asgjë lidhur me të. Filloi të kuptohet rëndësia e atij fosili. Kjo do të mund të ishte hallka që mungon, a e nevojshme për përkrahësit e Darvinit. Në veqanti ishte i
interesuar Johan Andrea Vagner, profesor i zoologjisë përgjegjës për koleksionin shtetëror Bavarian në Mynhen. Ai ishte shëndetligë prandaj e dërgoi
asistentin e tij të talentuar të shihte Arkeopteriksin. Ai asistent vizatonte atë
që shihte dhe pas disa vizitave bëri një vizatim tejet të mirë të atij fosili.
Vagneri, i cili si shumica e shkenctarëve të asaj kohe besonte në raportin biblik për krijimin, u brengos se ai fosil mund të spjegohej si hallkë që mungonte.
Edhe pranë shëndetit të ligë, shkruajti raportin zyrtar për koleksionin
shtetëror Bavarian në Mynhen për këtë krijesë të re. E klasifikoi si zvarranik
me vija që duken si penda. Në përfundim të prezentimit deklaroi se ai fosil
nuk është asnjë hallkë munguese dhe ftoi darvinistët të shohin format
kalimtare të pritura në mes rreshtave shtazore. Ai deklaroi, “Nëse ata nuk
mund ta bëjnë atë (siç është e sigurtë se nuk munden), pikëpamjet e tyre
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Figura 6.1 Fosili Archaeopteryx. Ky është modeli i njohur “Berlin” , të cilin shumica e
konsiderojnë shembull më të mirë. Koka është në të majtën e mesit. Vëni re krahët e
zhvilluara mirë në pjesëen e epërme të fotografisë dhe bishtin e gjatë në skajin e
poshtëm të majtë. Fosili është i gjatë rreth 30 cm.
E drejta e autorit Tim Standish.
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duhet të hidhen poshtë përgjithmonë si ëndrra fantastike, me të cilën hulumtimi i saktë i natyrës nuk ka asnjë lidhje.”15
Gjashtë javë më vonë Vagneri ka vdekur, por drithërrima gjithnjë e më të
mëdha kanë vazhduar në mes krijimit dhe evolucionit. Dikur do të mbisundonte triumfalizmi. Paleontologu Hju Folkoner i ka shkruajtur Çarls Darvinit se
darvinizmi “ka vrarë Vagnerin e shkretë, por ai në shtratin e tij është ngushëlluar duke e shpallur fantazi.”16 Duhet patur parasysh se Çarls Darvini nuk
ishte ateist, sikurse konstatohet nganjëherë. Në vitet e fundit të jetës së tij e
kanë kritikuar ashpër dy ateist për arsye që ka vepruar luftarakisht kundër
besimeve të tyre.Në pyetjen e ekzistencës së Zotit, Darvini bënte pjesë në
agnosticizmin pasiv, e jo ateizmin agresiv. Ndërkaq sekularistët nuk janë dorëzuar. Pas varrimit të Darvinit në abacinë Vestminster, njëri prej tyre përqeshte se edhepse kasha kishte trupin e Darvinit, nuk i ka edhe idetë e tij!
Idetë e tij e kanë gërmuar vet temelet e kishës.
Shumë më parë në Londër, kundërshtari i Darvinit Riçard Oveni ishte
shumë mirë i vetdijshëm për idetë që silleshin rreth Arkeopteriksit dhe kishte
pak gjëra në botë që i donte më shumë se modelin e vërtetë të Arkeopteriksit. Duke përdorur pozitën e tij të fuqishme në muzeun Britanik dhe
me diskutime të gjata me shume të Lartin dhe me mjekun që posedonte atë
model, u ë marrveshje që aid he disa fosile tjera me më pak rëndësi të blehen për rreth 700 funta britaneze.Pas studimit të gjatë të Arkeopteriksit,
Oveni e lajmëroi Shoqërinë Mbretërore për gjetjet e tij. Sikurse pritej, ai
sikurse Vagneri kishte përfunduar se Arkeopteriksi nuk është ndërmjetës i
zvarranikëve dhe zogjëve. Por përkundvr Vagnerit nuk e konsideronte zvarranik; ishte ky lloj i hershëm i zogut, jo tejet ndryshe prej disa zogjëve modern dhe fluturonte shumë mirë. Ai përfundim nuk ligështoi pakicën e atëhershme darviniste që të mos e shpallin fosilin si shembull i hallkës që mungonte
e cila aq shumë iu nevoitej. Më vonë edhe Darvini u kujdes që ta përfshinte
në botimet e rradhës të Origjina e llojeve. Ndërkaq, evolucionistëve vërtetë
ju duhej turmë e ndërmjetësve që të vërtetonin kalimin shkallor prej zvarranikëve deri te Arkeopteriksi, e pastaj prej Arkeopteriksit deri te llojet më
modern të zogjëve. Për ata që besonin krijimin e Zotit, Arkeopteriksi mund të
prezentonte edhe një varietet të krijuar.
Fluturojnë pendat rreth krijimit të zogjëve
Disa vite pas publikimit të Origjinës së llojeve evolucioni u bë më gjerë i
pranuar, por pytja lidhur me krijimin evolutiv të zogjëve nuk u zgjedh me
Arkeopteriksin. Kishte shumë ide tjera. Disa pyeteshin nvse zogjët kanë
evolvuar nga zvarranikët me krah të quajtur pterozaurus, por dallimet
themelore në mes pterozaurusve dhe zogjëve ishin aq të mëdha sa që ajo ide
kishte pak që pajtoheshin me të. Ndoshta zogjvt kanë evolvuar nga
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dinosaurët; disa nga ato ide përfshini Arkeopteriksin në atë linjë paraardhëse.
Njëra ide e cila u pranua shumë, sidomos me fillimin e shekullit të kaluar,
ishte se zogjët dhe dinosaurët janë shfaqur nga një paraardhvs akoma të
pazbuluar. Natyralisti danez Gerhard Hajlman kishte rol kyç në atë pikëpamje. Hajlman kishte hedhur poshtë pikëpamjet religjioze të prindërve të tij qysh
se ishte i ri dhe zhvilloi një qëndrim të fuqishëm antireligjioz. Duke u interesuar për shkencën, në veqanti për evoluicionin e zogjëve, publikoi disa artikuj
dhe libra lidhur me këtë temë. Ai kërkoi paraardhësin e zogjëve në shtresat
gjeologjike më të vjetra se ai ku ështv gjetur Arkeopteriksi. Hajlmani ishte
illustrator i mrrekullueshëm dhe dizajnoi disa monedha daneze. Në publikimet
e tij selektoi ilustrimet e shkëlqyera të hallkës së paramenduar evolutive të
zogjëve që mungonte. Ajo shfaqje, që e quajti Proavis, kishte shumë lëvore
dhe krah në zhvillim, sidomos në ijet e parme dhe bisht. Kvaliteti i lartë i
ilustrimeve të tij padyshim kontribuoi pranimit general të pikëpamjeve të tij
të eolucionit të zogjëve; bashkësia shkencore i pranonte ato gjerësisht gjatë
deceineve.
Në vitin 1964 paleontologu nga Universiteti Jejll Xhon Ostrom me kujdes
kërkoi nëpër shkëmbinjë formacionit Klloverlli (shkumësi poshtë, pjesa e
sipërme e Mezozoikut në figura 5.1) në Montanë, kur e vërejti kthetrën e fosileve, për të cilën doli se është faktori kryesor në evolucionin e zogjëve.
Mbetja e skeletit përcjellës nuk ishte prezente dhe doli se bëhet fjalë për
shtazë të vogël, të lehtë rreth një metër të gjatë, me kthetër të fuqishme.
Ostromi e quajti Deinonychus, që do të thotë “kthetra e fortë”. Ajo kthetër
vdekjeprurëse kishte domethënie se ai dinosaur teropod dykëmbësh ishte
gjuetar i shpejtë, kurse ajo fotografi e dinosaurit nuk ishte kryesorja në atë
kohë. Tutje, Ostromi ka vënë re se nyjet e asaj shtaze të posazbuluar ishin të
ngjashme me ato të Arkeopteriksit. Kjo ndihmoi që Arkeopteriksi i dekoruar
me penda, deri atëherë pothuaj i haruar, të kthehet në vargun e evolucionit
të zogjëve.17 Tani konsiderohej se Arkeopteriksi kishte evolvuar nga ndonjë
dinosaur teropod. Ostrom ishte i mendimit se zogjët janë thjeshtë dinosaur
me penda. Gjoja se paraardhësi i përbashkëti Deinonychusit dhe
Arkeopteriksit ka ekzistuar një kohë para se është taitur gëlqerja tek
Zolnhofeni. Ajo ide në princip nuk ka dalluar nga idea e Hajlmanit për
paraardhësin në fjalë, por paraardhësi kyç i Hajlmanit nuk ishte gjetur dhe
ide të reja ishin të mirëseardhura. Kishte edhe sugjestione të reja se zogjët
ndoshta kanë evolvuar nga krokodilat ose gjitarët.18 Prap, idea e Ostromit se
zogjët kanë evolvuar nga dinosaurët ishte pranuar dukshëm, sidomos në
mesin paleontologëve.19 Ajo ide shkaktoi luftë t hovshme intelktuale përbrenda bashkësisë shkencore, në mes paleontologëve, specialist fosilesh, që
pohonin se zogjët kanë evolvuar nga dinosaurët dhe ornitologët, specialist
për zogjë, të cilët preferojnë ndonjë lloj tjetër të zvarritësit si paraardhës i
zogjëve.
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Ajo betejë e famshme përfshinte edhe bërtimën në kundërshtarët nëpër
konferenca dhe angazhimin që pikëpamjet e kundërta të mos publikohen. 20
Ornitologët u konsoliduan nën flamurin “BAND”. BAND është shkurtesë e
pohimit direkt “Birds are not Dinosaurus (Zogjët nuk janë dinosaur) dhe në
konferencat e rëndësishme ithtarët e BAND-it me krenari tregonin distinktivet
ku kjo shkruante. Të dy anët nuk kuptojnë pse kundërshtuesit janë aq naiv
dhe të dy anët anojnë të quhen fitues. Paleontologët, të cilët janë në një sasi
të konsiderueshme, kanë përparësi për shkak të disa llojeve representative të
fosileve kalimtare dhe pranë vehtës kanë mediumet publike. Tregimet për
dinosaurët tërhekin vëmendje të madhe dhe ndoshta ndodhë lidhja e afërt në
mes gjetësve të dinosaurëve dhe mediumeve publike finansiarisht të fuqishme.
Allan Feduçia nga Universiteti i Kalfornisë veriore është një nga liderët e
qëndrimit BAND se zogjët nuk janë krijuar nga dinosaurët. Ai mendon se
parashikohen detajet. “Nëse vendosen afër njëri tjetrit skeleti i dinosaurit dhe
pulës dhe pastaj i shikoni me dylbi nga largësia pesëdhjetë hapa, atëherë ato
duken shumë të ngjashëm. Ndërkaq nëse i shikoni detajisht , befas gjeni se
ka shumë dallime në nofullën e tyre, dhëmbët, gishta, komblik dhe shumë
pjesë tjera.”21 Bëhen debate të pafundme lidhur me evolucionin e nyjeve të
duarëve të gjoja fosileve kalimtare dhe me ta gishtërinjë të lidhur, në të cilat
ornitologët pohojnë se nuk mund ta ndryshoni nyjen e dorës së dinosaurit në
nyje të zogut.22 Kreacionistët që mendojnë se Zoti ka krijuar llojet kryesore
të zogjëve anojnë të simpatizojnë disa argumente të ornitologëve, të cilët nga
ana tjetër tmerrohen kur grupi paleontologjik i akuzon se janë si kreacionistë.23
Si ka evolvuar aftësia e fluturimit? Kjo është edhe një pikë e ngecjes në
tregimin për evolucionin e zogjëve. Paleotologu veteran Majkëll Benton, specialist i dinosaurëve, sinqerisht thotë se “Prejardhja e fluturimit të zogjëve
duhet të jetë plotësisht spekulativ”;24 kurse paleontologu i kurrizorëve Rober
Keroll, kur flet për problemet evolucionare, komenton: “Si mund të spjegohet
evolucioni gradual i strukturave plotësisht të reja, çfarë janë krahët tek
lakuriqat, zogjët dhe fluturat, kur funksionin e krahut pjesërisht të evolvuar
është pothuaj e pamundur të paramendohet?”25 Mungesa e dëshmive të
forta nuk ndaloi ornitologët e BAND-it dhe paleontologët të qëndrojnë në
diskutimet lidhur me këtë, në të cilën çdo faqe niset nga perspektiva e cila
përputhet në spjeimin e tyre evolucionar. Ornitologët e BAND-it anojnë kah
idea se fluturimi është zhvilluar nga shtazët të cilat ngjiteshin në drunjë dhe
kërcenin dhe rrëshqisnin në tokë, duke shfrytëzuar gjymtyrët e përparme, që
në fund të zhvillonin llojin e fluturimit duke lëvizur krahët. Ajo ide “nga drunjët” është e kundërt me idenë “nga toka” të atyre palontologëve që sugjerojnë se shtazët që kërcejnë nëpër tokë duke kapur insektet do të zhvillonin në
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fund gjymtyrët e tyre të parme në krah të aftë për fluturim të pavarur.
Ndonëse disa shtazë, siç janë kitrat dhe zhapinjtë e rrallë fluturues, vërtetë
në njëfar mënyre rrëshqasin në ajër duke shfrytëzuar palët e tyre të zgjeruara në lëkurë në mes gjymtyrëve të tyre, kurse të tjerat si bretkocat dhe
zhapinjët, gjuajnë insektet, ne sot nuk e shohim asnjë shtazë e cila zhvillon
fluturimin lëvizës të pavarur nga gjymtyrët e saj të parmë. Fluturimi i tillë
kërkon struktura ekstremisht të specializuara siç i shohim tek zogjët dhe
lakuriqat.
Mospajtimi i qëndrueshëm në mes ornitolgëve BAND dhe paleontologëve
kishte një ndërmjetlojë të mirëseardhur, por prap shokuese, kur në vitin 1985
dy astronom shumë të respektuar deklaruan se Arkeopteriksi ishte falsifikat.
Ser Fred Hojll dhe Çandra Vikramasinge nga Universiteti Uells studijuan modelin e Londrës të cilin e kishte blerë Riçard Oven atëherë me një çmim marramendës. Ata kanë lajmëruar për përshtypjen se pendat i janë shtuar
skeletit ekzistues të fosilit dhe se kjo ishte bërë sigurisht që të prodhohej hallka e nevojshme që mungonte e cila do të përkrahte teorinë e Darvinit për
evolucionin. Ky tregim u shpërnda shpejt në botë. Për evolucionistët nuk ishte
aspak argëtuese. Disa kreacionistë ishin të mahnitur që hallka enigmatike që
mungonte më në fund u zbrit nga piedestali i saj. Kustot e muzeumit natyralistik të Londrës qëdruan fort në anën e mbrojtjes dhe pas studimit të thellë
kanë mundur luftojnë kundë argumentet e falsifikimit.26 Edhe disa kreacionist
përkrahën këtë studim të fundit,27 gjegjësisht autenticitetit të fosilit të
famshëm.
Në decenien e fundit disa gjetje të çuditshme fosilesh u kishin dhënë
shpresë palontologëve të cilët mendojnë se zogjët kanë evolvuar nga
dinosaurët. Janë gjetur kryesisht në vendin e pasur gjetjesh fosilesh në
province Liaoning në Kinën veri-lindore. Grimcat e mira sedimentesh ku ishin
të mbuluara ato fosile kanë prejardhjen prej vullkanit dhe për mrrekulli kanë
ruajtur fosilet. Në shtyllën gjeologjike ato deponime zakonisht klasifikohen si
Shkumës i hershëm. Ndonëse përcaktimi preciz i moshës nuk është i mundur,
ajo do të thotë, se sipas shkallës standarde gjeologjike, ato mund të jenë po
aq të vjetra ose e mundur edhe më të reja se Arkeopteriksit nga Jura.
Zbulimi interesant nga Liaoningu është dinosaur i vogël teropod i quajtur
Sinosauropteryx.28 ndonëse i gjatë vetëm 68 cm, shkaktoi senzacion të
vërtetë për shkak të një rezhde të dendur të zezë, sidomos përgjatë shpinës
dhe bishtit. Ajo rezhdë, e cila duket të jetë formuar kryesisht nga fijet e holla,
është spjeguar si penda ose lloj i pendës i quajtur protopendë, por nuk ishte
e ruajtur mjaftueshëm për klasifikim final. Spjegimi “protopenda” shkon në
favor të spjegimit evolucionist “nga toka”. Nga ana tjetër, hulumtuesit nga
ana BAND kanë sugjeruar se ajo nuk është pendë dhe se mund të paraqet
vetëm muskuj të degjeneruar ose ndonjë lloj indi veziv fijëzor.
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Edhe më egnimatik është Protarchaeopteriksi,29 të cilin paleontologëte
spjegojnë si dinosaur, kurse ornitologët BAND si zog. Ky konflikt ilustron se si
mundohen të merren argumente me ndryshimin e definicioneve. Një ithtar i
BAND bënë vërejtje se për paleontologët pula do të ishte dinosaur;30 kurse
paleontologët që mendojnë se dinosaurët kanë patur pendë thonë “se pendët
janë jorelevante në diagnostifikimin e zogjëve.”31 Emri Protarchaeopteriks
realisht do të thotë “para” Arkeopteriksit, por ai mezi mund të aplikohet sepse
Protarcheopteriks konsiderohet më i ri se Arkeopteriksi, ose në rastin më të
mirë të moshës së barabartë. Pranë asaj, Arkeopteriksi ka pendë të zhvilluara mirë, derisa protarkeopteriksi ka struktura të zgjatura që duken si pendë,
por tek ato nuk ka asnjë gjurmë të pendave të vëreta. Pranë asaj, në modelin e fosilit pendët më të mira mbase nuk ishin shtërnguar mirë për trupin
dhe ka mundur të ketë origjinën nga ndonjë organizëm tjetër. Ndonëse
Arkeopteriksi është përparimtar, Protarkeopteriksi, ata që e përshkruajnë, e
konsiderojnë hallkë që mungon në evolucionin e zogjëve.
Derisa studijohej Protarkeopteriksi, ndodhi ajo që më mirë mund të kuptohet si konflikt kulturor. Katër shkenctarë perendimor, një i llojit BAND dhe
tre të llojit paleontologjik, udhëtuan nëpër Kinë dhe kishin privilegjin të
shohin atë fosil para se ai të përshkruhet zyrtarisht. Erdhi te diskutimi i rëndësishëm dhe shkenctarëve perendimor u është thënë se turneu i tyre nuk do
të vazhdon nëse ata nuk identifikonë strukturat e rrafshta enigmatike në fosil
sikurse pendë. Përgatitej tollovi, sepse asnjë nga shkenctarët perendimor nuk
kishte mundësi t’i identifikonte ashtu. Shtë vendosur që ato struktura të
quhen protopendë. Pasi që nuk kishte definicion të konstatuar për protopendë, turneu vazhdoi si sulses i madh.32
Kinezët kanë zbuluar akoma gjetje fosilesh në Laioning dhe më tepër
dinosaur janë përshkruar sikurse të ketë struktura të ngjashme me pendë,
sikurse janë fibrat e holla degëzore.33 Stors Olson, ornitologu i BAND-it nga
Muzeu nacional natyralist në Uashington, nuk u impresionua: “Ata duan të
shohin pendët…dhe kështu shohin pendët.” “Kjo është thjeshtë shprehje e
mendimit të dëshiruar.”34 Ai sugjeron se ato fibra të holla shumë lehtë mund
të ishin qime. Në fund, Arkeopteriksi, i cili është i pranuar si zogu më i hershëm i njohur, mesiguri shtrihet më poshtë në shkrime fosilesh, kurse ka
pendë plotësisht të zhvilluar për fluturim.
Edhe fushata paleontologjike e BAND-it janë të sigurtë se zogjët disi kanë
evolvuar dhe mundësia se nuk kanë evolvuar nuk merret parasysh. Spjegimet
e ndryshme që ata i aplikojnë për evolucioninthejshtë ilustrojnë atë se si
supozimet e tyre të shtuara supozimeve për evolucionit si shkencë që lëvizet
nga hipotezat bëhet spekulative. Duhet të gërmojmë më shumë dhe të mësojmë të dallojmë spjegimet e mira të mbështetura nga shenimet e themeluara
në spekulime.
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Në Liaoning janë gjetur edhe zogjët me pamje moderne (Confuciusornis).
Ato kanë pendë të mirë dhe nuk kanë dhëmbë, sikurse zogjët modern.35
Ndërkaq, zbulimi i cili mahnitë deri tani është Mikroraptor, i përshkruar si
dinosaur me katër krahë. Disa shembuj duket pothuaj ka pendë të më dha
në katër gjymtyrët, por nuk ka këmbë për të ecur. Për atë shtazë mendohet
se ishte lloj organizmi që qëndronte pezull në ajër, jetonte në drunjë, në rrugë
për evolvimin e fluturimit të pavarur.36 Tani për tani ky zbulim i lë të gjithë në
mëdyshje.
Gjetja e pendëve plotësisht të zhvilluar në këtë pjesë të shtyllës gjeologjike, sikurse Arkeopteriksi dhe Confuciusornisa, qartë tregon se ai vend
është i gabuar për kërkimin e evolucionit të pendëve. Evolucioni do të
kërkonte që ajo pendë të ketë evolvuar më herët dhe disa evolucionistë e
theksojnë këtë gjë.37 Ndërkaq, dëshira që zogjët të kenë evolvuar nga
dinosaurët është aq e fuqishme sa që spjegimet që përshkruajnë evolucionin
e pendëve tek dinosaurët akoma shfaqen në literaturën shkencore.38 Ky
është edhe një ilustrim se si një teori, në vend fakteve, mund të manipulon
shkencën.39
Nuk mundeni thjeshtë të ia ngjitni pendët dinosaurit ose ndonjë llojit
tjetër të shtazëve dhe të prisni që ajo të fluturojë. Zogjët kanë kanë karakteristika të numërta të posaqme që u mundësojnë fluturimin, duke përfshirë
sistemin e veqantë të frymëmarrjes, muskujve, eshtra të lehtë,40 dhe mbi të
gjitha pendë për fluturim. I përshkruari i ashtuquajturi “dino-fuz” nuk kvalifikohet si pendë për fluturim, ndonëse disa evolucionist sugjerojnë se pendët
kanë evolvuar nga një lloj strukture fibrore e cila fillimisht ka shërbyer për
izolim. Mirëpo ky është spekulim dhe zbulime të reja fosilesh do të ndryshonin të gjitha ato, por deri tani nuk është zbuluar asnjë dinosaur i vërtetë me
çfardo pendë për fluturim.41 Evolucionistët shpesh sugjerojnë se pendët kanë
evolvuar me modifikimin e luspave së zvarranikëve tek paraardhësit evolutiv
të zogjëve, por nuk duket se është ashtu. Në bazë të gjetjeve të reja,42 paleontologu Riçard Kauen tërhekë vërrejtjen se “proteinat që formojnë pendët
te zogjët e gjallë janë plotësisht jo të ngjashëm me proteinat që sot formojnë luspat e zvarranikëve.”43 Tjetër pendët për fluturim janë struktura shumë
të specializuara që janë shumë të lehta, të fuqishme, të lakueshme dhe të
komplikuara. Kanë vetitë kryesore, gjemba anësore, shumë më pak gjembëza
në gjemba dhe shumë më shumë krrabëza në çdo gjembë, që veprojnë si
zibzar (figura 6.2). Kur ndahen gjembat, zogu përsëri mund t’i bashkojë me
sqep. Por kjo është vetëm pjesë e sistemit shumë më kompleks të senzorëve
dhe muskujve i cili mund të rregullon lëvizjet precise të krahëve, e me të
gjitha këto duhet të drejton sistemi kompleks i koordinuar në tru.44 Teoria e
evolucionit duhet të kalojë rrugë të gjatë duke u mundura të spjegon evolu-
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cionin e zogjëve fluturues ngadinosaurët ose ndonjë paraardhës tjetër të panjohur zvarranikësh.
Leksionet nga Arkeoraptori
Me 15 Tetor të vitit 1999 Shoqëria nacionalo gjeografike ftoi konferencën
e rëndësishme për shtyp në Explorer’s Hall në Uashington. Tema kryesore e
asaj mbledhjeje ishte tregimi i gjetjes së re fosilesh të quajtur Archaeoraptor.
Ai fosil ishte hallka që mungonte” në mes dinosaurëve dhe zogjëve. Kishte
trup zogu, por bishte ishte definitivisht si dinosaur. Disa prej shkenctarëve
prezent, që kanë studijuar atë fosil, kanë komentuar: “Po shikojmë dinosaurin
e parë të aftë për fluturim…Kjo është mahnitëse.” “Më në fund mund të themi
se disa dinosaur kanë mbijetuar, i quajm zogj.”45 Mediumet natyrisht ishin të
impresionuar dhe u përgjigjën me valën e re dinomane. Në numrin e Nëntorit
të revistës Nacional Geographic ai fosil u prezentua me emrin “Pendët për T.

Figura 6.2 Detajet e karakteristikave strukturale të një pjese të vogël të pendës.
Boshti është pjesa e mesme e pendës çfarë shohim tek penda normale. Gjembat degëzohen prej bushtit, kurse prejt tyre degëzohen gjembat më të vogël. Disa gjemba kanë
kukëza mikroskopike të cilat mund të kapen për kapelëzën e lakuar të shkëmbit të llojeve të ndryshme gjembash. Ato kukëza mund të rrëshqasin përgjatë gjembave, duke
i dhënë pendës lakueshmëri dhe kërcshmëri.
Në bazë të: Storer TI, Usinger RL, Nybakken. 1968. Elements of zoology, edicioni i tretë. New York,
St. Louis, San Francisco: McGraw Hill Book Company, p 415.
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rex? Fosilet e reja ngjasim zogjësh janë hallka që mungojnë në evolucionin e
dinosaurëve.” Ai artikull,46 me ilustrime të modelit fluturues të Arkeoraptorit
dhe dinosaurit të ri T.rex të mbuluar me pendë thotë se “tani mund të themi
se zogjët janë teropod (dinosaur) njejt sikurse themi se njerëzit janë gjitar…Gjithçka do të ndryshon, prej paketimeve ushqimore deri te ekspozita në
muzeume, që të pasqyronte këtë zbulim.” Arkeoraptori u karakterizua si “hallkë që mungon në mes dinosaurëve tokësor dhe zogjëve që kanë fluturuar.”
Tjetër, “kjo përzierje e vijave përparimtare dhe primitive është saktësisht ajo
që shkenctarët presin të gjejnë tek dinosaurët që eksperimentojnë fluturimin.” Kjo ishte pikërisht lloji i gjetjes që i nevoitej fushatës së paleontologëve
që të përkrahin tezën e tyre që zogjët kanë evolvuar nga dinosaurët.
Euforia që përcillte këtë lloj hulmtimi nuk zgjati gjatë. Menjëherë pas ca
ditësh disa shkenctarë kanë ngadalësuar autenticitetin e atij fosili. Në veqanti dyshonin ornitologët e BAND-it. Stors Olsoni, në letrën e hapur Piter
Rejvenit,47 sekretar i komitetit të shoqërisë nacionale gjeografike, komentoi
se “revista National Geographic është lëshuar më poshtë se kurrë duke u
marrë me gazetarinë senzacioniste, jo argumentative dhe tabloide.” Ai thekësoi edhe se i riu T.rex “u vesh në pendla…thjeshtë në formë imagjinare dhe
nuk ka vend mbi fantastikën shkencore.” Tjetër, “e vërteta dhe shoshitja e
kujdesshme e dëshmive janë në mesin e viktimave të para” në përkrahje të
prejardhjes teropode të zogjëve “që sot bëhet një ndër falsifikimet më të
mëdha shkencore të kohës sonë.”
Doli se Arkeoraptori është fosil i përbërë, i cili përbëhet prej shumë pjesëve të ngjitura me kujdes. Bishti i dinosaurit është i ngjitur në trupin e zogut
(shih figura 6.3 për identifikim). Tjetër, është vetëm një këmbë, e djathta,
derisa për të majtën është përdorur pasqyrimi i saj i gjetur në kontrapllakën
mbuluese të shkëmbit. Arkeoraptorin tani e quajn “Zogu piltdaunik”, sipas falsifikimit të famshëm të Piltdaunit, tek i cili, kah fillimi i shekullit të kaluar,
nofulla e majmunit me ngjasim njeriu i është ngjitur kafkës së njeriut me ashpërsi. Rreth dyzet vite, derisa u zbulua mashtrimi, ai falsifikim kishte pozitë
të favorshme tek mungesa e hallkave në evolucionin e njeriut. Historia e
Arkeoraptorëve është po aq e pikëllueshme. Ai ka origjinë prej shtrirjeve të
famshme fosilesh Lianoning në Kinë, kurse i janë ngjitur pjesë që të i shtohej vlera.Pasi që është kundërligjore të nxjerren jasht vendit fosile të atilla, e
kontrabanduan për në SHBA dhe përfundoi në panairin vjetor botëror të dijamantëve, mineraleve dhe fosileve në Takson, Arizonë.
Stefen Çerkas, drejtor i një muzeu të vogël në Blending, Juta, është mahnitur kur ka parë fosilin dhe menjëherë ka kuptuar domethënien e tij si ndërmjetës i dinosaurëve dhe zogjëve. Ka paguar 80.000 dollarë që i janë kërkuar
dhe kur u kthye në Blending, kërkoi nga i famshmi Filip Xh. Kari nga Muzeumi
paleontologjik Rojal Tirel në Alberta, Kanadë, që ta studijon atë fosil. Kari
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Figura 6.3 Prezentimi i fosilit Archaeoraptor, fosilit të falsifikuar i cili mashtroi shumë
shkenctarë, kurse ishte prezentuar si hallkë që mungon në mes dinosaurëve dhe
zogjëve. Koka është në pjesën e epërme të places së gurit. Ky fosil është kombinim i
fosilit të zogut, lartë dhe bishtit të dinosaurit poshtë (shigjeta më e ulët). Këmbët që
nuk shihen qartë nga të dy anët e bishtit në gjysmën e poshtme të figures (dy shigjetat e majta dhe të djathta) në realitet janë një këmbë e thekësuar edhe në pasqyrimin e saj në kundërpllakë dhe e cila është përdorë si këmbë tjetër në anën e kundërt.
Fosili ka gjatësi vetëm 30 cm.
Fotografia sipas Lenore Roth. Interpretation from Chambers P. 2002. Bones of Contention: The
Archaeopteryx Scandals. London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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kontaktoi me liderët e shoqërisë nacionale gjeorgrafi, të cilët shpesh publikojnë lidhur me evolucionin,48 dhe ata kanë thënë se do ta mbështesin projektin. Përpos kësaj kanë vënë kushtin e fshehtësisë absolute lidhur me këtë
hulumtim, që sa më me efikasitet ta bëjnë të ditur këtë hallkë mahnitëse që
mungonte. Ekipit për studim i janë bashkuar, në mes tjerëve, Ksing Ksu, nga
Instituti i Pekingut për paleontologjinë e kurrizorëve dhe Timoti Rou nga
Universiteti Teksas. Çerkas, Kari dhe Ksu janë përfolës të pikëpamjes paleontologjike se zogjët kanë evolvuar nga dinosaurët.
Shtë bërë marrveshja që modeli i kontrabanduar të kthehet në Kinë.
Studimi me rrezet rendgen zbuloi se modeli i fosilit përbëhet prej 88 pjesëve
të ndara.49 Disa hulumtues kanë vënë re se edhe eshtrat në bishtin e
dinosaurit nuk janë të ngjitura mirë me trupin në ngjasim me zogun dhe se
janë dy këmbë pllaka dhe kontrapllaka por vetëm një palë këmbë. Detajet lidhur me atë hulumtim ndoshta kurrë nuk do të zbulohen. Valvitej me disa flamujë të kuq, por projekti nuk ishte në vend. Ndonëse ajo përmbysje pjesërisht i është përshkruar edhe mungesës së komunikimit, Luis M.Simons,
reporter veteran hetues, prej të cilit është kërkuar të shqyrëton rastin, gjeti
shumë mospërputhmëri kur morri në pyetje pjesëmarrësit. Ai vërren se “të
paktë e pranojnë fajin; secili fajëson tjetrin.”50 Revista Nacional Geographic
dëshiron pothuaj në të njejtën kohë të publikohen detaje për Arkeoraptorin
në ndonjë gazetë teknike, por nuk u gjet asnjë. Poashtu revistat Nature dhe
Science refuzuan të publikojnë raportin teknik, i cili do ta pranonte natyrën
disafishe të atij modeli, por e konsideronin vetëm një lloj organizmi.
Në ndërkohë revista Nacional Geographic, me afatin e fundit për detyrën
e madhe të botimit, nxitoi dhe publikoi numrin e turpshëm të nëntorit pa
raportimin e përmendur teknik, kurse vazhdoi me shpalljen e çuditshme të
gjetjeve. Por komentet se fosili është falsifikat qëndronin akoma. Atëherë
Ksing Ksu me kthimin e tij në Kinë gjeti kontrapllakën e përshtatshme të
bishtit të Arkeoraptorit. Përshtatej pvr mrrekulli kurse i takonte një dinosauri!
Ksu me keqardhje lajmëroi kolegët e tij në SHBA se “duhet të pranojmë se
Arkeoraptori është model falsifikuar.”51 Edhe pse disa që kanë studijuar modelin së pari nuk kishin pranuar raportin e tij, tani duket se të gjithë pajtohen
se ishte mashtrim. Kjo fatkeqësi ishte shumë interesante për shtypin ndërkombëtar. Pjesa e zogut të Arkeoraptorit përsëri u studijua me një tjetër
model të ngjashëm dhe i ëshë dhënë emri ndryshe prej atij që ia kishte dhënë
revista National Georgraphic. Tani u quajt Yarnonis martini, kurse ata që e
përshkruajnë supozojnë se këmbët, jo bishti, i Arkeoraptorit i takon atij lloji
të ri.52 Ornitologët BAND fituan atë raund, por paleontologët që kanë mediat në anën e tyre, ishin shumë këmbëngulës. U hulumtua brenga për
“shkenctarët që kanë shumë frikë prej pronarëve të tyre medial të shprehin
brengat e tyre.”53 Mediat vazhdojnë me paisjen e pendlave T. rex-in ndonëse
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nuk janë gjetur pendë në asnjë nga fosilet T.rex. Kejt Tomson, profesor dhe
drejtor i muzeut të Universitetit Oksford, shtjellon rezonimin e përdorur për
furnizimin e T.rex-it me pendë, me fjalët se rezultati është “pendla - 3, logjika - 0.”54
Del se teoria e evolucionit akoma nuk ka model të vërtetuar për origjinën
e pendave, fluturimit ose zogjëve dhe beteja në mes paleontologëve dhe
ornitologëve BAND vazhdon sepse shkencën e lëvizin teoritë në vend fakteve.
Nuk janë mësuar leksionet për kujdesin. Nga katastrofa me Arkeoraptorin,
Shoqëria nacionale gjeografike dhe Muzeu i Stefen Çerkesit në Jutë publikuan librat të cilat sidomos ilustrojnë dinosaurët me pendë!55 Fatkeqësisht
evolucioni i zogjëve nuk është rast i izoluar. Në librin Ikonat e evolucionit;
Shkenca apo mythi? Pse shumë prej asaj që mësojmë për evolucionin është
e gabuar, biologu Xhonatan Uells dokumenton me shumë shembuj tjerë të
ndryshëm.56
Fuqia e fshehtë e paradigmave
Shumë faktorë nxitojnë qëndrueshmërinë e paradigmës, prej të cilave nuk
është më e vogla qëndueshmëria e shkenctarëve që e përfaqësojnë. Për
secilin është e vështirë të hek dorë nga ajo që beson, edhe nderi personal
mund të jetë faktor i fortë. Fizicienti i njohur gjerman Maks Pllank një herë
ka thënë sinqerisht se “idea e re shkencore nuk triumfon me bindjen e
kundërshtarëve të saj dhe me veprimin që ata të shohin dritën, por më parë
sepse ata kundërshtarë në fund vdesin dhe del gjeneratë e re e cila është afër
me atë të vërtetë.”57 Ky princip nganjëherë shprehet si “shkenca përparon
varrim pas varrimi!”
Cinikët thonë se “historinë e shkruajnë ngadhnjimtarët,” dhe shumë
shpesh kështu ndodhë. Kur ndonjë paradigmë mbrin pozicionin dominues një
herë, nuk është e sigurtë se ata që e promovojnë do të lejojnë që ajo të harrohet. Përqeshja e paradigmave tjera mund të krijon “klimën e mendimit” e
cila shumë fort favorizon pikëpamjen dominuese, të jetë ajo e vërtetë apo jo.
Një nga rezultatet fatkeqe është se në vend që të shqyrëtojnë temelisht pyetjet e thella të hulumtimit të tyre, shkenctarët ndalin së hulumtuari58 dhe fillojnë të publikojnë kur duket se shenimet e tyre përputhen me paradigmën e
pranuar. Kjo mund gjithnjë të mbanë paradigmën, sidomos në regjionet
spekulative të shkencës ku mund të ketë pak shenime. Nuk është e lehtë të
rishqyrtohet paradigma dominuese, e kur ndërhyjnë mediumet publike dhe
industria e argëtimit, sikurse është shpesh rasti me pikëpamjet shkencore,
ndryshimi është edhe më i vështirë. Paradigmat e kanë mënyrën të fitojnë
jetën e vet, sikurse është rasti me evolucionin, i cili vepron edhe mbi bashkësinë shkencore.
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Idetë dhe paradigmat dominuese nuk duhet domosdo të themelohen në
fakte që të pranohen. Njerëzimi shpesh përfshihet në mënjanime të pa argumentuara dhe shkenca nuk është përjashtim. Ja disa shembuj që e ilustrojnë
këtë.
(a) I famshmi “Procesi majmun” u mbajt në vitin 1925 në qytetin Dejton,
Tenesi.Edhepse i nisur për shkak të disa pyetjeve teknike të mësimit të evolucionit në shkollat publike, doli se gjykimi u bë ngecje e njohur botërore në
mes evolucionit dhe krijimit. Opinioni publik mendonte se avokati i njohur i
Çikagos, Kllarens Derou, i cili e mbronte evolucionin, triumfoi ndaj Uilliem
Xhenings Brajanit, përndryshe tre herë kandidat për kryetar amerikan, i cili
mbronte Krijimin. Atë tregim e kam dëgjuar kur isha student. Më vonë
shqyrëtimi i atij gjykimi që u krye nga dy historian të shquar, Ronalld Nambers
dhe Eduard Llarson nga Universiteti Uiskonsin dhe Xhorxhia, zbuloi se evolucioni nuk ka fituar.59 Rasti më i mirë për evolucionin ishte e pazgjidhur. Nga
njëra anë, Derou ia parashtroi disa pyetje hyrëse Brajanit në të cilat ai nuk u
përgjigj mirë; nga ana tjetër, shumica parandjenin se Derou e kishte humbur
atë rast për shkak të talljes dhe arogancës së tij. Kundërshtonte çfardo
kërkesë në gjyq dhe në fund i është tërhekë vërrejtja për mosrespektimin e
gjyqit. Shumica e raporteve gazetarske në fund të gjyqit dhe dokumentet
tjera shprehnin brenga serioze se evolucioni kishte humbur. Verzioni rrjedhës
i popullarizuar se Derou kishte mundur Brajanin kryesisht vjen nga libri Only
yesterday (Qysh dje), i shitur në mbi një milion botime dhe filmit, si dhe pjesë
teatrale shumë të njohur Inherit the wind (Trashëgo erën). Të dyja prezentojnë në mënyrë të shtrembëruar atë gjykim, duke favorizuar fort Deroun.60
Idea se Derou ka fituar u pranua gjerë por gjatë pas vet gjykimit.
(b) Mesiguri keni dëgjuar për konceptin e Tokës së rrafsht dhe se si
Kristofer Kollombo është trim ii cili vendosi t’i kundërvihet kësaj dogme të
rreme të cilën e predikonte kasha. Kollombo lundëroi deri në Amerikën veriore dhe nuk ka rënë nga skaji i Tokës! Ajo “urtësi” konvencionale ndodhet në
shumë libra shkollor dhe enciklopedi.61 Ndërkaq del se, edhe ky është një
koncpt i rremë. Hulumtimi thelbësor të cilin e ka bërë Xhefri Barton Rasell,
profesor i historisë në Universitetin Kalifornia në Santa Barbara, jep një pamje
krejtësisht tjetër. Në librin Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern
Historians (Paramendimi i Tokës së rrafshtë: Kollombo dhe historianët modern),62 Rasel spjegon se si rrena u bë dogmë. Mezi se edhe një i vetëm
nxënës kishtar gjatë një mileniumi ka besuar se Toka është e rrafshtë; të
gjithë kanë besuar se Toka është sferë, por në shekullin 19 dy libra të distribuar gjithandej arritën ta bindin botën në të kundërtën. Ishin këto History
of the Conflict between religion and Science (Historia e konfliktit në mes
religjionit dhe shkencës) dhe: A History of the Warfare of Science with
Theology in Christendom (Historia e luftës së shkencës dhe teologjisë në
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krishterizëm).63 Të dy këto libra flisnin për superioritetin e shkencës dhe akuzonin Kishën se si shpërndanë mësim të gabueshëm. Mirëpo, gabimin e
shpërndanin autorët e atyre librave, sepse nxirnin argumentin qartaz të rremë
se Kisha mësonte për Tokën e rrafshtë. Për fat në disa vite të fundit më
shumë tekste dhe libra referuese filluan ta drejtojnë atë gënjeshtër.
(c) Në vitin 1860 në Universitetin e Oksfordit ndodhi konfrontimi i famshëm në mes peshkopit të Oksfordit, Samjuell Villberforsit, të quajtur “Semi i
sapunosur” dhe Tomas Hakslli, të ilin e quanin “bulldog” besnik të Darvinit.
Një nga anegdotat kryesore, të cilën e recitojnë gjeneratat e evolucionit, 64
tregon se si Tomas Hakslli e ka mundur Vilberforsin. Gjoja se në atë takim
Vilberfors kishte folur për mungesën e ndërmjetësve fosilesh dhe në mënyrë
direkte dhe të pakëndshme ka pyetur Haksllin nëse ai ka origjinë majmuni
nga ana e gjyshës apo gjyshës së tij. Kjo ka shkaktuar përkrahjen e zëshme
dhe përqeshje të publikut anti-darvin të Oksfordit. Hakslli menjëherë i kishte
thënë një miku se Zoti ia ka dhënë peshkopin në duar. Më vonë, kur formalisht përgjigjej në pyetjet e peshkopit, ai tha se më parë do të kishte preferuar të kishte prejardhje majmuni sesa njeriu që përdorë ndikimin e tij të
fsheh të vërtetën! Kjo përqeshje e peshkopit të nderuar shkaktoi tollovi
protestash dhe thonë se një zonjë ishte alivanosur derisa grupi i përkrahësve
të Haksllit bërtiste pohimin.65 Ndonëse, në dobi të Haksllit mbledhja përfundoi e pazgjidhur, tregimi u perhaps si fitore e Haksllit.66 Kthimi kritik në atë
rast, të cilin e ka bërë historian nga Oksfordi Xh. R.Llukas,67 tregon se si
Hakslli sigurisht kishte prezentuar gabimisht rezultatin e atij takimi dhe se
pyetja e Vilberforsit për linjën e origjinës nga majmuni aspak nuk i është drejtuar Haksllit, por ishte pyetje retorike e drejtuar “çdokujt”. Ndërkaq, tregimi
për fitoren e Haksllit pranohej sikurse evolucioni i Darvinit bëhej pikëpamje
dominuese, të paktën në mesin e shkenctarëve.
(d) Shumica e konsiderojnë Margaret Mid antropologe më të njohur kulturor të shekullit 20. Në vitin 1928 ajo publikoi librin legjendar Coming of Age
in Samoa (Ardhja e kohës në Samoa). Ishte kjo bombë, e cila pati sukses
menjëherë; janë botuar me miliona edicione dhe është përkthyer në 16
gjuhë. Ai libër lavdëronte përparësitë e lirisë prej zakoneve kulturore, që
është shembull stili i jetës sekulare në Samoi, sidomos mes të rinjëve që janë
ritur në mjedisin të pangarkuar me llojin prindëror të organizimit i cili zë
frymën e jetës emocionale. Në harmoni me këtë, ajo spjegon se vlerat
prindërore në Samoi çmohen pa.
Në SHBA Margaret Mid u bë guru për të rinjët e shumtë dhe prindërit e
tyre gjatë vitit 1960. Libri i saj i njohur kishte ndikim të madh, duke thekësuar domethënien e cultures, përkundër trashigimisë, në përcaktimin e sjelljes. Ajo atëherë provokoi diskutim të ashpër “natyra kundër edukimit”, i cili
vazhdon deri më sot. Koncepti sociobiologjik për të cilin do të flasim më
164

vonë68 është në anën e natyrës (gjeneve), derisa Mid dhe shumë sociology
kanë prirje të jenë në anën e edukimit (kulturës). Ajo dhe disa kolegë të saj
janë quajtur determinist absolute të kulturës. Për librin e saj thonë se është
“pothuaj pa asnjë mundim”69 dekurajoi lëvizjen e fuqishme eugenike të asaj
kohe i cili tentonte të përmirësonte njerëzimin me kufizimin e riproshimit të
individëve dhe grupeve të konsideruara gjenetikisht inferior. Tani duket se ai
libër ishte vetëm project i fantazioneve të saj. Për më tepër ndoshta Mid ishte
bindur me qëllim të keq në përfundime të rreme. Disa Samoan të arsimuar
kanë reagur me tërbim në prezentimin e gabuar të kulturës së tyre, kurse
banorët tjerë të Samoas i janë kërcënuar që, nëse ndonjëherë gjenë guximin
të shkon atje, do ta lidhin dhe t’ia hedhin peshkaqenëve!
Dëshira për hakmarrje në njëfar mënyre doli e knaqur. Në librin Margaret
Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anhropological Myth
(Margaret Mid dhe Samoa: formimi dhe rrënimi i një mythi antropologjik),70
antropologu Derek Frimen nga Australia, i cili me vite të tëra ka studijuar kulturën samoane, raporton se shumiva e pohimeve të Mid-it janë “fundamentalisht të gabuara, e disa prej tyre absurditisht të rreme.”71 Libri i tij, që e
publikoi Harvard Univeristy Press, bile është lajmëruar në faqen e parë të
revistës New York Times kur u publikua më 1983. Për fatin e Mid, u publikua
pas vdekjes së saj. Studimi i Frimenit tregon se vlerësimi i Mid-it për sjelljes
seksuale të samoanëve është gënjeshtër e madhe. Samoanët kanë standarde
shumë të përkufizuara shoqërore, shumë më shumë se standardet tradicionale perendimore. Martesa dhe virgjëria çmohen shumë, e kështu ishte
edhe para se krishterizmi erdhi në ishujt e samoanëve.72
Reagimi në librin e Frimenit ishte i vrullshëm dhe diçka prej atij reagimi
më tepër dukej si fushatë politike sesa aktivitet shkencor. U lajmëruan pikëpamjet e ndryshme, për dhe kundër, në artikuj revistash, libra, ndryshime
librash dhe ndryshimeve në ndryshime librash. Disa sulmonin Midin disa
Frimenin, të tretët pyeteshin se si kanë mundur informatat aq të gabueshme
ta lavdërojnë Margaret Midin. Neve këtu na intereson jo nëse natyra, edukimi dhe vullneti i lirë përcakton sjelljen, por ajo që tepër shumë duket se informatat e pavërteta të Midit sollën deri te lëkundja e rëndësishme lidhur me
botën, ose të paktën kanë ndikuar në të.
Mund të pyetemi edhe sa koncepte të gabuara akoma jetojnë në bibliotekën tonë, libra shkollorë dhe mësonjëtore. Katër shembujt e sipërm tregojnë se si pranojmë idetë edhepse ato mund të jenë pak të vërtetuara me
fakte. Do duhej të ishim më tolerant ndaj pikëpamjeve të tjerëve, por jo edhe
naiv. Nuk do duhet të pranojmë pa kritikë trended intelektuale modern shkencore, sikurse askund. Rruga më e mirë që njoh ku të mos bie në idetë e
gabuara të popullarizuara dhe paradigma janë pavarësia në mendim, studim
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thelbësor, mos përzierja e fakteve me spjegime dhe vënia re në faktet më të
mira.
Sociologjia e shkencës
Kur gjatë luftës së dytë botërore qeveria e SHBA-së kishte finansuar projektin Menhetën, disa nga shkenctarët më të mirë botëror u kyçën në prodhimin e bombës së parë atomike. Ky është shembull se si qeveria ndikon
fuqishëm në drejtim të hulumtimit shkencor. Dihet se faktorët e jashtëm si
opinioni publik dhe përkrahja finansiare,73 ndikojnë në hulumtime shkencore.
Përkundër kësaj, shkenctarët pohojnë se praktika e tyre është objektive dhe
racionale dhe përgjithësisht konsiderohet e tillë.74 Fatkeqësisht shumë
shpesh ajo nuk është ashtu.
Shkenca e kishte momentin e saj të madh pas luftës së dytë botërore, kur
bomba atomike dhe suksesi i satelitit rus Sputnjik në vitin 1967 me të madhe
shtuan respektin ndaj shkencës. Fondet hulumtuese në projekte shkencore
derdheshin në Universitete me tempo të shpejtë dhe nuk ishte shumë
vështirë të gjesh fonde për projekte shkencoro-hulumtuese. Mua personalisht
më janë dhënë disa donacione shtetërore hulumtuese dhe kam punuar në
disa projekte shkencore të cilat i finansonte qeveria.
Që atëherë u formuan kohë të vështira për shkencën. Vlerën e saj
shoqëria më nuk e konsideron të nevojshme dhe besimi në objektivitetin dhe
ndershmërinë e saj më nuk është pa vlerë. Më shumë sociolog filluan të vlerësojnë shkencën, prandaj disa shkenctarë pyeteshin nëse nuk duhet që sociologët të merreshn me terenin e tyre; por sociologët e konsiderojnë sociologjinë shkencore teren të tyre dhe kjo pyetje e ndijshme poashtu nisi diskutime tjera. Fatkeqësisht, nuk është vështirë të lëndohet vetrespekti i një
bashkësie të suksesshme shkencore, e cila duket se pak kujtohet në të gjitha
gabimet që i ka publikuar në të kaluarën. Nga ana tjetër, sociologët duket se
harrojnë që shkenca nganjëherë merret me fakte të thjeshta objektive të cilat
nuk është lehtë të zotërohen nga ndikimet sociologjike.
Kur kanë filluar të zhvillohen studimet e sociologjisë religjioze, sociologu
Bernard Barber publikoi një artikull për atë temë në revistën Sceince.75 Me
titull Resistance by Scientists to Scientific Discovery (Rezistenca e shkenctarëve sipas zbulimeve shkencore) ka rradhitur disa faktorë të jashtëm që
mund të ndikojnë në përfundimet shkencore. Përfshihen (a) spjegimet e
mëhershme; (b) koncepti metodologjik, sikurse është afërsia e tepërt, ose
antipatia jasht mase ndaj matematikës; (c) religjioni i shkenctarëve, e cila ka
ndikuar në shkenë në mënyra të ndryshme; (d) statusi professional; (e) specializimi profesionist; dhe (f) shoqëritë, grupet dhe “shkollat e mendimit”. Ka
shumë shembuj të kombinimeve të tilla situatash në literaturën sociologjike
dhe historike.76 Pikëpamjet e tilla shkenctarët nuk i mirëpresin gjithnjë, sepse
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ato shkatërrojnë stilin e tyre të preferuar të shkencës si të lira nga ndikimet
e jashtme.
Rasti i pikëllueshëm i teologut Gregor Mendelit (1822-1884), i cili zbuloi
principet themelore trashigues duke kombinuar bizelen, ilustron shumë mirë
ndikimin e faktorëve sociologjik në shkencë. Mendeli publikoi gjetjet e tij
epokale në revistën e shoqërisë për shkenca natyrore, Bryn. Përkundër asaj
që nganjëherë shkruhet ajo revistë qarkulloi gjerësisht nëpër Evropë; por
përkundër shenimeve mahnitëse të Mendelit, autoritet nga lëmia e tij e
injoruan totalisht.77 Disa vite pas vdekjes së tij disa biolog përsëri zbuluan
dhe vërtetuan zbulimet e tij të veqanta. Pse ishte i injoruar? Kjo është yetje
enigmatike, në të cilën nuk kemi përgjigjëje të mira, por ka shumë sugjestime të cilat shprehin ndikimet sociologjike në shkencë. Fakti se ai ishte teolog
i panjohur dhe i izoluar, e jo anëtar i bashkësisë së rregullt shkencore, padyshim ishte faktorë domethënës. Qasja e tij e re e përzierjes së botanikës
dhe matematikës, që studimi i tillë e kërkonte atë gjë, shumica e shkenctarëve nuk e kuptonte por e çmonte. Kishte edhe ide tjera rivale për faktorët
trashëgues dhe që aty ajo kohë nuk ishte e përshtatshme për pranimin e
ideve të tij revolucionare. Për fat shkenca ka kaluar ato pengesa dhe tani
Mendel vshtë një ndër personalitetet më me rëndësi n historinë e shkencës.
Si të dallojmë shkencën e mirë nga ajo e keqe?
Një nga leksionet me rëndësi që mund të mësojmë është se ekziston
shkenca e mirë dhe ajo e keqe. Zbulimi i Arkeoraptorit është shkencë e keqe,
por zbulimi i planetit Neptun, e bazuar në shenimet e lëvizjes jo të drejtë të
Uranit, ilustorn shkencën shumë të mirë. Në kohën e sotme, kur shkenca ka
rol aq të rëndësishëm në atë se çka mendojmë ne, është me rëndësi të dallojmë shkencën e mirë prej asaj të keqe. Fatkeqësisht ajo nuk është e lehtë,
sidomos jo për jo-shkenctarin. Shenimet jo të plota ose të gabuara mund të
mashtrojnë edhe shkenctarët më të mirë. Ja disa indikacione (tabela 6.1) që

Tabela 6.1 IDENTIFIKIMI I KARAKTERISTIKAVE TË
INTERPRETIMEVE SHKENCORE TË BESUESHME
a. Interpretimi përputhet me shenimet e qasura.
b. Idea mund të testohet posaqërisht me eksperiment dhe vrojtim të
përsëritshëm. Mund të kundërdëshmohet.
c. Interpretimi mund të parashikon rezultatet e panjohura.
d. Koncepti nuk është objekt i kundërshtimit të madh.
e. Përfundimi është marrë në bazë të fakteve në natyrë, e jo në bazë
teorisë ose dobisë komerciale.
f. Pohimet përcjellëse janë mbështetur mirë.
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mund të na ndihmojnë të vlerësojmë sa mund të jenë të besueshme
spjegimet shkencore.
(a) A përputhet idea me faktet? A shpie ajo deri te përfundimi logjik, sidomos kur shqyrëtohet spektri i gjerë i fakteve?
(b) A mund të testohet pohimi, sidomos a është eksperimentalisht e
përsëritshme? Shkenca eksperimetale, çfarë janë rezultatet e eksperimetit
kimik, konsiderohen të besueshme. Nga ana tjetër, kemi atë që quhet
shkencë historike,78 e cila është më spekulative dhe konsiderohet më pak e
besueshme. Shembull do të ishte studimi fosileve, ku mund të ndodhet
vetëm pjesa e një modeli, kurse ne mundohemi të studijojmë se çka ka ndodhur në të kaluarën e cila sot nuk mund të vështrohet. Disa ide testohen më
lehtë se të tjerat. Edhe evolucioni edhe krijimi që konsiderohen ngjarje të së
kaluarës nuk mund të testohen aq lehtë sikurse obzervimet e sotme. Por kjo
nuk do të thotë se nuk mund të pvrdorim obzervimet e sotme që të provojmë të kuptojmë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Është me rëndësi pyetja se sa përputhet ai përfundim me faktet. Disa nërlidhin mundvsinë e testimit me aftësinë për mundjen e pohimit, duke marrë përfundim se nëse nuk
mund ta mundni, ajo nuk është shkencë e vërtetë.
(c) A mund të përdoret ajo ide të parashikohen rezultatet e panjohura?
Një shembull, i përmendur më herët,79 ishte kur për nivelin e rezonancvs
energjetike doli si ishte pikërisht ashtu si e parashikoi Fred Hojll.
Parashikueshmëria në shkencë prezenton shkencën në editimin e saj më të
mirë.
(d) A është pohimi objekt diskutimi? Nëse shkenctarët nuk pajtohen rreth
saj, kjo sugjeron se ka edhe pikëpamje alternative.
(e) A është përfundimi bazuar në fakte nga natyra, ose ka ardhur deri te
ai teorikisht? Të keni parasysh fuqinë e paradigmave dominuese dhe kontruktimeve filozofike; e sidomos të keni kujdes nëse ekzistojnë përparësi
komerciale dhe finansiare të përfundimit të caktuar. Hulumtimi të cilin e sponzoron industria e duhanit dhe që sugjeron mos dëmin e të pirit duhan, është
shembull i mrrekullueshëm i gabimit të shkaktuar me interesin finansiar të
sponzorëve hulumtues.
(f) A paraqiten pohime të pabaza? Nëse është ashtu, përsëri keni kujdes.
Pohimet e pabaza hedhin dyshimin në integritetin e tërë hulumtimit. Sidomos
shpesh përzihet shpesh lidhja e tejdukshme e dy faktorëve të shpeshtë me
shkakun dhe pasojën. Për shembull, një studim tregoi se studentët-duhanxhi kanë nota më të dobëta se studentët-joduhanxhi. Kjo lidhje u kuptua me
seriozitet dhe mënyrë e dukshme për duhanxhi të përmirësojnë notat ishte ta
lënë duhanin. Por ky përfundim mund të jetë shumë i gabuar. Mund të jetë
se në vend të asaj duhanxhitë të pine më shumë duhan për shkak të notave
të dobëta; ose tippet shoqërore që nuk mësojnë edhe aq janë të prirur të
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pine duhan, që formon lidhjen me notat e dobëta.80 Vetëm pse dy faktorë
duken kuantitavisht të lidhur, nuk do të thotë se njëri shkakton tjetrin.
Ekziston shkallë e lartë e lidhjes në mes amvisërisë që kanë telefon dhe atyre
që kanë maqinë rrobalarëse, por të gjithë e dimë se posedimi i njërës nuk do
të thotë posedim i tjetrës. Përfundimet e bazuara në shenime të ndvrlidhura
pa studime shkaqesh dhe pasojash nuk duhet besuar, por prap shkenctarët
dhe mediat publike shpesh parashikojnë atë faktorë kyç. Shumë komponente
të botës sonë të komplikuar mund t’i japin ngjasim raportit shkak-pasojë aty
ku realisht ai nuk ekziston.
Që shkenca të shfrytëzohej maksimalisht, duhet të vlerësohet me kujdes
ajo që flitet dhe të ndahet shkenca e mirë prej asaj të keqës. Më në fund, ka
aq shumë prej të dyjave.
Komentet përfundimtare
Modeli i paradigmës në shkencë dhe studimet tjera janë dëshmi të
ndikimit të fuqishëm të ideve të pranuara. Kjo do duhej të na bënte më të
kujdesshëm dhe të na nxit të studijojmë më thellë, para se të ndjekim
thjeshtë “klimën e mendimit” sundues.
Hulumtimi i gjatë rreth asaj se si kanë mundur të evoluojnë zogjët nuk
është lloj i tregimit që do të mund ta bindë këdo se spjegimet shkencore vënë
në lëvizje faktet. Shumë pikëpamje të kundërshtuara të cilat grupet e
ndryshme shkenctarësh i paraqesin një shekull e gjysmë me rradhë shumë
mirë ilustrojnë se si shkencën mund ta udhëheqin teoritë e jo faktet. Nëse
shkenca është hulumtim i së vërtetës, sikurse supozohet, pse të merret
atëherë me spekulime të përcjella me interesa intelektuale të grupeve individuale në vend se të lejon faktet të flasin vetvetiu? Shkenctarët, si dhe pjesa
tjetër e njerëzimit, gjithnjë dhe më shumë sesa dëshirojnë të pranojnë besojnë në atë që duan të besojnë, duke plotësuar shenimet që mungojnë me
supozime të veta. Jam i bindur se disa nga kolegët e mi shkenctarë do të
ofendohen me këtë dhe do të dëshiroja të mos jetë ashtu; por a më parë e
kuptojmë këtë gjë është më mirë për shkencën.
Shumë shpesh shkenca është e nxitur më shumë me teori sesa me fakte.
Për këtë është shumë me rëndësi të mundohemi të ndajmë shkencën e mirë,
e cila shpie kah njohja e vëretës në natyrë, nga shkenca e keqe e cila nuk e
bënë këtë.Shkenctarët janë vetëm njerëz dhe mund të jetë e vështirë tëgjejmë shkecëtarin që nuk ka paragjykime. Por, ata shkenctarë që i japin përparësi fakteve në raport me teori do të kanë gjasa mv të mëdha të zbulojnë
se çka vërtetë ndodhë në natyrë.
E gjithë kjo mund të jetë domethënëse për pyetjen lidhur me Zotin. Në
kaputjt 2 -5 kemi dhënë shumë shembuj faktesh të cilat na tregojnë se është
i domosdoshëm Dizajnuesi. Pranë këtyre dëshmive, shkenctarët i shmangen
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përfundimit të atillë. Sot mbisundon paradigma se shkenca duhet të spjegon
çdo gjë pa Zotin, edhepse ajo shpesh shpie në supozime të paargumentuara
që të spjegohen faktet e gjetura. Qëndrimet personale dhe sociologjia e
bashkësisë shkencore shumë shpesh përcaktojnë se çka pranohet si e
vërtetë. Përfundimeve të shkencës shpesh u japin formë faktorët tjerë, e jo
faktet nga natyra.
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Kapitulli 7

A është shkenca ekskluzive?
Intelektualët letrarë në njërën anë – në anën tjetër shkencëtari…
në mes tyre gremina e keqkuptimeve të përbashkëta.1
Çarls Snou, shkrimtar, shkencëtar

Lëmitë që iu shmanget shkenca tani
Para dy shekujve matematicienti-kosmolgu i njohur françez Pjer-Simon
Laplas shkruajti librin e famshëm për mekanizmin qiellor. Në atë libër përshkruajti modelin e tij të formimit të sistemit Diellor, sipas të cilit janë formuar
planetet me kondenzimin e avullit ujor. Laplas, i cili veqmas ishte dietar i njohur, vendosi të prezenton librin e tij mbretit Napoleon. Mbreti paraprakisht
ishte i njohtuar se Zoti nuk pëmendet në libër. Kur ia dha librin Lapals, mbreti
e pyeti pse ka shkruar librin për gjithsinë dhe nuk ka përmendur Krijuesin e
saj. Lapals ishte përgjigjur me krenari se nuk kishte nevojë për hipotezë të
tillë.”2 Zoti ishte i panevojshëm! Ndonëse ekzistojnë variacione të ndryshme
të detajeve të atij takimi, ai incident ilustron mirë qëndrimet e pavarura dhe
përjashtuese që mbizotronin në atë kohë.
Tendencën e njejtë e shprehi fizicienti teorik Stiven Hoking kur propozoi
gjithësinë ploësisht vetmjaftuese ku “nuk do t’i nevoitej asgjë që do të kurdiste orën dhe ta linte të punojë. Në vend të asaj çdo gjë në gjithësi do të
ishte e përcaktuar nga ligjet e shkencës dhe rrokulljes së zarave në gjithësi.
Kjo mbase tingëllon e guximshme, por kjo është ajo e besojmë unë dhe
shkenctarët tjerë.”3 Në Francë, zoologu i njohur detar Feliks Lakaz-Ditje
kishte shkruar në dyer të laboratorit të tij:”Shkenca nuk është as religjion as
politikë.”4 Fizienti i Harvardit Filip Frenk thotë se në shkencë “çdo ndikim i
shqyrëtimit moral, fetar dhe politik ‘bashkësia shkencore’ e konsideron
‘jolegjitim’.”5 Kurse nobelisti Kristian de Dive, duke folur për problemin e
rëndë të nisjes spontane të jetës, tregon kah ajo se “duhet t’i shmangemi çdo
parandjenje të teologjisë.”6
Jo shumë moti Akademia nacionale e shkencave dhe Asociacioni amerikan
për përparim të shkenës kanë protestuar ashpër për trendet në orët e
shkencës në shkollat e mesme të cilët shtytin diskutimet për alternativa të
evolucionit. Edhe ideja se ndoshta ekziston ndonjë lloj i planit inteligjent në
natyrë konsiderohet e papranueshme.7 Me këtë nuk pajtohen të gjithë
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shkenctarët, por qëndrimi dhe etosi i përgjithshëm i sotëm, që zakonisht vijnë
prej bashkësisë shkencore, është se shkenca duhet të shkon vetëm dhe të
përjashton gjithçka tjetër. Sidomos duhet t’i shmangemi frymës së ndikimit
religjioz.
Përjashtueshmëria në shkencë nxitet nga shkalla e elitizmit dhe këto dy
karakteistika mund të përshtaten shumë mirë, duke shtytur njëra tjetrën.
Shumë shkenctarë mendojnë se shkenca është superiore në krahasim me të
gjitha metodat tjera të shqyrëtimit. Suksesi i mrrekullueshëm i shkencës në
disa lëmi ka kontribuar në atë ndjenjë dhe në mas të caktuar është arsyetuar ajo krenari. Shkenca është sidomos e mirë në përgjegjëjen e pyetjeve ‘si’,
siç është pyetja: si ndikon graviteti në lëvizjen e planeteve, por nuk zgjedh
edhe aq mirë pyetjet ‘pse’, sikurse është mbi të gjitha ajo: pse ekziston
gjithësia. Ka pyetje legjitime të cilat janë jashtë qasjes së shkencës. “Nëse
pyetni shkencë si duhet të bëhet bomba atomike ajo do të përgjigjet. Nëse e
pyetni a duhet vërtetë ta bëni një bombë të tillë, ajo do të mbetej memece.”8
Të gjithë që kërkojnë të vërtetën dhe kuptimin ka të drejtën të bëjë çfardo
lloj pyetje.
Biologu nga Universiteti i Harvardit Riçard Luontin poashtu shpreh diçka
të përjashtueshme nga shkenca kur shumë sinqertë e thotë:”Dëshira jonë të
pranojmë pohimet e shkencës të cilat janë në kundërshtim me mendjen e
shëndoshë është çelësi i kuptimit të betejës së vërtetë në mes shkencës dhe
mbinatyrores. Ne mbajmë anën e shkencës përkundër absurditetit të dukshëm të disa konstruktimeve të saj, përkundër mos suksesit të saj të plotëson premtimet e shumta eskstravagante për shëndetin dhe jetën, përkundër
tolerancës së bashkësisë shkencore ndaj tregimeve të paargumentuara
‘thjesht-ashtu’, sepse paraprakisht i jemi dorëzuar një diçkaje – i jemi
dorëzuar materializmit. Nuk janë metodat dhe institucionet e shkencës ajo që
na shtynë të pranojmë spjegimin materialist të botës, por përkundrazi,
besnikëria jonë ndaj shkaqeve materialiste na shtynë ta bëjmë aparatin e
shqyrëtimit dhe tog konceptesh që prodhojnë spjegime materialiste, pavarësisht sa kontraintuative janë ato, sado të jenë mistike për jo të përkushtuarit. Për më tepër, ai materializëm është absolut, sepse nuk mund të lejojmë që
Këmba e Zotit të kalon pragun.”9 Kur është fjala për Zotin, shkenca ka vënë
shenjën “Mos hyr!”
Evolucioni është një ndër lojtarët e mëdhenjë në qëndrimin ekskluziv të
shkencës; ajo siguron përjashtimin e Zotit dhe të gjitha spjegimeve jomekanike të fillimit. Bashkësia shkencore zakonisht me mbron evolucionin; dhe
ndonëse shkenca tani ndjehet e lirë të përjashton Zotin, shkenctarët kryesor
duket se i shokon kur dikush tenton të përjashton teorinë e tyre evolucionare.
Kur këshilli për edukim në Kanzas vendosi të nxjerr jasht planit edukativ
evolucionin dhe kosmologjinë, kryeartikulli i revistës Science, revistës krye176

sore shkencore në SHBA, e karakterizoi atë përjashtim si “spastrim i ashpër”
dhe “çmenduri”.10
Gjenetiku i njohur nga Universiteti i Kolumbisë Teodozius Dobzhanski, një
nga arkitektët kryesor të sintezës moderne evolucionare (tabela 4.1), ka
thënë:” Asgjë në biologji nuk ka kuptim përveq në dritën e evolucionit.”11
Deklaratat e tilla ekstreme mund të nënkuptojnë se të gjitha studimet
biologjike që nuk përfshijnë evolucionin, sikurse është përcaktimi i shpejtësisë së impulsit nervor përgjat nervit, janë dukshëm të pakuptimta! Tjetër,
punimet e kujdesshme të Entoni van Levenhukut në përshkrimin e mikrobeve
dhe Uilliam Harvi në zbulimin e qarkullimit të gjakut, në shekullin 17, para se
evolucioni ishte pranuar, dukshëm ishin poashtu të pakuptimta. Gjenetiku
Francisko Ajalla, cili deri vonë ishte kryetar i Asociacionit amerikan për përparimin e shkencës, shprehi tendencën e njejtë ekskluzive kur deklaroi se
“teoria e evolucionit duhet të mësohet në shkolla sepse asgjë në biologji nuk
ka kuptim pa të.”12
Ekskluziviteti shprehet edhe në titullin e librit The Triumph of Evolution
and The Failure of Creationism.13 Ndonëse qëndrimi i tillë triumfal nuk është
i jashtzakonshëm në sjelljen njerëzore, ai nuk ndihmon në marrjen serioze
me shkencën. Autori i atij libri është Najlls Elldrizh nga Muzeu amerikan
natyralistik, i njohur si një ndër arkitektët e konceptit evolucionist të drejtpeshimit të ndërprerë. Kosmologu i njohur, i ndjerë, Karll Segan poashtu
thekësoi mbisundimin e shkencës mbi të gjitha, në librin The Demon-haunted World: Science is the candle in the dark.14 Nganjëherë mungon përulja
në bashkësinë shkencore.
Shembujt e sipërm ilustrojnë qëndrimin ekskluziv dhe elitist shkencor i cili
pretendon të izolon shkencën nga të gjitha lëmitë tjera të shqyrëtimit. Disa
shkenctarë ndjejnë vetbesim të atillë sa që nuk shohin kufijë e asaj që shkenca mund të bënë.15 Pamja postuluese mekanistike e realitetit të botës dhe
njohurisë së pakufishme është se mund të arrijmë të ashtuquajturën “Pikën
Omega”, në të cilën jeta është e amshueshme, kurse ringjallja e jetës së kaluar realitet. Shkenca do të na jep jetën e amshuar.16 Besimi në superioritetin
e shkencës është aq i madh sa që ajo nganjëherë sulmon regjione të cilat nuk
është e aftë t’i studijon, e pastaj tenton të jep përgjigjëje shkencore në pyetjet që nuk mund të ju përgjigjet. Shembull është sociobiologjia.
Beteja sociobiologjike – shkenca jashtë kontrollit
Sociobiologjia dëshiron të studijon evolucionin e sjelljes shoqërore. Ajo
mundohet të spjegon sjelljen e organizmave nga perspektiva e evolucionit
dhe hyn në pyetje të vështira të shkakut të sjelljes njerëzore. Sociobiologjinë
nuk duhet ngatëruar me sociologjinë e shkencës, edhepse ka disa përputhje.

177

E para merret më shumë me shkaqet biologjike të sjelljes të të gjitha llojeve
të organizmave, kurse e dyta me sjelljes e bashkësisë shkencore.
Njëri nga problemet me të cilat merret sociologjia është: nëse, siç supozoi Darvini, zhvillimi evolutiv ndodhë sepse më të përshtatshmet mbijetojnë
ato jo të përshtatshmet, si atëherë të spjegojmë evolucionin e sjelljes altruistike, ku organizmat janë të vullnetshëm të sakrifikojnë jetën e tyre për të
mirën e tjerëve? Ajo është vetvrasje dhe nuk ka vlerë mbijetese për organizmin. Pse do të evoluonin kurdo linjat e tilla kur organizmat nuk kanë gjasa
të i bartin në gjeneratën tjetër? Shembull i njohur është bleta e cila pickon
njeriun që të mbron bletët tjera. Pasi që ajo në njeriun lë të ngecur pjesët
vitale të trupit të saj, ajo së shpejti vdes. Kjo është vetvrasje, e jo mbijetim.
Evolucionistët kanë më shumë spjegime, duke përfshirë edhe sugjestionin i
gjithë grupi i bletëve evoluon si një organizëm.Vetitë gjenetike të atyre organizmave favorizojnë sjellje të tillë. Ashtu bletët , e jo një bletë e vetme, ka
vlerë mbijetese.
Më problematike janë shembujt e shumtë të sjelljes vetflijuese në mes
zogjëve dhe gjitarëve. Merkatet janë lloj shumë i shoqërueshëm i
manguestëve (figura 6.1), të cilët luftojnë për jetë në shkretëtirë Kalahari në
Afrikën jugore. Ato jetonë në grupe prej tre deri tridhjetë njësi në tunele nëntokësore dhe bëjnë pjesë në shtazët më cooperative që njihen. Një grup do
të kujdeset për të vegjlit e tjetrës nëse nëna mungon kohë të gjatë duke
kërkuar ushqim. Të tjerët bëjnë roje në vende të dukshme për grabitçarët.
Roja e tyre u mundëson të tjerëve të kërkojnë lirshëm ushqim. Kur rojtari
sheh grabitçarin siç janë shqiponja ose kobra, thërret për alarm, duke vënë
përsëri vetën në rrezik duke zbuluar vendndodhjen e tij, por njëkohësisht
duke u treguar të tjerëve të largohen në vend të sigurtë. Me sjelljen e tillë
rojtarët rrezikojnë jetën e tyre për të mirën e tjerëve. Pse do të evoluonte
sjellja e tillë altristike, kur për njësitë altruistike ka pak gjasa të mbijetojnë?
Kurse kur bëhet fjalë për njerëzit, pse do të hynte nëna në shtëpinë e djegur,
duke rrezikuar jetë e saj, që ta shpëtonte fëmiun e saj?17 Lloji i tillë i vetsakrifikimit nuk është diçka që pritet nga procesi i evolucionit, ku caku është
mbijetesa, e jo altruizmi vetsakrifikues. Sjellja altriste konsiderohet provokim
serioz për teorinë e evolucionit.
Disa evolucionist i janë përgjigjur enigmës së tillë me supozimin e ashtuquajturit selektim familiar. Në selektim familiar është me rëndësi ruajtja e
organizmit joindividual, por llojet e gjeneve të caktuara. Me ruajtjen e familiarit të afërm , njësia mban llojin e gjenit të vet, sepse trashëgimia e familiarit do të pretendon të ketë llojin e njejtë të gjeneve. Vëllezërit dhe motrat
kanë prindër të njejtë, kurse kusherinjët të njejtit gjyshër, kështu me shpëtimin e kusheririt të afërt , do të ndihmon ruajtjen e gjeneve të veta, edhepse ajo e njejta njësi vdes. Matematika e mekanizmit trashëgues është e tillë
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që mund të sugjerohet se nëse jepni jetën tuaj që të shpëtoni tre vëllezër tuaj
ose motra, ose nëntë kusherinjë, ekzistojnë gjasat të shpëtoni llojin tuaj të
gjenit. Selektimi familiar konsiderohet spjegim evolucionar i sjelljes altruiste.
Implikimi i thellë i kësaj është se e bëra altruistike aspak nuk është ajo: është
vepër vetjake me të cilin sigurohet që lloji personal i gjenit të shpërndahet
përmes familiarëve që mbijetojnë. Koncepti i Darvinit i mbijetimit vetjak të më
të përshtatshmëve bë. Zbulimi dramatik i teorisë së selektimit familiar tërhoqi vëmendjen e entomologut të njohur nga Harvardi Eduard O.Uillsonit. Ai ka
shpërndarë atë koncept dhe në vitin 1975 dhe e prezentoi atë së bashku me
ide të lidhur me të, në librin i cili shkaktoi reagime të vrrullshme kurdo të
shenuara ndonjëherë për ndonjë libër. Me titull Sociobiology,18 ai libër i madh
flet për sjelljen shoqërore të shtazëve të ndryshme, por ka shumë dyshime

Figura 7.1 Merkatet, poashtu të njohura si surikate; lloj i mangustëve-zgavrash.
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se ishte manifetim me të cilin caku ishte paraqitja e arsyjeve evolucionare të
sjelljes njerëzore. Kapitulli i parë, me titull “Morali i gjenit”, nënkupton se
emocionet tona, sikurse dashuria, urrejtja, frika dhe faji, janë krijuar me
selektimin natyror; kurse kapitulli i fundit, “Njeriu: nga sociobiologjia deri te
sociologjia,” qartë kalon në lëminë e sjelljes njerëzore. Thekësi ishte tek
gjenet që kontrollojnë gjithçka.
Vitin tjetër Riçard Dokins promovoi disa nga ide të njejta në librin e tij tv
famshëm The Selfish Gene (Gjeni vetjak).19 Nëse duket që një organizëm ka
sjellje altruistike, mund të jemi të sigurtë se motive i tij është përgjithësisht
vetjak. Organizmat me të madhe kontrollohen nga gjenet e tyre dhe nga principi i mbijetimit të gjenit.20 Në vitin 1978 Vilsoni u kthye me librin On Human
Natyre, i cili ishte përhapje e sidomos kapitullit të fund të toj kontraverz të
librit Sociobiologjia. Aty veprat altruistike bile as ndaj kombit nuk janë rezultat i kurfar mitësie, por e kanë shkak mbijetesen e Darvinit e më të përshtatshmëve. Ai tutje hyn në lëminë e ndijshme të religjionit: “Edhe tek aspeket
mëtë larta të praktikës së religjionit, kur shqyrëtohen nga afër, shihet se japin
përparësi biologjike.”21 Religjioni nuk është diçka që zgjedhim për shkak të
vlerës ose të vërtetës së saj; jemi religjioz për shkak të vlerës evolutive të
mbijetimit që na ipet.
E tërë kjo ka kaluar kufijtë!22 Që nga koha kur u publikua Sociobiologjia
e Vilsonit , sulmet vinin nga çdo anë. Shpërtheu luftë e përgjithshme e fjalës,
personalitetit, librave dhe humorit të rrallë. Ajo luftë shpërtheu edhe nga
vendet befasuese, duke përfshirë edhe rrethin e fuqishëm intelektual. Nuk
ishte kjo vetëm luftë për natyrën njerëzore; u shfaqën edhe shumë diskutime
tjera befasuese. Kritikët shpallnin sociobologjinë gënjeshtër, të ligë, fashiste
dhe joshkencore. Disa sociolog kishin frikë se disa shkenca biologjike po ndërmarrin terenin e tyre. Një ndër pyetjet e mëdha ishte frika se sociobiologjia
përsëri do të konstaton socialdarvinizmin, ku njerëzit superior do të trajtohesh ashtu që do të mbijetonin mbi ato inferioret (eugjenike). Përkundër qëndrimit të tashëm se të gjithë njerëzit duhet të trajtohen njejtë, sociobiologjia
do të inkurajonte kthimin e bindjes në superioritetin klasor të mbështetur në
gjene superiore. Kjo shpie në diskutimin “natyra-kundër-natyrës” lidhur me
atë nëse natyra (gjeni) ose edukimi (mjedisi) përcakton se kush jemi.23
Dallimi klasor ishte i pranueshëm në Anglinë viktoriane të Darvinit dhe ka
arritur nivele tmerrësisht johumane gjatë luftës së dytë botërore, kur nacistët
eliminuan me miliona krijesa njerëzore në dhoma gazi duke i vlerësuar si inferiorë. Gjysmë shekulli më vonë, kujtimi në atë Holokaust është tepër i freskët
që njerëzit të pranojnë lehtë çfardo ide për superioritetin gjenetik.
Përreth Universitetit të Harvardit, aktivistët prej të cilëve shumica kanë
studijuar, shpërndanin pamfleta, mbanin mbledhje dhe shpallnin artikuj
kundër sociobiologjisë. Vilsoni, i cili deri diku u keqkuptua, u identifikua si ide180

olog të races së lartë. Diskutimi u përhap edhe në shtypin publik, bile bile u
shfaq në ballinën e revistës Time. Asociacioni amerikan për përparim të
shkencës, mbajti në Uashington simpoziumin me temëpër sociobiologjinë.
Kur u ngrit Vilsoni të flet, dhjetëra activist ia morrën mikrofonin dhe e
akuzuan për racizëm dhe gjenocid. Njëri ia hodhi mbi kokë ujin me akull, me
fjalët, “Vilson, jeni plotësisht i lagur!”24 Prezentimi vazhdoi sipas planit, por
nuk ishte aq interesante sikurse fillimi jomikpritës i tij.
Ndër pjesmarrësit kryesor të diskutimit rreth sociobiologjisë ishte Stefen
Guld, autor shumë i çmuar dhe deri në vdekjen e tij, mbrojtësi më i mirë i
evolucionit në SHBA. Ai i kundërshtonte fuqishëm sociobiologjinë, që është
rasti edhe me Riçard Luontinin, gjenetikun e njohur për të cilin kemi folur. Të
dy këta kundërshtar punonin në të njejtën ndërtesë të Harvardit ku edhe
Vilsoni dhe të dy kanë afinitete që anojnë kah tretmani i njejtë i njerëzve.
Disa mësonjës sugjerojnë se ato afinitete ndoshta kanë ndikuar në kundërshtimin e tyre ndaj sociobiologjisë. Ata, si shumë të tjerë, fuqishëm diskutojnë atë që konsiderojnë se janë përgjigjëje të thjeshtëzuara të cilat tenton t’i
ofron sociobiologjia për sjelljen e komplikuar njerëzore. Nga ana tjetër, Xhon
Majnard Smith, nga Universiteti Saseks në Angli, specialist i biologjisë teorike
dhe Riçard Dokins nga Oksfordi i kanë dhënë përkrahje domethënëse sociobiologjisë.
Qëndrimet e atyre shkenctarëve me ndikim ndaj religjionit dallojnë
shumë. Dokins i kundërvihet me aktivitet; Guld25 dhe Majnard Smith tentojnë ta ndajnë religjionin prej shkencës; kurse Vilsoni nganjëherë pohon se
është deist. Deist është njeriu që beson në një lloj Zoti i cili lejon që gjithësia
të funksion për vetvetën. Këta specialist nuk hezitojnë të kritikojnë shumë
gjëra, duke përfshirë edhe njëri tjetrin. Majnard Smith, i cili fuqishëm
përkrahë darvinizmin dhe nuk pranon tërhekjen e Guldit nga aspekti tradicional në evolucionin, thotë: “Biologët evolucionar me të cilët kam biseduar
për punimin e tij (Guldit) kryesisht e konsiderojnë njeri me ide të përziera sa
që pothuaj mezi meritojnë vëmendje, por poashtu mendojnë se nuk duhet të
kritikohet sepse të paktën është në anën tonë kundër kreacionistëve.”26 Guld
shpreh diçka prej bindjeve të njejta kur quan Majnard Smithin dhe Dokinsin,
“fundamentalist të Darvinit.”27 Përkundër mospajtimit intern shkencor, evolucionistët pretendojnë të bashkohen kur ballafaqohen me frymën e krijimit, i
cili sipas tyre duhet të shmangen.
Në luftë e hidhur sociobiologjike, Vilsoni është ndier i tradhëtuar nga ana
e kolegëve të tij dhe e pyeti vetën pse Luontini, i cili i ka zyret në të njejtën
ndërtesë, nuk erdh tek ky të sqarojë gjërat privatisht, në vend se ta kritikojë
në shtyp.28 Vilsonin duhet lavdëruar që sugjeroi sjelljën e ngjashme me principin biblik se së pari duhet shkuar tek vëllau i cili të ofendon, para se të
bëhet çkado tjetër.29 Mirëpo, sugjestioni i tij biblik sjell deri te marrja në pytje
181

e besnikërisë së tij ndaj principit evolutiv të garës dhe mbijetimit të më të
përshtatshmëve dhe gatishmërinë e tij të ballafaqohet me pasojat e sistemit
të vrazhdë të Darvinit të cilin e mbron.
Një nga kritikat e sociobiologjisë që e nxori Luontin ishte se ndryshimet
në frekuencën e gjeneve tek grupet njerëzore janë treguar tejet të ngadalshme, derisa ndryshimet sociologjike nëpërmes historisë mund të jenë shumë
të shpejta; që atyndryshimet e gjeneve nuk mund të jenë përgjegjëse për
sociologjinë njerëzore. Çarls Lamsden dhe Vilsoni u morrën me atë dhe me
probleme tjera në librin Genes, Mind and Culture.30 Zgjedha e propozuar
matematikore në atë libër nuk hasi në pajtim. Edhe Majnard Smith – i cili
përkrah sociobiologjinë – nuk ka mundur pas studimit të kujdesshëm të
vërteton modelet e dhëna.31
Problem ii madh tek sociologjia është dëshira e saj të përgjigjet në shumë
pyetje në bazë të shenimeve shumë të përkufizuara. Luontin e shpreh këtë
problem në një intervistë: “Nëse dua të ulem dhe të shkruaj teorinë lidhur me
mënyrën si e spjegon biologjia sjelljen njerëzore, duhet të mësoj shumë baza
epistemologjike, mendoj fantastikisht shumë…ata çuna kanë hyrë në një lloj
spjegimi naiv dhe vullgar biologjik të botës dhe pasoja është mossuksesi. Ky
është sistem i pasuksesshëm i spjegimit sepse nuk kanë bërë detyrat e
shtëpisë…është me çmim të ulët!”32 Filozofi Majkëll Rjuz nga Universiteti
shtetëror i Floridës shpreh qëndrime të ngjashme në punën e arkitektëve të
sociobiologjisë: “Kanë kërcyer larg para dëshmive të tyre dhe i urojnë vetës
për punën e vështirë empirike. Ishin të vendosur që asnjë kundërdëshmi të
mos ju del në rrugë. Thënë sinqerisht ishin të vendosur të mos lejojnë sasi
të madhe kundërdëshmishë të ju del në rrugë.”33 Rjuz thekëson se kritikat
ishin jashtzakonisht të mprehta.
Filozofi i shkencës Filip Kiçer, nga Universiteti i Kolumbisë shpreh brengën
e tutjeshme në aspekt të sociobiologjisë kur thotë se “pohimet ambicioze që
tërhoqën aq shumë vëmendje të publikut shtrihen mbi analizë të dobët dhe
argument të hollë,” dhe se “duket se socibiologët lëshohen në spekulim të
egër pikërisht aty ku duhet të jenë më të kujdesshëm.” Ai tutje specifikisht
krahason sociobiologjinë e Vilsonit me gradacionin i cili “shkatërrohet në çdo
shkallare.”34 Për ne është sidomost interesante që diskutimi rreth sociobiologjisë ilustron çka ndodhë kur një qëdrim ekskluziv dhe dikur elitistik, nxit
tendencat që shkenca të aplikohet në gjithçka, duke hyrë në regjione ku
shkenca nuk ka dëshmi domethënëse dhe kurfar përgjigjëje valide. Aty
shkenca mund të përjeton ndonjë josukses.
Përkundër përkrahjes së dobët shkencore, sociobiologjia nuk është plotësisht e vdekur. Librat si The Triumph of Sociobiology35 mundohen të shpëtojnë atë koncept, por ai libër është karakterizuar si “analizë dëshprueshëm e
cekët”, “libër i cili përdorë taktikën artificial të karakterizimit të kritikëve me
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shprehje më ekstreme.”36 Sociobiologjia deri diku është përmirësuar sepse
është marrë me disa kritika dhe akoma është e popullarizuar për disa biolog,
por është larg çfarëdo vërtetimi të shumicës së pohime të saj, prej të cilave
disa duken plotësisht të gabuara. Shqyrëtoni, për shembull, një ndër ikonat
mahnitëse të sociobiologjisë, mirkatet të cilat veçmas i kemi përmendur; ajo
që ato janë shembull të sjelljes kooperative vënë në syshim selektimin familiar. Ato jetojnë në grupe të cilat zakonisht përmbajnë “imigrant” gjenetikisht
të palidhur, brenda familjes normale dominante të grupit. Ato mirkate jofamiliare marrin pjesë si rojtar të grupit dhe bebisiter për të vegjlit. Pasi janë
jofamiliar, sjellja e tyre altruistike nuk mund të jetë rezultat i principit sociobiologjik të selektimit familiar.37 Shenimet e tilla ngadalësojnë spjegimin
evolucionar të altruizimit tek ato lloje organizmash si mënyrë e mbrojtjes së
llojit të gjeneve të veta.
Betejat qetësoheshin, kurse në studimin e njeriut, sociobiologjinë tradicionale e zavendësoi një koncept tjetër i ri i ngjashëm i quajtur psikologjia
evolucionare. Kjo në realitet është verë e vjetër në shishe të reja. Psikologjia
evolucionare akoma shumë thekëson gjenet si përgjegjvse për pothuaj çdo
gjë, duke përfshirë edhe religjionin,38 por interesimi më tepër është drejtuar
kah ajo se çka shkakton që truri të funksionon ashtu si funksionon. Për këtë
ide flasin një numër i madh librash të reja.39 Në mesin e tyre është edhe The
Moral Animal e Robert Rajtit, libër i cili dy vite zinte vendin në listen e bestselerave të revistës New York Times, që mjaft flet për popullaritetin e
psikologjisë evolucionare. Rajt flet për ne njerëzit si për “lloji me vetdije dhe
dhembshuri, bile edhe dashuri, të gjitha të themeluara në interesin vetanak
gjenetik.”40 Pikëpamjet e kundërta , që theksojnë përkufizimet e asaj teorie,
shfaqen në librin si Alas, Poor Darvin: Arguments Against Evolutionary
Psychology41 të cilën e publikuan sociologu i shkencës Hillari Rouz dhe neurobiologu Stiven Rouz. Ai libër ka edhe një kapitull të shkruar nga Stiven Xh.
Guld, i cili aty flet për darvinizmin tradicional dhe mos përshtatshmërinë e tij
të spjegon ndryshimet kulturore. Ndonëse Guld mbron me agresivitet evolucionin, ai nuk ka përkrahur atë skenar të thjeshtë tradicional.
A e kemi fuqinë e zgjedjes?
Të gjithë jemi të vetdijshëm se mund të zgjedhim nëse do të i japim të
holla armatës e cila na shpëton nga sulmuesi, të ngjyrosim shtëpinë me
ngjyrë vjollce, të vjedhim një automobile, ose të shqelmojmë qenin i cili është
duke ngordhur. Mund të zgjedhim këto gjëra sepse kemi vullnetin e lirë.
Shumica e njerëzve besojnë se kemi larine e zgjdhjes; por disa të quajtur
deerministë, nuk e besojnë42 Ata nuk besojnë se ekziston diçka si vullneti i
lirë; veprimet tona shkaktohen thjeshtë prej faktorëve mekanik siç janë
gjenet tona ose mjedisi jonë. Kjo na shpie në konflikt i cili flen në bazë disku183

timit për sociobiologjinë dhe psikologjinë evolucionare.A jemi ne vetëm makina që përgjigjen në gjenet dhe mjedisin e vet dhe kështu nuk jemi
përgjegjës për veprimet tona; apo kemi fuqinë të zgjedhim, ashtu që mund
të zgjedhim veprën e mirë në vend të së keqes dhe kështu jemi përgjegjës
për veprimet tona? Pa vullnet të lirë nuk ka faj. Të lidhur me këtë janë pyetjet a ekzistojnë vlerat absolute morale, e mira dhe e keqja, etj.
Në përgjithësi gjykatat anë e mbanë botës supozojnë vullnetin e lirë dhe
njerëzit konsiderohen përgjegjës për veprat e tyre. Nëse zgjedhni të “kryeni
krim”, pritet të shkoni në burg. Ndërkaq, a nuk është e mundur që gjenet
toma të kontrollojnë veprimet tona? Psikologjia evolucionare, e cila bëhet
komponente e rëndësishme e disktimeve aktuale lidhur me sjelljen e organizmave, sugjeron pikërisht këtë. Sillem kështu sepse e kam në gjene.
Kulminacioni i të menduarit të tillë u shfaq në librin A Natural History of Rape:
Biological Bases of Sexual Coercion.43 Sipas autorëve, dhunimi është adaptim
evolutiv i cili lejon njerëzit e pasuksesshëm të përhapin gjenet e tyre. Ata këtë
pohim të tyre e përkrahin me shembuj të asaj që e konsiderojnë seks të
dhunshëm në tek shtazët. Ai akt është shumë larg prej implikimeve te njerëzit, por ilustron se si, në tentim të spjegohet gjithçka brenda modusit kryesisht
natyralist, duhet të struket me disa analogji të dobëta. Ai poashtu ilustron
edhe arsyetimet në rritje për sjellje të gabueshme që duket gëlltit shoqërinë
tonë gjatë dy decenieve të fundit.
Mund të pohohet se gjenet janë përgjegjëse për disa modele të sjelljes
dhe kjo nganjëherë ndodhë. Për shembull, duket se alkoholozmi ka komponente gjenetike, por kjo nuk do të thotë se njeriu me tendenca alkoholik nuk
ka zgjedhje tjetër përpos të bëhet alkoholik.Miliona antarë të suksesshëm të
shoqatës Alkoholikët anonim dëshmonë se nuk është ashtu; ata zgjodhën
dhe përdorën fuqinë e tyre të vullnetit të mos jenë alkoholik. Ka akoma
abnormalitete të pikëllueshme, trashëguese, të cilat përkufizojnë fuqinë e
zgjedhjes; por këta janë përjashtime. Ne këtu na interesojnë krijesat normale
njerëzore dhe ajo se si ata zgjedhin të përdorin fuqinë e tyre të vullnetit të
lirë.
Ajo fuqi e supozuar gjenesh nuk pengon vetëm larine tonë të zgjedjes.
Sociobiologjia sugjeron se edhe ndjenjat tona të dashurisë dhe brengosjes
për të tjerët nuk janë realisht ajo. Ato janë thjeshtë motive vetjake të cilat
vetëm duken sentimentalisht altruistike. Të gjitha aktivitetet tona janë vetëm
rezultat i ndikimit të atyre gjeneve vetjake. Përfundimi është se ne në realitet
nuk jemi aq të mirë dhe bujarë, ose brengosemi për të tjerët, por që thjeshtë
jemi vetjak. Filozofi Majkll Gizelin nga Akademia shkencore në Kaliforni na jep
shembull të asaj se sa gjithëgëlltitëse mund të jetë ajo metodë e mendimit
kur thotë: “Kurfar aludimi të mëshirës së vërtetë nuk zbutë vizionin tonë të
shoqërisë kur sentimentalizmi lihet anash. Për atë që konsiderohet
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bashkpunim del se është përzierje e oportunizmit dhe eksploatimit. Për impulsat që shtyjnë shtazën të sakrifikohet për tjetrën del se arsyja përfundimtare
është arritja e përparësisë ndaj të tretës; kurse për veprat ‘për të mirën’ e një
shoqërie del se bëhen për dëmin e të tjerëve. Kur kjo është edhe në intersin
e tij, për çdo organizëm mund të pritet të ndihmon të tjerat e llojit të vet. Aty
ku nuk ka alternativë ai i nënshtrohet zgjedhës së shërbimit të bashkësisë.
Por nëse i jepet gjasa e plotë të vepron në interesin e vet, vetëm ndonjë dobi
do ta ndalon të maltreton, sakatosë, vret – edhe vëllaun e vet, bashkshortin,
prindin ose fëmiun e vet. Gervishni ‘altruistin’ dhe shikoni gjakosë ‘hipokriti’.”
44 Retorika e kësaj është jashtzakonisht e mirë, por jo edhe vërtetimi i fakteve të kësaj. A jemi vetëm viktima të pafuqishme të rrethanave? A nuk
mundemi, me fisnikërinë e karakterit dhe vendimeve të forta, të ngritemi mbi
të keqën dhe të jemi të mirë?
Evolucionistët spjegojnë vullnetin e lirë në shumë mënyra. Vilsoni dhe
Dokins pranojnë se ai ekziston, por e spjegojnë si diçka të programuar me
gjene, e që nganjëherë mund të mbisundon diktatet e gjenit. Sikurse pritet,
argumentimi i tillë i turbulluar hasë në shumë kritika. A mund të kemi rezultate të caktuara dhe të pacaktuara nga gjenet e përcaktuara? Pse të kombinojmë regjionet aq të ndara siç janë gjenetika dhe vullneti i lirë? A mund vullneti i lirë vërtetë të jetë i lirë nëse përcaktohet nga gjenetika? Disa evolucionist thjeshtë mohojnë ekzistencën e vullnetit të lirë. Uilliam Provajn, historian i biologjisë në Universitetin Kornel thjeshtë pohon se “Vullneti i lirë është
idea më destruktive që ndonjëherë kemi trilluar.”45 Ndërkaq, pothuaj të gjithë
njerëzit besojnë se individet normale kanë larine e zgjedhjes dhe se ashtu
jemi përgjegjës për veprimet tona.
Pyetja e ekzistimit të vullnetit ë lirë është faktorë fundamental i cili dramatikisht ndikon në pikëpamjet tona mbi botën. A jemi ne vetëm entitete të
pakuptimta mekanik, me psikologjinë evolutive ecila legjitimon çdo sjellje të
gabuar? Ose, nga ana tjetër vërtetë kemi vullnetin e lirë dhe ashtu jemi
përgjegjës për sjelljen tonë? Kësaj mund t’i shtohet edhe ndjenja jonë normale e lindur për atë që është e drejtë dhe e gabueshme, për moralisht të
drejtë dhe jomorale, për drejtësi dhe padrejtësi, këndshmëri dhe vetjakësi.
Këto attribute, të cilat të gjithë pranojnë se i përjetojnë, të gjithë tregojnë për
realitetin i cili është mbi psikologjinë evolutive të kufizuar gjenetikisht, si dhe
mbi spjegimeve të thjeshta shkencore. Realiteti duket të jetë diçka më shumë
se ajo që spjegimi shkencor materialistik (mekanik, natyralist)e lejon. Kjo nis
pyetjen e vështirë nëse vërtetë ekziston Zoti i cili vënë në lëvizje të gjitha këto
perceptime që i japin domethënie dhe kuptim ekzistenës, sikurse pyetja e
çfardo përgjegjësie të atij Personi. Shkalla e përgjegjësisë mund të varet nga
ajo se çfarë lloj Zoti postuloni. Në kontekstin biblik përgjigjëja religjioze Zotit
të madhërishëm dhe mëshirëplotë nuk është tepër e ngarkuar.
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Ёshtë e vërtetë se disa shkenctarë sikurse Guld dhe shkrimtari i njohur
shkencor Oldoz Hakslli, të cilët u përcaktuan për gjithsinë e pakuptimtë, flasin
për “larine maksimale” dhe “çlirimit” që vendimi i tillë jep.46 Ndërkaq, është
interesante se shumica e shkenctarëve që nuk besojnë në Zotit, ose vullnetin
e lirë dhe karakteristikat e ngjashme të mendjes, nuk sillen si shtazë të cilat
thjeshtë sigurojnë që gjenet e tyre të kalojnë në sa më shumë pasardhës. Ata
shkenctarë pothuaj gjithnjë janë të ndershëm dhe kanë ndjenjën e vlerave
morale. Ata janë krijesa të matura njerëzore dhe si të tillë dëshmojnë për faktin se realiteti ka aspekte që janë mbi spjegimet e tyre të thjeshta materialitike shkencore. Liria jonë e zgjedhjes dhe ndjenja për vlera morale janë dëshmi e fuqishme për një realitet i cili ekziston mbi spjegime të thjeshta
mekanike shkencore. Ekziston domethënia e ekzistencës sonë dhe ajo
domethënie është shumë mbi nivel gjenetik.
Një gjë jo e lashtë diskutuese: Luftërat shkencore
“Ashtu është më e dukshme se ‘realiteti’ fizik, është jo më pak se ‘realitet’
shoqëror, në fund të kontrukcionit shoqëror dhe linguistic; që ‘njohuria’
shkencore, është larg të qenët objektiv, thekëson dhe kodon ideologjitë
dominuese dhe raportet e fuqisë së kulturës e cila e ka shkaktuar; se pohimet
të cilat shkenca pohon se janë të sakta janë trashigimisht të ngarkuara me
teorinë dhe vet-referuese.”47 Citati i mëparshëm tingëllon vërtetë mbresëlënës dhe i kushtohet kulturës së spjegimit të shkencës, por ai aspak nuk
është shkruar për atë. Është shkruar që të binden sociologët të publikojnë
diçka për të cilën nuk dine shumë: dhe funksionoi! Këtë e ka shkruar Alen
Sokel, fizicient teorik nga Universiteti i Njujorkut dhe është pjesë e artikullit
mbresëlënës me titull Kalimi i kufijëve: kah hermeneutika transformative të
kuantum gravitetit. Ai artikull është shkruar me tingull pajtuese, është dokumentuar dhe zbukuruar me bollëk citatesh të mendimtarëve kryesor botëror.
Në të ka edhe gabime, që janë të dukshme për specialistët e fizikës. Sokel i
është prezentuar botuesëve të revistës Social Text, një nga revistat kryesore
të studimit kulturor, si majtak i politico-kulturor dhe kërkoi nga ata të publikojnë atë artikull dhe ata ashtu vepruan. Njëkohësisht në një revistë tjetër,
Lingua Franca, Sokel shpalli se ai artukull është mashtrim dhe se është përpiluar të tregon se si qëndrimet politike përcaktojnë çka publikohet, pavarësisht saktësinë. Publikuesit e revistës Social Text, të cilët është dashur të verifikojnë artikullin për gabimet shkencore, janë ndier të mashtruar. Tregimi lidhur me këtë mashtrim u gjet në faqen e parë të revistës New York Times dhe
mediat publike e kishin ditën e tyre duke kritikuar praktikën e shkenctarëve;
por ky aspak nuk ishte qëllimi i lojës.48
Në prapavijë të gjithë kësaj ishin të ashtuquajturat “Luftërat shkencore”.
Ato janë vazhdim i betejës së gjatë në mes “dy kulturave”, në mes shkencave
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që merren me studime të kulturës dhe shkencës e cila studijon natyrën. Në
decenien e fundit Luftërat shkencore paraqesin ndesje të ashpër në mes postmodernizmit ekstrem, së bashku me konstruktionizmin shpirtëror, nga njëra
anë dhe shkenca në anën tjetër.. Shkenca thekëson faktet dhe vetdijen.
Lëvizja postmodernistike mohon njohurinë objektive dhe nuk pranon kurfar
standarde univerzale vlerash. Konstrukcionismi sugjeron se përfundimet
shkencore dhe gjithë studimit tjetër, janë të përcaktuara nga shoqëria dhe se
për atë shkenca nuk është më e mirë se studimi i temave humaniste. Bile
edhe matematika dhe logjika konsiderohen konstrukcione shoqërore.
Shkenca është vetëm një ndvr sistemet e besimit. “Faktet” shkencore janë
vetëm konstrukcione shoqërore të shkenctarëve. Ajo qasje e re ndaj shkencës
hapi për konstrukcionistët një lëmi të tërë të hulumtimeve dhe ata me emocione e shfrytëzojnë atë rast. Gabimet në shkencë shenohen vetdijshëm dhe
pikëpamja e Kunit49 se shkenca ndjek paradigmat që ndryshojnë kohë pas
kohe mundësojnë të sulmohet pikëpamja se shkenca është rrugë ekzistuese,
shumë mirë e menduar. Konstruktivistët kanë shpallur shkencën lojë politike
fuqishë. Fatkeqësisht shkenca është shpesh armik i vetvetës. Përjashtueshmëria dhe aroganca e sa kanë kontrubuar që ajo luftë të shpërthen.
Disa shkenctarëve nuk u ka pëlqyer të shohin disa njerëz jashtë klubit të
tyre se si vlerësojnë punën e tyre dhe shkatërrojnë pasqyrën e shkencës së
qëndrueshme, e cila është aq e dashur për ata. Të tjerët brengoseshin për
humbjen e objektivitetit në shoqëri të përgjithshme, nëse shkenca shpallet
vetëm grumbull i mendimeve të thjeshta. Filluan të publikohen libra shkencor
dhe të mbahen konferenca lidhur me këtë temë. Publiciteti më i madh në këtë
ballafaqim e kishte libri i publikuar në vitin 1994 me titull Higher Superstition:
The Academic Left and its Quarrels with Science.50 “E majta akademike” në
titull bënë fjalë për konstruktivistët dhe postmodernistët të cilët sulmojnë
shkencën. Ai libër i shkruar nga biologu Poll R. Gros dhe matematicienti
Norman Livit, është polemikë e cila rëzon shumë argumentime të përdora
kundër shkencës dhe flet për “përzierjen individuale të mosdijes dhe armiqësisë” 51 të kritikëve të shkencës. Me studim dhe vlerësim të thellë, autorët
kanë dhënë numër të madh të shembujve gabimesh të atyre që kritikojnë
shkencën e as të mos e kuptojnë. Disa argumente në atë libër përdorin llojin
e njejtë të logjikës të cilën konstruktivistët dhe postmodernistët përdorin për
kritikën ndaj shkencës, por tani të kthyera kundër tyre. Mashtrimi i Sokelit që
ndodhi dy vjet më vonë, është vetëm një argument më tepër që përdoret nga
shkenctarët që të thekëson superioritetin e shkencës. Nga ana tjetër, konstruktivistët thekësojnë se ai mashtrim është incident i izoluar; ai është vetëm
një segment shenimesh. Kështu beteja vazhdon.52
Ato luftëra shkencore thekësojnë paknaqësinë e thellë dhe të vazhdueshme të cilën e ndjejnë shumica ndaj shkencës elitistike; ato ilustrojnë
187

vrazhdësinë dhe arogancën e disa sprovave intelektuale të cilat i drejtojnë
shkencat humanistike. Ndonëse shkenca ka fuqi të konsiderueshme dhe
duket se ka ngadhënjyer në ato grindje të vonshme, nuk ka ardy të besohet
se ballafaqimi në mes shkencës dhe mbetjes së kulturës ka përfunduar.
Arsyjet e ballafaqimit janë komplekse, por duket që vetkënaqësia dhe përjashtueshmëria e shkencës edhe tutje do të sulmohet nga disa perspektiva.
Tjetër, nëse shkenca botërore nuk aftohet të ofrojë më shumë përgjigjëje të
kënaqshme në pyetjet tona të thella, sikurse janë vetdija dhe arsyja e ekzistencës sonë, shkenca e ekskluzive dhe tutje do të sulmohet.
Komentet përfundimtare
Ku qon e tërë kjo? A ekziston drita në fund të tunelit? Shkenca tani pretendon të përjashton lëmitë që nuk janë në menynë e saj materialistike.
Elitizmi është i dukshëm kur shkenca del në regjione si sociobiologjia dhe
mundohet të përgjigjet si shkenca në pyetjet që janë mbi regjionin e saj të
ekspertizës. Faktorët njerëzor të sjelljes si altruizmi dhe religjioni i përshkruhen faktorëve mekanistik sikurse gjenet. Pastaj e majta akademike hyn
në grindje të nxehta dhe e akuzon shkencvn se është vetëm një konstruktim
shoqëror. Pasqyra është e komplikuar, por kanë filluar të shfaqen disa përfundime të rëndësishme. Nëpër të gjitha këto kemi edhe disa shenime të
besueshme shkencore të na ndihmojnë në mendime.
Caku është të gjejmë çka është e vërteta, ose me fjalë tjera, çka është
realiteti. Modeli postmodern i mendimit të disa sociologëve që sugjeron se
çdo gjë është relative dhe nuk ka absolute, nuk është zgjidhje. Ai lloj mendimi më tepër qon kah skepticizmi sesa e vërteta që ne kërkojmë. Pranë asaj,
është vështirë të kuptojmë seriozisht premisën e postmodernizmit se asgjë
nuk është objektivisht e vërtetë. Kjo do të thotë se as premise e postmodernizmit nuk është e vërtetë.53 Zgjedhja më e mirë është të nxjerrim përfundimet më të mira të mundshme në bazë të shenimeve më të mira poseduese dhe të jemi të hapur ndaj të gjitha mundësitë dhe revizionet derisa
marrim informata të reja. Anët e ndryshme në këto beteja mund të kenë dobi
nga ajo të mos jenë aq ekskluzive dhe të pranojnë se ka vlerë edhe jashtë
teritorit të tyre.
Shkenca është tepër ekskluzive, duke u shmangur disa lëmive të rëndësishme hulumtimi derisa lejon që paradigmat dominuese të përcaktojnë se
çka do të konsiderohet e vërtetë. Kjo nganjëherë qon shkencën në fatkeqësi,
sikurse ishte rasti me injorimin e vdekjes së shkaktuar nga ethet e lehonisë
ose katastrofave të mëdha.54 Nga ana tjetër, duhet patur parasysh se shkenca ka shumë gjëra të mira në vete. Kur lexoj mendimet filozofike, sociologjike,
psikologjike dhe mendime të ndryshme teologjike, shpesh më dëshpron
mungesa e shenimeve dhe shumicë e supozimeve. Ushtrimi im për shkenc188

tarë mund të ndikon që pikëpamja ime të jetë e njëanshme, por unë gjithnjë gëzohem kur i kthehem shkencës e cila ka disa fakte të qarta të fuqishme,
të natyrës prej ku mund të fillohet. Kjo sidomos është rast me shkencat fizike
sikurse janë fizika dhe kimia dhe aty gjejmë disa nga dëshmitë më të forta
për Zotin. Biologjia është më komplekse dhe është vështirë të merren përfundimet. Në psikologji dhe sociologji është edhe më vështirë të vijmë deri te
përfundimet e forta, sepse sistemet e tyre janë të komplikuara dhe të vështira për analizë. Në këto lëmi merremi me mendjen e njeriut, e cila nuk është
plotësisht e kuptuar. Mirëpo, ato lëmi meritojnë shqyrëtim të kujdesshëm dhe
respekt. Ekziston e mira dhe e keqja në të gjitha këto lëmi dhe duhet të
provojmë që me kujdes të dallojmë të mirën prej të keqes.
Shkenca ka më shumë probleme dhe njëri nga kryesoret se shkenctarët
janë më shumë të përqëndruar në suksesin e shkencës dhe ka shkenctarë që
me dëshirë ju tregojnë se sa është e sukseshme shkenca. Sidomos kemi
rastin kur shkenctarët pohojnë se shkenca mund të përgjigjet në pothuaj çdo
gjë. Edhepse diçka prej asaj është sjellje normale njerëzore dhe duhet të
mundohemi të kuptojmë, prap nuk duhet të harrojmë se nuk duhet të spjegojmë suksesin e shkencës në disa lëmi si superioritet të saj universal dhe
lejimin të jetë ekskluzive. Beteja sociobiologjike na meson se në disa fusha
shkenca thjesht nuk mund të na jep kontribute të pranueshme. Shkenca
duhet të mësohet të respekton ato lëmi të realitetit që janë jasht ekspertizës
së saj. Shembull është vullneti jonë i lirë. Shkenca është themeluar në bazë
të shkakut dhe pasojës. Vullneti i lirë për të cilin shumica pajtohet se e kemi,
nuk është shkaku dhe pasoja. Po të ishte, nuk do të ishte e lirë. Vullneti i lirë
është shembull i njërës nga ato realitete që janë jasht shkencës, por të cilat
shkenca duhet të respektojë.
Shkurtimisht, shkenca nuk është aq e keqe sikurse mendojnë disa sociolog, as nuk është aq e mirë sikurse mendojnë shumica e shkenctarëve.
Shkenca fatkeqësisht pretendon të jetë tepër ekskluzive dhe elitistike. Shumë
shpesh shkenctarët e shohin shkencën si kështjellë të pangadhënjyeshme e
cila ngritet në lartësi të rrafshinës së mosdijes. Në realitet shkenca më parë
është si një shtëpi e rëndësishme në mes shtëpive tjera, sikurse historia, arti
dhe religjioni, të gjitha me fuqitë dhe dobësitë e tyre. Të gjitha shtëpitë janë
të rëndvsishme në kërkimin e së vërtetës. Problemi me shkencën është se
tepër shkenctarë në shtëpinë shkencore kanë vënë perde dhe nuk shohin
kishën që ndodhet menjëherë në fqinjësi.
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Kapitulli 8

Ngjitja
Kuptimi i jetës përbëhet nga fakti se nuk ka
kuptim të themi se jeta nuk ka kuptim.1
Nils Bor, fizicient

Pjesa e mirë e shkencës
Dy vajza kanë përjetuar tragjedinë që nuk mund të mbrohen nga mikrobet të cilat ndodhen kudo rreth nesh. Ishin si “djaloshi-balonë” i famshëm i
cili mbijetonte këtë fatkeqësi 12 vjet duke jetuar në “balonën” plastike e cila
e mbronte nga mikrobet. Shumë fëmijë të infektuar me atë sëmundje të
tmerrshme nuk përjetojnë as ditëlindjen e tyre të parë. Ata fatkeq kanë gjen
defekt i cili prish funksionin e rruzave të bardha të gjakut të cilat luftojnë
kundër bakterieve. Për fat, këto dy vajza, dolën në ndihmë mrrekullitë e inxhinjerisë gjenetike. Disa prej qelizave të tyre janë mënjanuar, gjenetikisht të
ndryshuara që të japin gjenin e saktë dhe janë kthyer tek vajzat, ku janë
zhvilluar duke dhënë rezistencën e nevojshme. Edhe një triumf shkencor!
Këto nuk janë procedura të thjeshta dhe lloji i tillë i terapisë i ka problemet e
veta. Nganjëherë virusi i përdorur për bartjen e gjenit mund të shkakton
komplikime, por shkenctarët nuk dorëzohen. Veprimet e reja përfshijnë tendencat që ato viruse të ndryshohen, të drejtohen përmes gjeneve dhe të
shërohen gjenet me përdorimin e sistemeve korektuese në qelizë të cilat veqmas i kemi përmendur.2
Me përdorimin e inxhinjerisë gjenetike, shkenctarët janë në gjendje të
ndryshojnë ADN-në e disa organizmave kështu që ato organizma bëjnë më
shumë atë që ne dëshirojmë të bëjnë. Mikrobet e zavendësuara gjenetikisht
mund të prodhojnë vaksina, hormone siç është insulina e cila kontrollon
metabolizmin e sheqerit dhe interferoni i cili përmirëson rezistencën ndaj
infeksioneve virusale. Jemi në gjendje të zhvillojmë derra dhe minjë më të
mëdhenjë, si dhe lopë që japin më shumë qumësht. Shumë bimë janë
ndryshuar, duke përfshirë edhe orizin e ri të artë i cili prodhon pararendësin
e vitaminës A. Kemi bërë frutat që qëndron më gjatë i freskët dhe kërcej
pambuku që kanë toksinën e huazuar nga një mikrob, por i cili i bënë rezistent ndaj sulmit të sulmuesve. Natyrisht ekziston frika e madhe se ndonjë
prej këtyre llojeve të reja të organizmave do të mund të shkaktonte katas194

trofën e përgjithshme biologjike me infeksione të egra ose riprodhimin i cili
nuk mund të kontrollohet. Kjo është brengë e madhe e cila nuk mund të hidhet poshtë aq lehtë dhe ilustron fuqinë potenciale të shkencës.
Kur të jetë duke shenuar historia arritjet e mëdha të shekullit 21,
padyshim se aty do të përmend edhe dosjen e më shumë se tre miliardë
bazave ADN, të gjetura në formulën gjenetike njerëzore. Në njerëz është gjetur më shumë se tridhjetë mijë gjene, mesiguri edhe shumë më shumë, të
cilët shpallin të gjitha llojet e funksioneve. Për shembull, të paktën tetë prej
tyre janë të lidhura me orën tonë biologjike e cila rregullon hormonet tona,
temperaturën dhe modelet e fjetjes. Klonimi i gjitarëve është edhe një arritje mbresëse; ndërkaq klonojmë vetëm trupin fizik të atyre organizmave. Deri
më tani, shkenca ka bërë pak në klonimin e mendjeve tona enigmatike.
Arritjet mbresë lënëse të shkencës nuk janë aspak të kufizuara në inxhinjerimin gjenetik. Pothuaj kahdo të kthehemi shohim dëshmitë e suksesit të
shkencës, i cili së bashku me përparimin mahnitës teknologjik, kërcënon të
na bëj të parëndësishëm. Mjafton të përmendet kompjuteri, teleskopin e
Habllit ose Mars roverin të kuptohet se shkenca është ndër më të suksesshmit, nëse jo edhe vepër më e suksesshme njerëzore.Nuk duhet humbur kohë
më shumë me këtë. Në shumë lëmi shkenca është për mrrekulli e suksesshme.
Në dy kapitujt e fundit kemi dhënë shembuj të asaj se si shkenca ndjek
paradigmat e mbyllura dhe mund të jetë shumë ekskluzive. Kur shohim
pasqyren e plotë, duhet të marrim parasysh edhe aspektet e mira të
shkencës, siç janë zbulimet e saj të shumta mbresë lënëse dhe të dobishme.
Sukseset e shkencës janë legjendare dhe gjithnjë bëhet edhe më vështirë të
gjejmë dike që nuk mendon se shkenca është në përgjithësi gjë e mirë.
Ku është Zoti? Dhe pse ka aq shumë vuajtje?
Isha i pranishëm në mbledhjen e madhe sekularistësh ku folësi kërkoi nga
ata që dëshirojnë, të luten Zotit që ai të rritet 20 cm gjatë fjalimit 20-minutësh që do të mbahet.3 Natyrisht, ajo nuk ndodhi. Ku ishte Zoti? Ishte ky
koncept Formo lutjen për ateistët – formoni numrin, por askush nuk përgjigjet! Shkenctarët sekularë shpesh parashtrojnë dy pyetje lidhur me Zotin: Ku
është Ai? dhe Si do të mund Zoti, sidomos Zoti mirëbërës i Biblës, të lejonte
aq shumë vuajtje në natyrë? Këto vërtetë janë pyetje serioze, sidomos të lidhura me pyetjen për Zotin.
Ndonëse ka shumë dëshmi të cilat na orientojnë kah dizajnuesi inteligjent,
Krijuesin, gjegjësisht Zotin, nganjëherë në bisedën lidhur me këtë parashtrohet pyetja kush e krijoi Krijuesin dhe çka ka bërë ai para se ka filluar të krijon? Thonë se shën Augusti e kishte përgjigjëjen e pyetjes së fundit. Para krijimit, Zoti ka përgatit ferrin për ata që parashtrojnë pyetje të tilla! Pyetja lid195

hur me atë se kush e krijoi Krijuesin është jovalide, thjeshtë vetëm se nëse
dikush e krijoi Krijuesin, atëherë Krijuesi nuk është krijues i vërtetë i të gjitha
gjërave dhe dikush patjetër se ka krijuar krijuesin e krijuesit e kështu me
rradhë deri ne amshim. Kjo pyetje mund të nënkupton që nëse nuk dimë kush
e krijoi krijuesin ose prej nga erdh Zoti, informatat tona janë të thata dhe se
mund të jetë se nuk ka fare krijues. Por shumë lehtë mund të i përgjigjemi
kësaj me kundërpyetjen se prej nga erdh gjithësia? Përgjigjëja në pyetjen e
përmendur është se Zoti është i amshueshëm dhe se nuk është logjike të
parashtrojmë pyetjen lidhur me krijimin e Tij. Në kontekstin e koncepteve
komplikuese sikurse është mardhënia në mes kohës dhe hapësirës, siç e ilustruan idetë e Ajnshtajnit për relativitetin,4 pyetjet tona të zakonshme për
natyrën dhe kohën e fillimeve të para mund të jenë të pakuptimëta.
Pyetja pse çkado ekziston në vend se të mos ekziston asgjë është shumë
reale. Shkenca sekulare dhe teknologjia nuk kanë dhënë asnjë përgjigjëje të
mirë në pyetjet e fillimeve të para, por të gjithë jemi të sigurtë se diçka
vërtetë ekziston. Mosdija jonë do duhej të formonte një sasi të shëndoshë të
përulësisë kur shqyrëtojmë se sa joadekuate është dituria jonë.
Pyetjet se ku është Zoti dhe prej nga erdh gjithësia janë reale, por aspak
nuk janë pyetje të njejta me atë se a ekziston Zoti ose gjithësia. Vetëm pse
nuk e di ku është Zoti ose prej nga vjen gjithësia nuk do të thotë se ata nuk
ekzistojnë! Unë kam shumë vullnet të pranoj shumë gjëra edhepse nuk e di
se prej nga janë ato. Nëse më ndjek një krokodil i madh, unë jam i gatshëm
të pranoj ekzistencën e tij para se të arsyetoj se si, pse dhe prej nga vjen ai.
Ashtu edhe në natyrë mund të shohim dëshmi për Krijuesin, edhepse nuk e
dimë si, pse dhe prej nga vjen ai Krijues.
Nuk e dimë ku është Zoti. Përkundër kësaj mungese të madhe, ata që
besojnë se Ai ekziston janë turmë e madhe. Ndonëse ka definicione të
ndryshme Zoti, anketimi i Galupit në vitin 1996 tregon se 96% e të riturve në
SHBA beson në Zot, 5 dhe religjioni pothuaj është fenomen univerzal në gjithë
botën. Në hulumtimin e asaj nëse Zoti ekziston, duhet të mbajmë në mend
se mungesa e dëshmive nuk është e njejtë me dëshmi të mungesës. Edhe
pse ndoshta nuk e shohim Zotin, ekziston bollëk i dëshmive bindëse se Ai
është real. Nëse në lëndinën e pyllit të dendur e gjej një kopsht të rregulluar dhe të mbajtur mirë, pa barojë dhe me vulla pedante të luleve dhe perimeve, mund të mos e shoh kopshtarin, por dëshmitë janë aq bindëse sa që
jam i sigurtë se ai ose ajo ekziston. Po kështu, nëse shqyrëtoj mbetjet e
shtëpisë së djegur dhe shoh trerët e djegur, kulmin e djegur dhe objektet e
pjekura dhe të shkrira në të, jam i sigurtë se kishte zjarr, edhepse aspak nuk
e shoh. Dëshmitë mund të jenë aq bindës sa që lënë pas pak dyshim.
Me arsyestim mund të pyetemi, nëse Zoti ekziston, pse nuk e bënë Vetën
të dukshëm? Nuk kemi shumë informata lidhur me këtë, por është tërheqës
196

sugjestioni se Zoti, në kontekstin e luftës në mes të mirës dhe keqës, izolohet që të mbron lirinë tonë të zgjedhjes. Në atë ballafaqim do të kompromitoheshin liria jonë e zgjedhjes dhe drejtësia e Zotit kur Ai do të dominonte së
tepërmi dhe ashtu manipulonte me vendime. Ja një analogji e vrazhdë: nëse
babai rri ulur në kuzhinë natë e ditë të sigurohet se fëmijët nuk do të marrin
pakon me biskota, ata fëmijë do të kanë pak liri në zgjedhjen nëse do të hanë
biskotat. Tutje, atyre fëmijëve mund t’u shkurtohet mundësia të mësohen për
ndershmëri dhe të praktikojnë fuqinë e karakterit duke mos marrë biskota
nga pakoja sepse sjellja e tillë nuk është e drejtë. Mund të mësojmë leksione
të mëdha në jetë nganjëherë më mirë nëse jemi të pavarur sesa kur jemi në
mbikqyrje të dikujt. Argumenti i tillë ndoshta nuk ka peshë të madhe nëse
keni pikëpamje mekanistike për botën dhe nuk besoni në kurfar hyjnie, por
për tëtjerët argumentimi i tillë mund të jetë shumë me rëndësi. Nëse Zotit i
duhet të na jep lirinë që ta pranojmë ose ta refuzojmë Atë, Ai mund të mbetet
jasht skenës. Ndoshta ekzistojnë edhe arsyje tjera. Gjatë betejës ushtarët
nuk kuptojnë gjithnjë planin luftarak.
Pastaj aty kemi pyetjen e vuajtjes. Si ka mundur Zoti i plotfuqishëm e i
mirë, sikurse përshkruhet në Bibël, të krijon botën me aq shumë dhembje
dhe vuajtje? Shumë shkenctarë dhe të tjerë ndjen se prezenca e së keqes
morale, frikës, dhembjes dhe fatkeqësive natyrore, sikurse janë termetet të
cilat mund të vrasin me mijëra njerëz përnjëherë, pengon prezentimin e një
krijuesi Zot të mirë dhe inteligjent. Atyre problemeve mund të shtojmë edhe
peshkaqenët që hanë njerëzit, foshnjet me kancer dhe parazitet e tmerrshme
siç është shiriti. Ndonëse ka dëshmi bindëse për planin inteligjent, nuk është
çdo gjë mirë.
Është shkruar shumë për problemin e vuajtjes në prezencën e një krijuesi të mirë Zotit.6 Unë do të përmend disa zgjidhje, por ato janë vetëm sugjestione.
(a) Ndonëse do të ishte mirë të mos ketë dhembje dhe vuajtje, pa ato
jeta jonë do të ishte katastrofike. Dhembja dhe frika nga pasojat duket se
janë të domosdoshme që të na ndalojnë nga lëndimet, për shembull të
pjekim duart derisa punojmë rreth zjarrit ose me temperaturat e larta.
(b) Për të keqen morale, siç është padrejtësia, nuk duhet të fajsojmë
Zotin kur kemi vullnetin e lirë dhe mund të shkaktojmë të keqen. Nuk duhet
të fajsojmë Zotin për zgjedhjet tona të gabueshme hiq më tepër sesa e fajsojmë arkitektin e shtëpisë nëse banorët e saj ia vënë flakën. Këtu pyetja
kryesore është lidhur me lirinë, sikurse edhe me ekzistencën e Zotit të
pëmendur më parë. Liria e vërtetë e zgjedhjes kërkon që e keqja morale të
lejohet. Në vend të krijesave njerëzore Zoti mundi të krijon vetm krijesa jonjerëzore, diçka si majmun, pa lirinë e zgjedhjes morale, duke përjashtuar
ashtu mundësinë e të mirës dhe të keqës, por ekzistenca e tillë duket jotërhe197

qëse dhe monotone. Fatmirësisht, ne kemi lirinë e zgjedhjeve morale, por
duhet të ballafaqohemi me pasojat e tyre.
(c) Disa sugjerojnë se vuajtja është e dobishme në zhvillimin e karakterit moral. Kjo nganjëherë modelohet me premisën se më mirë kujtojmë virtytet e formuara sesa ato të lindura. Vuajtja që përjetojmë na ndihmojnë të
mbajmë më mirë në mend pasojat e së keqës.
(d) Është sugjeruar se e keqja e fatkeqësive natyrore mund të spjegohet
me atë se Zoti distancohet nga ajo që krijon, duke lejuar kështu natyrën të
rrjedh natyrshëm. Ndonëse dikujt mund të i pëlqen përfundimi i tillë, nuk
duket se ai përputhet me llojin e drejtpërdrejtë të Zotit që pritet duke marrë
parasysh krijimin tejet kompleks.
(e) Krijuesi Zot do të mund të bënte të gjitha llojet e mrrekullive që ta
ndalonte vuajtjen. Ndërkaq, shumë lehtë mund të ndodhë qe ne, me manipulimin e madh të Zotit të natyrës, do të humbnim idenë e shkakut dhe pasojës. Fatkeqësitë ndoshta shërbejnë që të na përkujtojnë se ekziston
racionaliteti në gjithësi, gjegjësisht shkaku dhe pasoja. Po të mos ishte
gjithësia përgjithësisht e rregulluar, vështirë që do të ishte i mundur mendimi i kuptimtë logjik.
(f) Vuajtja që shohim te organizmat me sëmundje ngjitëse, kancer, bile
edhe te gjahu mishngrënës, mund të jetë rezultat i variacionit më të vogël
biologjik, sidomos mutacioneve të dëmshme, e jo planit ose qëllimit specifik
të Zotit. Ajo vuajtje poashtu mund të na përkujton se jetojmë në gjithësi
racionale ku shkaku dhe pasoja janë gjë normale.
Nuk kemi përgjigjëje në të gjitha pyetjet lidhur me vuajtjen që shohim në
natyrë në kontekstin e një Zoti të mëshirshëm. Janë të shumta gjërat që nuk
i dimë; por lartë janë dhënë disa spjegime të mundshme.
Disa maturi ndaj shkencës
Ekziston një tregim apokrifik për një biolog i cili u bë i famshëm sepse ka
ushtruar bubat. Do të urdhëronte bubat të kërcejnë dhe ato me dëgjueshmëri
kërcenin. Një ditë, që t’ju tregonte miqëve të tij se sa mirë i kishte ushtrur
bubat e tij, filloi të këpuste nga një këmbë njërës prej tyre dhe atëherë i
thoshte të kërcente. Çdo herë, buba e ushtruar mirë kërcente vazhdimisht.
Më në fund ia këputi edhe këmbën e fundit dhe it ha të kërcejë dhe natyrisht
nuk ndodhi gjë. Atëherë ai biolog u tha miqëve të tij se gjatë viteve ka kuptuar se kur i këputen të gjitha këmbët bubës, ajo bëhet e shurdhër! Ky është
një spjegim. Natyrisht, spjegimi tjetër është se buba nuk kërceu sepse nuk
kishte këmbë. Kjo ilustron dallimin në mes spjegimeve dhe fakteve. Gjë që
buba nuk ka kërcyer kur mbeti pa këmbë është fakt; janë shenime. Gjë që
ajo u shurdhua, është spjegim. Një nga hutitë e mëdha të shkencës është se
shumë shpesh nuk bëhet dallimi në mes fakteve dhe spjegimit. Ndërkaq,
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spjegimi thjeshtë mund të jetë mendim. Që të gjejmë se çka vërtetë ndodhë, duhet me këmbëngulësi të dallojmë këto dy.
Shkenctarët janë të vetdijshëm për këtë problem për kohë të gjatë dhe
sikurse është përmendur një herë, përdorin shprehjen shkenca historike 7 për
ato lëmi të cilat janë më të tepër në anën subjektive ose interpretative. Këto
janë lëmi për të cilat vërtetimi është më i vështirë; ku, psh, nuk mund të bëni
gjithnjë eksperiment që të vërtetoni rezultatet tuaja. Shumica prej atyre
lëmive spekulative të shkencës merren me ngjarjet e kaluara dhe zakonisht
është shumë vështirë të testohen dhe që aty vjen shprehja “historike”. Lëmitë
si kosmologjia, paleontologjia, evolucioni, krijimi dhe antropologjia fizike janë
më tepër në anën historike. Nga ana tjetër, kemi shkencën eksperimentale siç
janë fizika, kimia dhe disa aspekte të biologjisë siç është inxhinjeringu
gjenetik, ku testimi me lehtësi mund të përsëritet në laborator. Kur merreni
me shkencën historike duhet patur kujdes në veçanti tek mos përzierja e fakteve dhe spjegimeve.
Fakti se me shkencën dominojnë paradigmat është ngushtë e lidhur me
vlerësimin tonë të përgjithshëm të pyetjes së Zotit. Paradigmat nënkuptojnë
se ekziston komponenta sociologjike në shkencë dhe ajo vë në pyetje pastërtinë, objektivitetin dhe transparencën e vetisë që disa shkenctarë kanë dëshirë
të ia përhkruajnë disciplinave të tyre. Ndërkaq, kur, në vend se të parashtrohet mendimi i pavarur individual, bashkësia shkencore në plotësi lëvizë nga
bindja e fuqishme në një paradigmë në bindje të fuqishme në tjetrën, sikurse
ishte rasti me lëvizjen e kontinenteve, nuk është vështirë të besohet se ekziston komponenta sociologjike domethënëse grupore në përfundimet e
shkencës. Ndryshimet në paradigma spjegohen si përparim, por këtë e vë në
dyshim fakti se ajo lëvizje nganjëherë është përmbrapsht, në drejtim të ndonjë paradigme të vjetër të refuzuar. Ishte ky rast me shembujt që i kemi dhënë
më herët: fillimit spontan të jetës dhe katastrofave gjeologjike.8 Ndonëse në
raste të tilla, paradigma e re, e posapërshtatur, dallon prej asaj të vjetrës së
refuzuar, principi themelor mbetet i njejt edhe te verzionet e vjetra dhe të
reja; kështu shkenca nganjëherë kthehet në spjegime të refuzuara. Me grumbullimin e informatave të reja shkencore, ka pak dyshim se shkenca përparon
në kuptimin e përgjithshëm të së vërtetës, por mund të ketë shumë dalje
anësore, disa shumë të gjata, përgjatë rrugëve të gabuara paradigmash.
Pas disa decenie studimi intenziv të pyetjes së krijimit dhe me gjith
respektin ndaj mundimeve të shumta të shkencës që të demonstrohet evolucioni, më duket se idetë sqë organizmat janë formuar vetvetiu dhe kanë
evolvuar nga të thjeshtat në ato komplekse, ballafaqohet me problemet e
paparashikuara shkencore. Ndonëse janë të shumtë ata që pranojnë evolucionin, është vështirë të gjejmë fakte të cilat e mbështesin, derisa fektet e
kundërta janë shumë domethënëse.9 Tutje, disa shkenctarë parashtrojnë
199

pytje serioze për evolucionin dhe shkruajnë libra për këtë.10 Hjuston Smith,
profesor eminent i filozofisë në Universitetin Sirakuza, shpreh diçka prej atyre
ideve kur thotë: Vlerësimi jonë personal është se në asnjë teori tjetër shkencore mendja moderne nuk ka aq shumë besim në bazë të aq pak dëshmive
proporcionale.”11 Kur bie fjala për mungesën e dëshmive, evolucioni paraprinë.
Fitojmë njëfar përshtypje për fuqitë tërhekëse të paradigmës kur shohim
se si disa evolucionist janë të vetbindur edhe përkundër dëshmive të pakëta.
Dagllas Fatajma nga Universiteti i Miçigenit shkruajti librin shkollor më gjerësisht të përdorur për evolucionin në SHBA. Në atë libër ai thotë se “biologët
e evolucionit sot nuk mundohen që të dëshmojnë realitetin e evolucionit.
Thjesht ajo më nuk është diskutabile, për më tepër se një shekull.”12 Kur
shkenca paraqet një qëndrim të tillë vetbindës, sidomos para dëshmive aq
domethënëse të kundërta, ajo ka kaluar nga kërkimi për të vërtetën në
dogmë. Evolucioni është simptomë e shkencës sekulare së tepërmi vetbindvse.
Sikurse kemi vënë re, shkenca pretendon të izolohet. Tomas Hakslli një
herë kishte deklaruar se askush nuk mund të jetë “ bir i vërtetë i Kishës dhe
ushtar besnik i shkencës.”13 Qëndrimi i tillë shpreh tendencën e shkencës të
jetë përjashtuese.14 Shkenctarët shpesh pohojnë se shkenca dhe religjioni
janë lëmi të ndara. Ne mund të ndajmë të gjitha lëmitë e informatave siç janë
letërsia, ekonomia dhe psikologjia, por nëse ato vetdijshëm injorohen, sikurse
e bënë këtë shkenca shumë shpesh ndaj religjionit, kjo në fund shpie në një
hutim të vogël përgjatë rrugës së gjatë të gjetjes së vërtetës. Kërkimi jonë
për të vërtetën e saktë, realitetin dhe të vërtetën e fundme, sikurse e quajnë
disa, duhet të përfshinë sa më shumë informata, sidomos kur parashtrohen
pyetje të gjera sikurse është pyetja e krijimit të çdo gjëje. Sa më shumë
mundësi që vëmë re, është më shumë e munur se do të gjejmë spjegime më
të sakta.
Fatkeqësisht tendenca kah përjashtimi dhe izolimi në shkencë është
jashtzakonisht e fuqishme. Prandaj nganjëherë ndodhë se shkenca ofron
spjegime që janë jasht kornizës së mundësive të saj, siç është formimi i jetës
nga informatat në atome, ose sociobiologjia.15 Shumica e shkenctarëve janë
plotvsisht të vetdijshëm se shkenca është e fuqishme dhe nuk ka siguri që
shkenctarët do ti shmangen fuqisë së tillë. E tërë kjo është e dobishme për
ndjenjën e superioritetit e cila pretendon të bllokojë shkencën ndaj lëmive
tjera të hulumtimeve, të cilat poashtu janë pjesë e realitetit. Ndodhi që teprica e suksesit në shkencë u bë e dëmshme për gjetjen e së vërtetës.
Shkenctarët janë të autorizuar të specializojnë në shkencë, por mund të bien
në fatkeqësi nëse nuk dallojnë se një nga mangësitë e specializimit është
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përkufizimi i pamjes së gjerë të gjërave. Mund të mendoni për pak gjëra
përveq fushës së ngushtë të hulumtimit.
Disa pyeten nëse shkenca është e ndershme kur qëllimisht përjashton
Zotin, por në të njejtë kohë pohon se e din të vërtetën e fillimit të botës.
Ndonëse ndonjëherë në shkencë vërtetë ndodhë mashtrimi i qëllimshëm, që
nuk nuk duhet ta injorojmë ploësisht, ajo ndodhë shumë rrallë dhe nuk është
faktorë i rëndvsishëm në betejen lidhur me Zotin. Nuk duhet të shohim edhe
aq larg që të gjejmë shumë vepra të pandershme të bëra nën flamurin e
religjionit ose Zotit. Problemi kryesor në këtë betejë nuk është mashtrimi i
qëllimshëm, por ajo që quhet vetmashtrim, ku shkenctarët janë të bindur dhe
sinqerisht besojnë se e kanë me të drejtë, e që të tjerët gabojnë. Zoti mund
të përjashtohet sepse, së fundi, a nuk spjegon shumica e shkenctarëve
pothuaj çdo gjë pa Zotin? Për shembull, duket se vetmashtrimi është i dukshëm kur shkenctarët besojnë se disa organizma kanë jetuar para më shumë
qindra miliona vitesh, edhe para se i gjejnë në përshkrimin e fosileve, 16
sepse besojnë që ato kanë evolvuar nga llojet tjera dhe e dine se për këtë
nevoitet shumë kohë.
Ndonëse shkenctarët zakonisht mendojnë se e kanë me të drejtë, historian a meson se në të kaluarën shkenca shpesh ka gabuar. Vetmashtrimi nuk
është vetëm problem i shkencës, por është problem për të gjithë; por shkenca është e brishtë për shkak të suksesit të saj të pazakontë. Ajo me lehtësi
mund të hyjë në përfundime të gabueshme duke menduar se e ka me të
drejtë. Shkenctarë duhet të orientohen më tepër në shenimet e shkencës, e
më pak në atë se si të pajtohen me shkenctarët tjerë.
Sekularizimi në shkencë
Sot shkenca zakonisht pohon se ka qëndrim të qartë secular dhe Zoti
është i përjashtuar nga ajo pamje. Gurutë shkencor sikurse Stafen Gulld e
karakterizojnë idenë e dizajnuesit inteligjent si “mashtrim” dhe “historikisht të
shpenzuar”.17 Shumë shkenctarë të njohur në veqanti thekëson se pamja e
tejdukshme e planit në natyrë është iluzorë, ose që duhet t’i shmangemi.
Xhulien Hakslli, nipi i Tomas Haksllit, thotë: “Organizmat janë formuar pothuaj janë planifikuar qëllimisht…ai qëllim është vetëm i tejdukshëm.” 18 Në
Universitetin e Oksfordit, Riçard Dokins në libri e tij The Blind Watchmaker
(Orëtari i verbër), thotë se “biologjia është studim i gjërave të komplikuara të
cilat duken si të planifikuara për ndonjë qëllim.”19 Ai pastaj në pjesën e mbetur të librit provon të dëshmon se ajo nuk është e saktë. Nobelisti Frensis Krik
tërhekë vërrejtjen se: “biologët gjithnjë duhet të mbajnë në mend se ajo që
shohin nuk është e planifikuar por kishte evolvuar më parë.”20 Është vështirë
të mos konkludohet se këtu vepron program sekular i punës. Shembuj të atillë janë dhënë edhe në fillim të kapitullit të fundit. E gjithë kjo tregon se tek
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shkenca e cila praktikohet sot kemi punë me filozofinë e mbyllyr sekulare
materialiste, e jo me hulumtimin e hapur shkencor me spjegime reale për
natyrën, duke ndjekur shenimet kudo që ato qojnë. Fakti se gjysmë milioni
shkenctarë spjegon natyrën pa Zotin, e vetëm një numër i vogël e përfshinë
si mundësi, nxit përkufizimin e madh kundër Zotit në literaturën shkencore.
Çdo dëshmi për Zotin parashikohet sistematikisht. Zotit do të duhej t’i epej
“dita në gjyq” në arenën shkencore, nëse shkenca vërtetë kërkon të vërtetën.
Ndonëse idea për njëfar lloj krijimi sot tërhekë shumë më tepër vëmendje të shkenctarëve sesa më parë, ajo shpesh nuk është e mirë se ardhur dhe
disa lider të shkencës nënvlerësojnë atë koncept. Kjo është, më në fund, kohë
e re shkencore në të cilën Zoti nuk ekziston ose është jorelevant. Ndonëse
shumica e shkenctarëve janë inteligjent, të mirësjellshëm dhe të përgjegjshëm, agresiviteti sekular nuk është i vdekur. Disa shkenctarë duket se
kurrë nuk lodhen duke u ankuar në atë se si Kisha ka maltretuar Galileon për
shkak të besimit të tij jo-ortodoks, por të saktë se Toka sillet rreth Diellit.
Galileo u shëndrua në njëfar lloj ikone të asaj se si shkenca e kishte me të
drejt kurse Kisha jo dhe se kjo mund të paraqitet në besimin në Zot. Vetëm
ndonjë shkencëtar shumë i guximshëm do të kishte kurajo që tani të fliste për
ndonjë hyjni aktive në natyrë, ndonëse shenimet shkencore tregojnë se kjo
është e nevojshme të spjegohen rregullimet precize dhe kompleksitetet që
gjejmë.21 Në institucionet përparimtare shkollore shkenctarët që besojnë në
Zotin, heshtin lidhur me këtë. Shtypja nga ana e kolegëve dhe frika prej
përqeshjes mund të ndalojnë atë 40% shkenctarë që besojnë në Zotin i cili
përgjigjet në lutjet e tyre22 të shpallin për Të. Sociologu nga Universiteti i
Uashingtonit Rodni Stark thekëson se “200 vjet zgjat marketing që nëse
dëshironi të bëheni shkenctarë duhet të jeni të lirë nga prangat e religjionit.”23 Nëse shkenctëtari dizajnon molekulin kompleks të organizmit, kjo
është shkencë; por nëse Zoti e bënë po të njejtën, ajo nuk është shkencë!
Dy shekuj të përjashtimit të Zotit kanë lënë në shkencë kallëp sekularë
intelektual të shurdhër i cili kapërdinë teoritë, spjegimet, bile edhe fjalorin.
Herbert Joki, biolog molekular nga kampi Beverlli të Universitetit të
Kalifornisë, kritikon qëndrimin vetbindës por të përkufizuar të shkencës dhe
përqeshë përdorimin e “oksimoronëve” (kombinimin e termeve kontradiktash) siç janë “evolucioni kimik, supa parabiotike…dhe vetorganizimi, etj”24 të
cilët krijojnë paragjykime në mendje lidhur me atë se si u formua jeta.
Sot shkenca parashtron pyetjen se si ka evolvuar jeta, e jo a ka evolvuar.
Por me atë mbikalohet pyetja kryesore për Zotin. Komponenta e fuqishme
sekulare në shkencë ndikon që përfundimet të cilat merren të jenë të
anëshme. Del se shkenca, e cila praktikohet sot, është përzierje e çuditshme
e studimit të natyrës dhe filozofisë sekulare e cila përjashton Zotin. Mund të
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përjashtoni Zotin me definicion, por ajo nuk funksionon edhe aq mirë nëse
Zoti ekziston!
Është e trishtë cenzura kundër Zotit që është aq e fuqishme në shkencën
bashkëkohore. Kur biologët kryesor evolucionist, si Riçard Dokins, shkruajnë
librin “God Delusion”25 porosia është e qartë. Scientizmi, siç quhet besimi i
tepërt në shkencën, është tejet i gjallë. Shkenctarët që fuqishëm besojnë në
Zotin mund të ballafaohen me dilemën e vështirë, sepse duhet të mbajnë
qëndrim sekular dhe përgjëthsisht të bëhen se janë ateist, që të jenë të pranuar në bashkësinë shkencore dhe të botojnë në revistat shkencore.26 Në
shqyrëtimin e atyre lëmive të shkencës ku pyetja për Zotin është e përfshirë,
integriteti i tyre intelektual mund të vëhet në dyshim kur ndodhen në situate
që duhet të jetojnë jetë të dyfisht. Mbetet shpresa që, me pranimin e më
tepër dëshmive për Zotin këta shkenctarë do të mund të nxjerrin në mënyrë
të hapur besimet e tyre dhe të ndihmojnë që shkenca të lirohet nga burgu
sekular që ia krijoi vetvetës.
Me të drejtë mund të parashtrohet pyetja nëse shkenca ka të drejtën të
definohet si arritje sekulare. Natyrisht se ka, por nëse e bënë këtë, duhet të
merret vetëm me gjëra sekulare. Kjo mund të jetë shumë e vështirë, sepse
dituria fatkeqësisht shpesh nuk ndahet në prerje strikte. Për shembull, kur
shkenca enton të përgjigjet në çdo gjë në kontekstin sekular, ajo jo me qëllim shpreh pohimin e fuqishëm teologjik se Zoti nuk ekziston, e kjo është
hyrje në pyetjet e religjionit. Ndarja intelektuale në disciplina të ndara sikurse
arti, religjioni dhe shkenca nuk funksionon kur pyeteni prej nga vijë të gjitha
gjërat.
Nëse shkenca dëshiron të definohet si vërtetë sekulare, ajo duhet t’i
shmanget të gjitha lëmive ku mund të jetë e përfshirë pyetja e Zotit dhe të
përmbahet nga gjykimi i krijimit të pothuaj të gjitha gjërave pa dëshmi të
mjaftueshme. Shkenca sinqerisht duhet të shpallë se është ateistike dhe se
është e mbyllur ndaj përfundimit se Zoti ekziston. Ndërkaq, veqmas kemi
thekësuar se si asociacioni kombëtar i mësuesëve të biologjisë nuk kishte
dëshirë të mbante qëndrim aq të fuqishëm.27 Evolucionistët shpesh pohojnë
se teoria për krijimin nuk është shkenca sepse nuk ka mënyë shkencore të
studijohet mrrekullia siç është krijimi, por ai fakt dobësohet kur, nga ana
tjetër, shkruhen librat si Scientist Confront Creation 28 dhe provojnë të vlerësojnë krijimin duke përdorur shkencën. A mund t’i kenë të dyja? Çfarë
shkence praktikohet sot, definicioni i saj është se ajo është e mjegulltë.
Nga perspektiva tjetër, disa kanë prirje të konsiderojnë shkenctarët si
bandë ateistësh. Realiteti është më i komplikuar se aq. Sot ka shkenctarë të
ndryshëm dhe vetëm disa prej tyre janë sharlatan ose me qëndrim qëllimisht
armiqësor ndaj religjionit. Duhet patur parasysh se pjesë e arsyjës që shkenctarët nuk besojnë në Zotin është se eksperimentet, hipotezat dhe teoritë e
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tyre shpesh herë nuk janë aspak të lidhura me Zotin. Shkenctarët kanë
dëshirë të merren me atë që mund të vëzhgojnë në natyrë. Kjo është specializimi i tyre dhe ndjehen këndshëm në atë lëmi. Shkencë e shumtë, si për
shembull ndryshimet kimike që ndodhin kur forcohet cementi, mund të studijohen pa përfshirjen e e cilësdo pyetje lidhur me Zotin. Ligjet konsekuente të
natyrës lejojnë shkencë të shumta pa drejtimin direkt në Atë. Mirëpo, kjo nuk
do të thotë se Zoti nuk ekziston; kjothjshtë mund të thotë se Zoti nuk është
aq i thjeshtë sikurse diçka e shkencës sonë. Pyetja për Zotin më tepër vjen si
vatër kur bëjmë pyetje më të vështira, sikurse është ajo se si arritën ligjet e
natyrës në model ashtu të ndërlidhur që të mundësojnë gjithsinë tonë, ose si
ka filluar jeta.
Një numër i konsiderueshëm i shkenctarëve ndërlidhë Zotin me evolucionin. Tek ai lloj i qasjes mund të keni edhe qëndrim gjysmë-sekularë shkencor dhe Zotin që të rregullon problemet më të vështira të evolucionit, sikurse
janë fillimi i jetës dhe eksplodimi Kambriumik. Janë propozuar ide të
ndryshme;29 ndërkaq nuk do të gjene ide të atilla të promovuara ne revista
standarde shkencore dhe në libra shkollor. Idetë e tilla nuk janë kompatibile
me idealizmin e tashëm sekular shkencor. Tutje, në kontekstin e probleme
kryesore me të cilat ballafaqohet evolucioni, nëse keni Zotin që është aktiv në
natyrë duke rregulluar ato probleme, atëherë pak sa do të ketë nevojë për
teori të përgjithshme të evolucionit! Kur një herë vërtetë lejoni që Zoti të hyjë
në skenë, ndryshon i tërë horizonti dhe shumë shkenctarë i shmangen asaj.
Përfshirja e Zotit në njëfar mënyre do të thotë prishje e autonomisë së shkencës.
Shkenctarët tjerë zgjedhin të jetojnë në të njejtën kohë në dy bota të
ndryshme; specifikisht, në dy lëmi filozofike të realitetit, njëra që përfshinë
Zotin dhe tjetrën që e përjashton. Ajo mund të jetë e përshtatshme, por nuk
është mënyrë për të gjetur të vërtetën. E vërteta nuk mund ta kundërshton
vetvetën. Zoti se ekziston ose nuk ekziston.
Shkurtimisht, qëndrimi rrjedhës sekularë i shkencës futë anësi serioze dhe
nuk shprehë bindjet e shkenctarëve të shumtë; ndërkaq, pohimi në Zotin
konsiderohet joshkencor. Ai qëndrim është pikëpamje e përkufizuar e cila
kompromiton pohimin e shkencës se po kërkon të vërtetën. Për shembull,
nëse Zoti ekziston, shkenca kurrë nuk mund ta gjejë përderisa e përjashton
nga menyja e vet e spjegimit. Në atë lëmi hulumtimi, shkenca nuk e respekton më lirinë akademike dhe ka humbur kredilibitetin e saj. Në shkencë, lejoni
që shenimet e natyrës të flasin për vetën e tyre, duke përfshirë edhe mundësinë që Zoti ekziston. Sipas mendimit tim, kjo do të ishte qasja më e mirë dhe
e hapur e shkencës.
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Tabela 8.1 DËSHMIA SHKENCORE PËR ZOTIN
1. MATERIA. Pse materia është e organizuar në grimca subatomike të cilat i nënshtrohen ligjeve që lejojnë që ato të formojnë mbi 100 elemente që japin materien për gjithësinë, si dhe atome, molekula dhe procese kimike të nevojshme për
jetën? Materia thjeshtë do të mund të ishte kaotike, pa ligj. Ligjet sugjerojnë
planifikim inteligjent. Pse masa e atyre grimcave subatomike shpesh është saktë
aq sa nevoitet, precize deri te e njëmijëta pjesë?
2. FORCAT. Vlera shumë precize dhe lëmia e ndikimit e katër forcave themelore
të fizikës janë pikërisht të atilla që duhet të lejojnë ekzistencën e gjithësisë të
rregulluar për jetë. Fuqia e gravitetit në raport me fuqinë e forcës elektromagnetike duhet të jetë tejet precize që Dielli t’i jep Tokës sasi pikërisht të duhur të
ngrohtësisë. Preciziteti i tillë duket tepër shumë si plan i Zotit.
3. JETA. Organizmat më të thjeshta të gjalla janë aq të përbëra dhe komlekse sa
që nuk duket e mundur të kenë filluar pa plan inteligjent. Ato kompleksitete përfshijnë ADN, proteinat, ribozomet, shtigjet biokimike, kodin gjenetik dhe aftësinë
që e tërë ajo të riprodhohet, duke përfshirë edhe sistemin e korigjimit dhe
dhënies për duplikimin e ADN-së
4. ORGANET. Në të gjitha organizmat gjejmë shumë sisteme me kompleksitet të
pazvogëlueshëm. Ato kanë pjesë të ndërvarura të cilat nuk mund të funksionojnë
pa prezencën e të gjitha pjesëve. Shembuj janë mekanizmi i autofokusimit dhe
autoekspozimit të syrit, truri i përbërë njerëzor, etj. Pjesët individuale të padobishme të atyre sistemeve nuk kanë vlerë evolutive të mbijetimit dhe që aty për
to është dashur të ketë planifikim.
5. KOHA. Periudhat e supozuara shumë të gjata për lashtvsinë e Tokës dhe gjithësisë janë shumë të vogla për ngjarjet e pamundura që supozon evolucioni.
Llogaritjet tregojnë se miliarda vite për lashtësinë e Tokës janë shumë të shkurtra për formimin e vetëm një molekuli specifik të proteinit. Ekzistimi i Zotit duket
i domosdoshëm.
6. FOSILET. Gjatë kohës më të madhe evolutive, fjalë për fjalë nuk ndodhë asnjë
evolucion dhe pastaj befas para fundit dhe gjatë më pak se 2% të asaj kohe evolutive ndodhet shumica e rradhëve fosilesh shtazësh në atë që quhet eksplodim
Kambriumik. Pastaj, nuk gjejmë asnjë paraardhës të tyre para asaj. Edhe grupet
tjera të shumta shfaqen befas, pothuaj ishin të krijuara. Evolucionistët propozojnë disa ndërmjetës, por nëse kishte evolucion, përshkrimi i fosileve do të duhej
të ishte përplot ndërmjetës që tentojnë të evoluojnë.
7. MENDJA. Mendja e njeriut ka karakteristika që është vështirë të analizohen në
shkencë; si të tillë, mendja tregon për realitetin që është mbi nivelin natyralist dhe
Zotin transcendent. Liria jonë e zgjedhjes, nëse ajo mendje vërtetë është e lirë,
sikurse pajtohen shumica, është përmbi principeve normale shkak-pasojë të
shkencës. Faktorët tjerë përfshijnë vetdijën tonë, në fjalë ndjenjën se ekzistojmë
dhe kuptimin tonë se realiteti ka kuptim. Kemi poashtu ndjenjën për të mirë dhe
keq, si dhe dashurinë dhe brengën për të tjerët. Ato karakteristika të larta nuk do
t’i gjeni në materien e thjeshtë.
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Dëshmitë e shkencës për Zotin
Shumë fakte shkencore tregojnë për nevojën e ndonjë lloji të intelektit
perceptive të planifikojë çdo gjë që ne gjejmë. Disa mund të mendojnë se ne
këtu flasim për shkencën historike, por nuk është ashtu. Shumica e fakteve,
si forcat e fizikës dhe biokimisë komplekse, bëjnë pjesë në llojin e shkencës
përsëritëse obzervative dhe eksperimentale. Këtu e kemi atë përparësi të
madhe të merremi me fakte, e jo fiksion. Për shumicën e këtyre fakteve veqmas kemi folur,30 dhe nuk do t’i përmendim këtu përveq të rekapitulojmë disa
pika kryesore. Ata janë të shtjelluara në Tabela 8.1
(1) Pse do të organizohej material me ligje të cilat lejojnë interaksionin e
grimcave subatomike, sikurse janë kuarci, neuronet dhe protonet me parametra shumë preciz që lehtësojnë formimin e së paku 100 lloje elementesh?
Ato elemente shumëfishe kanë aftësi të ndërveprojnë me njëra tjetrën, duke
dhënë ashtu materien e gjithsisë, molekulit dhe ndryshimet kimike të nevojshme për jetën. Materia nuk duhet të ekziston dhe sigurisht nuk i duhen ligje
aq të ndërlikuara që e kontrollojnë për të ekzistuar. Ajo thjeshtë do të mund
të ishte masë e pa formë e elementeve të paorganizuara kaotike. Ligjet dhe
rregullsitë që shihen tek atomet dhe pjesët e tyre sugjerojnë se ato ishin të
paramenduara për gjithësi të dobishme. Për shembull, masa e protoneve
duhet të jetë e saktë në pjesën e njëmijtë që të kemi elementet të cilat formojnë gjithsinë.
(2) Lëmia e ndikimit dhe vlerës shumë precize të konstanteve të katër forcave themelore të fizikës sigurisht nuk kanë mundur të formohen rastësisht,
ndonëse disa shkenctarë sugjerojnë pikërisht atë gjë. Pa ato karakteristika
precize nuk do të kishim gjithsinë e rregulluar për jetën. Po të ishte vlera e
fuqisë elektromagnetike ose gravitetit vetëm pak më ndryshe ajo do të ishte
katastrofike për Diellin tonë. Dielli për një kohë të gjatë na furnizon pikërisht
me sasi të duhur të dritës dhe ngrohtësisë. Ne jo vetëm që jemi në largësi të
duhur me të; po të ndryshonin rastësisht fuqitë themelore të fizikës, Dielli dhe
e tërë gjithësia do të pësonin kolaps në moment. Tutje, pozita e preferuar e
elementit më të rëndësishëm të karbonit, në skemën e formimit të elementit, poashtu duket si plan shumë i dobishëm i cili mundëson jetën.
(3) Formimi i jetës është problem i cili më së shumti huton mbrojtësit e
evolucionit organik. Shkenca nuk mund të ofron kurfar skenari të sigurtë
sipas të cilit jeta do të mund të fillonte vetvetiu. Ka spekulime, por ato janë
të parëndësishme kur merren parasysh sasia e madhe e molekulave të
veqanta të nevojshme, formimi i informatave komplekse ADN, mrrekullitë e
ribozomeve, shtegut të përbërë biokimik, sistemet e korigjimit dhe kodi
gjenetik. Kurse problem është edhe më i madh kur shihni të gjitha pjesët
tjera të qelizës. Por edhe nëse keni jetën, e tërë kjo duhet të jetë e aftë të
riprodhohet që të formonte organizmat e reja të ngjashme. Si ka mundur të
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ndodhë kjo thjeshtë vetvetiu? Sigurisht duket se është dashur të ndikon
ndonjë lloj i planit shumë inteligjent.
(4) Kur vijmë tek organizmat e përbërë, para spjegimit mekanistik ndodhen probleme të reja. Vetëm një tru njerëzor ka 100 miliardë qeliza nervore
të cilat lidhen përmes 400 mijë kilometra fibra nervore, me 100 biliona lidhje.
Sikurse edhe tek çipat kompjuterik, duhet të keni lidhje të duhura për funksionim të saktë. Kur studijojmë syrin e përbërë nuk duket se ai ka mundur të
evoluojë. Syri i përbërë ka shumë sisteme komplekse sikurse janë biokimia e
integruar e ndjeshme në dritë e retinës, ose vetitë e autoekspozimit dhe autofokusimit, që përbëhen prej shumë komponentesh të cilat nuk do të funksiononin as nuk do të kishin vlerë mbijetese përderisa të gjitha pjesët e nevojshme të mos jenë të pranishme. Pamja në ngjyrë është edhe një shembull
tjetër i kompleksitetit të pazvoglueshëm, sepse aftësia të ndahen ngjyrat e
ndryshme në retinë nuk do të mundësonte të pamurit me ngjyra po të mos
kishte mekanizmin mendor për analizimin e ngjyrave të ndryshme. Duhet të
ekzistojnë dhe të funksionojnë si duhet receptorët specifik dhe analizatorët
që ai sistem të ka vlervn e mbijetesës.
(5) Ndonëse koha është faktorë i rëndësishëm në ndritjen e gjasës për
ngjarjet e pamundura evolutive, del se, kur vlerësohen sipas kuantitetit,
eonet e kohës që janë të supozuara për lashtësinë e Tokës dhe gjithsisë janë
plotësisht joadekuate. Lloratitë tregojnë se të gjitha oqeaneve tokësore do t’u
duheshin afro 1023 vite të prodhojnë një molekul specifik protein nga
aminoacidet veqmas prezente. Që aty lashtësia e Tokës nga pesë miliardë
vjet është 10.000 miliardë herë kohë më e shkurtër. Tutje, nevoiten së paku
qindra lloje të ndryshme molekulash protein dhe duplikatet e tyre të shumta,
për formën më të thjeshtë të jetës që kemi; kurse ADN në ato forma është
shumë më komplekse se preteinat. Pastaj ju nevoiten yndyrërat (lipidet) dhe
hidrokarbonet, e kështu me rradhë.
(6) Duket se ka patur pak evolucion gjatë 5/6 e kohës evolutive. Pastaj
kur shikoni përshkrimin e fosileve, del se shumica e kolonave të fosileve shtazore shfaqet befasisht në eksplodimin Kambriumik, e cila zgjat më pak se 2%
e asaj kohe evolutive. Shfaqja e zakonshme e përnjëhershme e shumicës së
grupeve kryesore shtazore dhe bimore nuk sugjeron se evolucioni ka ndodhur ndonjëherë. Po të kishte vërtetë evolucion, do të prisnim kontinuitet të
fortë të ndvrmjetësuesve të llojllojshëm fosilesh të formave të ndryshme që
provojnë të evoluojnë, por evolucionistët sugjerojnë vetëm disa ndërmjetësues që shpesh paraqesin ndryshimet vetëm në pjesët e organizmit dhe të
atillë janë me domethënie të dyshimtë. Vështirësitë e tilla imponojnë përfundimin se ekziston Krijuesi.
(7) Disa aspekte të mendjeve tona na tregojnë për realitetin i cili ekziston
përtej përkufizimeve normale mekanistike të shkencës. Shknca kishte shumë
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pak sukses në involvimin me ato, çka tregon se janë larg përtej sistemit të
thjeshtë shkak-pasojë të shkencës. Që të mund të spjegohen faktorët e tillë,
duhet të supozohet ekzistena e Zotit transcendent. Një nga ato misterie është
vetëdija jonë, ndjenja se ekzistojmë. Materia nuk duket se e ka atë karakteristikë. Tjetër është fuqia jonë e zgjedhjes ose liria e vullnetit. Nëse vullneti
ështv vërtetë i lirë, ku shumica pajtohen, ajo është përtej lidhjes normale
shkak-pasojë të shkencës. Aty është edhe ndjenja jonë për të mirën dhe të
keqen, çka nganjëherë shprehet në ndjenjën tonë për drejtëse dhe
padrejtësi.Kundërshtojmë padrejtësinë dhe maltretimin e më të paaftëve, e
kjo është në kontrast të ashpër me konceptin evolucionist të imponimit dhe
mbijetesës së të përshtatshmëve. Si krijesa njerëzore kemi ideale që janë
përtej sjelljes së atillë të vrazhdë. Nga ana tjetër, sjellja e tillë dhe dëshirat e
tilla do të duhej të ishin sktësisht ajo që mbijeton. Prej nga janë të gjitha ato
karakteristika të larta të mendjes sonë? Duket se ekziston kuptimi dhe mirësia
në njerëzimin që janë mbi atë që shkenca gjen në materie dhe evolucioni nuk
mund ta spjegon atë.
Zoti i cili dizajnoi natyrën ose ekziston ose nuk ekziston. Kur shikohen të
gjitha shenimet e forta të përmendura këtu, të cilat rradhiten prej precizitetit
të fuqisë së materies, kompleksitetit të jetës, deri te truri dhe mendja jonë,
duhet të pranohet se ekziston bollëk i dëshmive të konsiderueshme që është
vështirë të spjegohen nëse nuk besoni në Zotin. Faktet shkencore imponojnë
konceptin se ekziston Planifikuesi.
A mund t’i injorojnë shkenctarët dëshmitë shkencore për Zotin?
Shkenca shpesh jep shenime që shkenctarët nuk i pranojnë. Veqmas janë
dhënë shembuj të Zemelvajsit dhe farëve që shkaktojnë ethet e lindjes;
Mendeli dhe principet e trashëgimisë; Vegeneri dhe idea e tij që kontinentet
lëvizin; dhe spjegimet katastrofike të Brecit. Të gjitha këto shembuj ilustrojnë se si bashkësia shkencore mund të mbahet për përfundime të
gabueshme, përkundër dëshmive. Dëshmitë e shumta dhe bindëse sugjerojnë se Zoti Planifikues është i domosdoshëm; paradoks është pse shkenctarët
nuk e shpallin këtë gjë.
Sot shkenctarët në përgjëthsi përjashtojnë nga shkenca çfardo shqyrëtimi të Zotit. Sikurse veqmas është thënë, kjo aspak nuk ishte ashtu kur
viganët intelektual sikurse Kepler, Bojl, Paskali, Galileo, Line dhe Njutoni vendosnin themelet e shkencës moderne. Ata zbulonin principet dhe ligjet që
kishte vënë Zot. Etosi i sotëm sekularë i shkencës nuk shpreh besimin e pionjerëve të shkencës, por as besimet e shkenctarëve të shumtë sot. Ekziton
një grimcë e së vërtetës në shakanë se shumë shkenctarë besojnë në Zotin,
por vetëm gjatë vikendit kur shkojnë në Kishë! Të kujtohemi se 40% shkenctarë besojnë në Zotin i cili përgjigjet në lutjet e tyre, 45% nuk besojnë, kuse
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15% nuk janë të sigurtë.31 Sot Zoti nuk është modern në shkencë. Mesiguri
mund ta spjegojmë më së miri qëndrimin sekular të shkenctarëve si fenomen
i qëndrimit ose sociologjikisht, kurse më shumë studijues kanë sugjeruar se
edhe evolucioni nganjëherë mund të pranon formën e religjionit.32 Fakti se
Zoti është i përjashtuar nga shkenca për një shekull e gjysmë, kurse shkenca nuk ka mundur të jep asnjë përgjigjëje të kënaqshme në pyetjet kryesore
të krijimit, është thellësisht brengosës.
Na pëlqen të mendojmë se idetë tona të reja janë më të mira dhe se e
kaluara e kishte gabim dhe mund të ndihemi shumë superior nëse mund të
tregojmë se si e kaluara e kishte gabim. Por nganjëherë e kaluara e ka me të
drejtë dhe paradigmat e vjetra të refuzuara mund sërisht të pranohen si të
vërteta. Imre Lakatosh, filozof i shkencës në shekullin e kaluar, nuk duket aq
i sigurtë në superioritetin e së tashmes ndaj së kaluarës kur jep koment: ”Në
shekullin 17 disa nga verzionet e para të dorëshkrimeve që janë vetkritike –
ose kritika private e miqëve të mësuar, përjashtonin përgjatë leximit të parë,
hidheshin në shportë plehrash. Në kohën tonë të eksplodimit të botimit, shumic nuk kanë kohë të lexojnë shkrimet e tyre dhe funksionin e shportës së
plehrave e kanë marrë revistat shkencore”33 Nuk duhet thjesht të ndjekim
“klimën e mendimit” rrjedhës dhe nuk ka arsy të besohet që ajo e cila konsiderohet e vërtetë sot, nesër do të jetë e njejtë, me ide dhe informata të
reja. Nëse historia është ndonjë tregues, në shumicën e ideve tona do të
qeshë në të ardhmen.
Mënyrat kryesore të mendimit njerëzor nganjëherë ndryshonin dramatikisht. Në disa shekuj dominonte alkemia dhe gjuetia në shtriga – për fat ato
shekuj kaluan. Në kohërat e lashta liderët intelektual si Sokrati, Platoni dhe
Aristoteli shumë thekësonin procesin e mendimit, mënyrës për të ardhur tek
e vërteta, rëndësisë së vetdijes dhe rradhitjes së shqisave. Atëherë në vendet
perendimore gjatë Mesjetës ekzistonte tjetër lloj i togut të prioriteteve dhe
preokupimeve intelektuale. Modeli i menidmit të asaj periudhe, të quajtur
skolastika, i përkushtonte vëmendje të veqantë logjikës, gramatikën, retorikën, lidhjen e besimit me vetdijen dhe respektin ndaj autoritetit sidomos
Aristotelit. Ne tani përsëri kemi tog ndryshe të prioriteteve, në të cilin idetë
shkencore janë shumë të pranuara. Disa sociolog kanë bërë përjashtim; ata
mendojnë se fillimisht shkenca është ndodhi subjektive të cilit i japin formë
kapriqot e shkenctarëve. Prap se prap, ne jemi në kohën e shkencës dhe
kallëpi jonë i sotëm intelektual favorizon shkencën. Unë do të sugjeroja që në
këtë labirinth të ideve njerëzore që vijnë e shkojnë, akoma mbeten shenime
të forta të cilat na ndihmojnë të mbetemi në gjurmët e së vërtetës dhe zbuloj se shenimet shkencore që flasin për Zotin janë të shumta dhe bindëse. Për
fat kemi disa pika të forta ku të mbështetemi.
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Nuk bëhet fjalë vetëm për betejën në mes një lloj evolucioni dhe një lloj
krijimi; ai diskutim është vetëm simptom i pyetjes më të thellë, a mundet
vetëm shkenca natyraliste (mekanistike, materialiste) të jep kuptim të
kënaqshëm lidhur me botën? Kjo pyetje nxit pyetjen tjetër, shumë më të
rëndë, a na ka udhëhequr shkenca në rrugë të gabuar duke përjashtuar
Zotin? Unë pothuaj jam i sigurtë se po. Etosi i sotëm shkencor e ka vënë
vetën në pozitë të gabuar intelektuale i cili nuk lejon që Zoti të jetë në skenë
dhe shumë shkenctarë insiston që ashtu të mbetet përkundër dëshmive
bindëse për të kundërtën. Kjo nisë një pyetje tjetër të vështirë, pse ndodhi
kjo? Pyetja e sjelljes së shkenctarëve, ose cilitdo grup tjetër njerëzish lidhur
me këtë qështje, është tepër kompleks që të lejonte çfardo përgjigjëje përfundimtare, por disa sugjestione sigurisht duken të rëndësishme.
(a) Një arsye, veqmas e përmendur, është se shkenca është studim i fakteve dhe spjegimeve të natyrës dhe shkenctarë më mirë ndihet ai që merret
me lëminë e vet të natyrë sesa të mendon në Zotin. Ky është spjegim i mirë,
por mund të jetë vetëm arsy e vogël pse shkenca e përjashton Zotin, sepse
shkenctarët kanë ide të llojllojshme spekulative.
Ekziston numër i madh i ideve tejet të egra në shkencë të cilat duhet
eliminuar shumë më parë sesa që edhe paramendohet të eliminohet Zoti.
Ekzistenca e tyre tregon anësimin serioz të etosit të sotëm shkencor. Veqmas
kemi përmendur shembuj të disa ideve spekulative të cilat i konsideron
shkenca dhe ato përfshijnë: singularitetin në fillimin e shkëndisë së madhe
kur ligjet e shkencës nuk ishin në lojë; gjithësi të shumëfishta për të cilat nuk
ka dëshmi të mirë; principi i pakuptimtë antropik kosmologjik; informatat në
atome që do të mund të formonin jetën, ose supozimin e evolucionit të organizmave shumë më herët sesa që mund të shihen në përshkrimin e fosileve.
Të gjitha llojet e ideve imagjinare kuptohen me seriozitet dhe tolerance ndaj
“tregimeve thjesht ashtu” fantastike34 në shkencë nganjëherë është pothuaj
e pamundur. Ndërkaq kur bie fjala tek Zoti, Ai sot as që është i lejuar në atë
skenë. Shkenctarët mund të ndjehen më mirë në teritorin e tyre me faktet e
natyrës, por pasi që spekulojnë shumë jashtë atyre shenimeve, do të duhej
të shqyrvtonin edhe mundësinë se Zoti ekziston.
(b) Sugjescioni tjetër vjen prej filozofit të shquar të shkencës në shekullin
20 Majkell Pollanjit, i cili sekularizmin e shkencës ia përshkruan reagimit të
tepërt në përkufizimet e mendimeve mesjetare. Mendimi i atëherëshëm ka
mundur të jetë shumë i kufizuar. Në Mesjetë Zoti do të mund të konsiderohej
shkaktarë i pothuaj çdo gjëje. Sipas disa ideve, Ai ka krijuar minjtë që të na
meson të largojmë ushqimin kurse tartabiqet që të mos flemë gjatë. Pollanji
thotë:
“Aty unë shoh vështirësinë, duket se aty shtrihet mospajtimi i rrënjësuar
thellë në mes shkencës dhe të gjitha kulturave tjera. Besoj se ai mospajtim
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ishte fillimisht që nga lindja nën ndikimin lirues të shkencës moderne në
mendim mesjetar dhe më vonë u bë patologjike”.
Shkenca i kundërvihej autoriteteve. Hedhi poshtë deduksionin (rezonimin
e themeluar në premisa) nga shkaqet e para në dobi të gjeneralizimeve të të
përvojshmëve (shqisë-perceptuesit). Caku i fundmë i saj ishte teoria
mekanistike për gjithsinë.”35
Batoqi i shkencës është vënë në lëvizje shumë larg dhe hyri në sekularizëm të fundmë. Sikurse u tregua më herët, 36 ka sugjestime lidhur me
trendin e vonshëm të largimit prej shkencës së pastër sekulare; por vetëm
koha do të tregojë nëse ky është trend i vërtetë apo vetëm variacion në zhurmën e prapavijës.
(c) Shumë shkenctarë ndjejnë se të lejosh, që si faktorë të pranohet Zoti,
është njejtë sikurse të heqësh dorë prej racionalitetit. Zoti i paparashikueshëm nuk përputhet me konceptin shkak-pasojë të shkencës. Ndërkaq, ky
argument humb shumë në domethënie në kontekstin e tezës gjerë të pranuar të përmendur më herët37 që shkenca u zhvillua në vendet perendimore
për shkak të llojit racional të Zotit të traditës judeo-krishtere. Frika nga iracionaliteti arsyetohet vetëm atëherë kur postuloni hyjni iracionale.
(d) Ka edhe probleme sociologjike. Disa shkenctarë ndjejnë se pranimi i
Zotit si faktorë do të nxiste llojin fetaro-politik fundamentalist të marrjes përsipër të shoqërisë dhe ndjejnë se ajo do të ishte shumë gjë e keqe për
shkencën. Debata e përhershme për mësimin e Krijimit së bashku me evolucionin në shkollat publike në SHBA nuk do të përfundojnë thjeshtë ashtu
përderisa shqyrëtohen ato probleme sociologjike.
(e) Edhe një faktorë – moda është krenari intelektuale e shkenctarëve në
shkencën. Shkenctarët nganjëherë kanë arsy të jenë krenarë në suksesin e
shkencës, por autoritatizmi mund të jetë shumë infektues në klimën e suksesit. E duam fuqinë; or diktatorët, menaxherët, liderët intelektual dhe të
gjithë njerëzit tjerë të thekësuar mund vështirë të sundojnë fuqinë e tyre në
mënyrë diskrete. Shprehja e famshme e historianit britanez Lord Aktonit:
“Fuqia pretendon të prish, por fuqia absolute prish absolutisht,” 38 shpesh
është e vërtetë. Nuk është ky problem specifik për shkenctarët: është problem për të gjithë ata që në një masë kanë patur sukses. Në shkencë, nëse
pranohet se Zoti ka krijuar natyrën, shkenctarët mund të ndjejnë se po humbasin kontrollën ndaj dijes dhe fuqisë së tyre intelektuale. Ndërkaq, arritjet e
shkencës nuk janë edhe aq të mëdha sa që të injorohet Zoti, sidomos kur
shkenca lë aq shumë pyetje të papërgjigjura.
Krenaria dhe averzioni ndaj Zotit, të cilat tash shpesh i shohim në
shkencë, janë në ballafaqim të ashpër me përulësinë, dorëzimin dhe respektin ndaj Zotit që ndjenin themeluesit gjenial të shkencës moderne. Këtë e
kemi parë tek Njutoni,39 po e njejta shihet edhe tek Keplerikur ai shkruan në
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një kontekst lutjeje: ”Nëse jam tërhequr në paturpësi me bukurinë e mahnitëshme të veprave Tua, ose nëse e kam dashur lavdinë time në mes
njerëzve, përderisa kam përparuar në punën e caktuar për lavdimin Tënd, me
dashuri dhe mëshirë më fal: dhe më në fund denjësohu që ato arritje të qojnë
kah lavdimi dhe shpëtimi i shpirtërave dhe të mos jenë kurrë pengesë e asaj.
Amen.”40 Nuk ka shumë shkenctarë që mund të pohojnë se janë më të mëdhenjë se Kepler ose Njutoni. Këta vigan intelektual japin shembull se si shkenca dhe Zoti mund të veprojnë së bashku.
(f) Faktorët si ego personale dhe liria mund të jenë pengesë për pranimin
e Zotit, sidomos ndaj Zotit për të cilin mund të ndjehet përgjegjësia. Sikurse
përmendëm në kapitullin e kaluar, disa shkrimtarë udheheqës si Gulld dhe
Hakslli flasin për “lirinë maksimale” dhe “lirimit” të cilin e jep banimi në botën
e pakuptimtë, në të cilën nuk ka Zot.
(g) Edhe një arsy pse shkenca tash e përjashton Zotin është thjeshtë për
shkak se ajo është “frymë shkencore” bashkëkohore, moda rrjedhëse shkencore ose paradigma e kohës sonë. Nëse jeni shkencëtar, prej jush pritet të silleni ashtu; por ka edhe të vetquajturit roje të shkencës të cilët nuk do të hezitjnë të ju tërhekin vërrejtje nëse largoheni nga ajo rrugë. Pavarësisht se çka
thonë faktet nga natyra, është më mirë të mos merrni parasysh ekzistencën
e Zotit. Biologu nga Univerziteti shtetëror i Kanzasit, Skot Tod thotë për
revistën Nature: “Edhe nëse të gjitha faktet flasin për Dizajnuesin Inteligjent,
hipotezë e tillë është e përjashtuar nga shkenca sepse nuk është natyraliste.”41 Ai lloj i shkencës është qëndrim; është filozofi subjektive sekulare;
nuk lejon që njeriu të ndjek faktet nga natyra ku ato e qojnë dhe ajo është
shkencë e keqe! Banimi aq i ngushtë i shkencës do të përjashtonte Njutonin
dhe Kepllerin nga katedra shkencore sepse ata kanë përfshirë Zotin në disa
përfundime të tyre lidhur me natyrën, por përfundimi se Kepller dhe Njutoni
nuk ishin shkenctarë është blasfemi. Tutje, sikurse është thënë në pjesën e
fundit të kapitullit 1, disa shkenctarë modern seriozisht shqyrëton ekzistencën
e Zotit i cili është aktiv në natyrë.
Për shkak të prirjeve tona shoqërore si dhe dëshirës të jemi të pranuar, të
mbijetojmë dhe të kemi sukses në shoqëri, shumë shkenctarë mund t’i përshtaten modelit sekular shkencor. Në çfarë kutie të mbyllur ndodhen tani
shkenctarët deri diku shihen në fjalët e fizicientit teorik Toni Rotmanit: “Kur
shohim rregullsinë dhe bukurinë e gjithsisë dhe rastësitë e çuditshme në
natyrë, jemi në tundim të madh të bëjmë kërcimin nga besimi në shkencë tek
religjioni. Jam i sigurtë se shumë fizicient edhe e dëshirojnë atë. Vetëm do të
dëshiroja të e pranojnë atë gjë.”42 Ndonëse shumë shkenctarë besojnë në
Zotin, të marrin Zotin parasysh në shkencë sot thjeshtë nuk është “kull”.
Duhet shmangur fryma e religjionit. Sundon konformizmi.
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Të gjitha sugjestionet lartë janë me rëndësi, por duket se më me rëndësi
janë tri të fundit. Shkenca kryesisht përjashton Zotin për shkak të faktorëve
personal dhe sociologjik të lidhur me sjelljen e shkenctarëve, e jo për shkak
të fakteve shkencore.
Gjatë dy shekujve të zhvillimit të shkencës moderne, Zoti ishte i vendosur
në sisteme të spjegimit të natyrës. Tani, përkundër faktit se shumë fakte
dëshmojnë Zotin, Ai është i përjashtuar. Sipas mendimit tim shkenca ka bërë
gabimin më të madh para një shekull e gjysmë kur përjashtoi Zotin si faktorë
spjegues në natyrë dhe u mundua të spjegon çdo gjë në mënyrë natyraliste
(materiale dhe mekanike). Po të mos e bënte atë shkenca, sot nuk do të ballafaqohej me probleme të paparamenduara dhe pamundvsitë të cilat pengojnë studimet e sotme (Tabela 8.1) Ka vend për Zotin në shkencë.
Sinteza
A ka jeta ndonjë kuptim? A ekzistojnë njerëzit për ndonjë qëllim? A jemi
thjeshtë rastësi të natyrës? Filozofi sekular britanik Bertrand Rasell ka shkruar një nga përshkrimet më të kuptueshme të pakuptueshmërisë: “Është edhe
më për qëllim, më tepër pa kuptim, bota të cilën shkenca e prezenton për
bindjet tona. Në mes botës së tillë, nëse kudo, idealet tona që tni duhet të
gjejnë shtëpi. Ajo që njeriu është prodhim i shkakut që nuk kishin vizion të
cakut të tyre; që formimi, rritja, shpresa dhe frika, dashuritë dhe besimet e
tij janë vetëm rezultat i rradhitjes së rastësishme të atomeve; që asnjë
shkëndijë, asnjë heroizëm, kurfar intenziteti i mendimit dhe ndjenjës nuk
mund ta ruaj jetën individuale pas varrit; që tërë mundi shekullor, përkushtimi, frymëzimi, tërë shkëlqimi i gjenit njerëzor janë të përcaktuar të zhduken
në vdekjen e madhe të sistemit Diellor dhe që i tërë tempulli i arritjes njerëzore duhet pashmangshëm të mbulohet me tollovinë e gjithsisë së rëzuar –
e gjithë kjo, nëse jo plotësisht e pakontestuar, prap pothuaj aq e sigurtë, që
asnjë filozofi e cila synon të e refuzon nuk mund të shpreson se do të shpëtojë. Vetëm në skele të atyre të vërtetave, vetëm në temelin e shpresës së
qëndrueshme, që tash mund sigurt të ndërtohet tempulli i frymës.”43
Tingëllon goxha zymtë! Për fat, shenimet shkencore që dëshmojnë për
Zotin (Tabela 8.1) pengojnë “themelin e fortë të vuajtjes” së Rasellit; pranë
asaj, është vështirë të dëshmohet se jeta është e pakuptimtë dhe se nuk ka
kuptim në atë që bëjmë. Filozofi i famshëm nga shekulli i kaluar nga
Kembrixhi dhe Harvardi, Alfred North Uajthed pengon mosqëllimin kur në
shaka thotë: “Shkenctarët për të cilët qëllim i jetës është të dëshmojnë se
është i pa qëllim janë temë interesante për studim.”44 Ekziston realiteti përmbi shkencën. Hjuston Smith këtë e thekvson qartë kur thotë: ”Në rishikimin e
mënyrës sipas të cilës gjërat ekzistojnë, nuk ka pikë më të mirë fillestare sesa
shkenca moderne. Poashtu, nuk ka as pikë më të keqe se kjo.”45
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Qëndrimi sekular i shkencës moderne sidomos është jorelevant në aspektin e disa pyetjeve më të thella të jetës, sikurse ështv arsyja e ekzistencës
sonë, vetdija jonë, vlerat morale, vullneti jonë të jemi të mirë ose të keq dhe
dashuria dhe brenga për të tjerët. Kësaj mund t’ia shtojmë edhe misteriet
tjera, sikurse janë kureshtja, kreativiteti dhe aftësia jonë e kuptimit. Këto janë
veti që shkenca nuk i ka gjetur në materien e thjeshtë dhe që zakonisht i
injoron, por të gjithë ne e kuptojmë se ato janë pjesë e realitetit dhe pjesë e
asaj që sidomos jetën e bënë me kuptim.Sikurse e ilustron këtë Hjubert Joki,
njeriu nuk është vetëm materie: “Nëse jeta është vetëm materiale, atëherë
krimet e Hitlerit, Stalinit dhe Mao Ce Tungut nuk kanë pasoja. Nëse njerëzit
janë vetëm materie, nuk është aspak më keq të djegësh një ton njerëz sesa
një ton qymyr.”46 Frensis Kollins , drejtor i Institutit nacional për studime të
genomit njerëzor, i cili është shumë i lidhur me hartimin e vonshëm të modelit gjenetik njerëzor (formula e ADN-së tonë me tri miliardë bazë), beson se
“edhe ndonjë fuqi më e lartë duhet të ketë rol në atë që jemi dhe çka bëhemi.” Ai pyetet nëse gjenetika dhe biologjia molekulare vërtetë mund ta spjegojnë njohurinë univerzale të lindur për të mirën dhe të gabueshmen,
bashkarisht të gjitha kulturave njerëzore në të gjitha kohërat…dhe formën
jovetjake të dashurisë që grekët e quanin agape?”47
Kur shkenca natyraliste do të ofronte modelet e sigurta për formimin e
materies, jetës dhe mendjeve tona, atëherë do të mund të shqyrëtohej seriozisht mundvsia se Zoti nuk ekziston. Ndërkaq, ajo që shkenca përgjithësisht
hesht në ato lëmi me rëndësi nënkupton nevojën për planifikues të lartësuar.
Pasi që duket se jemi rezultat i planit, kemi arsy shumë të mira të besojmë
se jeta jonë nuk është e pakuptimtë dhe paqëllim dhe se kur vdesim nuk
mbaron çdo gjë. Shenimet shkencore që dëshmojnë për Zotin nëkuptojnë se
ekziston drita në fund të tunelit të jetës.
Unë nuk mund të besoj se ne thjeshtë jemi këtu rastësisht dhe nuk mund
të besoj se Zoti do të na krijonte për asgjë. Ndërkaq, të gjithë ne kemi lirinë
të besojmë nëse duam të besojmë se jeta jonë ka kuptim apo jo, a ka kuptim në ekzistencën njerëzore apo jo, ose a ekziston Zoti apo nuk ekziston.
Është aq e pikëllueshme që edhe krahas të gjitha fakteve që dëshmojnë për
Zotin, shumë shkenctarë mendojnë se jeta nuk ka kuptim. Ata janë në rrugë
të lëshojnë tërë pasurinë, domethënie, kënaqësi dhe shpresë që fitohen nga
jeta e drejtuar kah idealet më të larta; ideale të mirësisë dhe brengosjes për
të tjerët.48 Janë këto ideale që nuk do të gjeni akund në vrazhdësinë e
imponimit evolucionar dhe mbijetesës së më të përshtatshmëve, e as në
spjegimet e thjeshta mekanistike të natyrës.
Derisa shqyrëtoj natyrën duket se patjetër se ekziston Zoti që krijoi sisteme shumë precize dhe komplekse që ne gjejmë. Aty hyjnë edhe mendjet
tona komplekse dhe fuqia e tyre intelektuale të rezonojnë dhe kuptojnë, vet214

dijën dhe ndërgjegjëjen tonë. Do të ishte e pazakontë që Zoti të krijnte krijesa të tilla, e të mos bënte ndonjë lloj komunikimi me tad he kështu unë
kërkoj atë komunikim. Për mua Bibla është kandidat më i mirë për këtë, jo
vetëm për kuptimin dhe transparencën që ka por edhe pse në të është lloji i
Zotit racional shkak-pasojë dhe përputhet me shkakun racional dhe pasojën
që shkenca e gjeti në gjithësi. Ky përfundim shumë mirë përputhet me teza
të pranuara për të cilat kemi folur,49 që shkenca moderne u zhvillua në vendet
perendimore për shkak të logjikës tradicionale të traditës judeo-krishtere e
cila vjen prej atij lloj Zoti siç përshkruhet në Bibël. Mund të kërkohet në
religjione tjera të mëdha sikurse hinduizmi, budizmi, kunfuçionizmi, ose shintoizmi dhe të gjejmë misticizmin, zotëra të shumtë, nganjëherë zotëra që
grinden mes veti, por jo një Zot të vetëm të Biblës. Ai lloj i Zotit përputhet
me racionalietin që gjejmë në gjithësi dhe në shkencë, sidomos në ligjet e
shkencës që funksionojnë kudo rreth nesh.
Mund të diskutohet se edhe tutje duhet të ftohen “mrrekullitë iracionale”
nga ana e Zotit aktiv në natyrë që të spjegohen misteriet sikurse formimi i
jetës. Ndoshta kjo nuk është ashtu. Nuk e dimë se si vepron Zoti. Ajo që në
dukje të parë mund të duket iracionale, mund të mos jetë ashtu kur kuptohet më mirë. Tutje, “mrrekullitë” e tilla duket se janë mjaft të rralla sa që disa
prej tyre, nëse ndodhin, nuk prishin për ne racionalitetin e zakonshëm të
realitetit.
A nevoitet besimi që të besohet në Zot? Po. Por në dritën e të gjitha fakteve që dëshmojnë për planifikuesin, nevoitet shumë pak besim për të besuar
në Zot sesa për besim se tërë preciziteti, kompleksiteti dhe kuptimi që gjejmë
në natyrë janë formuar të gjitha përnjëherë dhe krejt rastësisht. Tutje, duhet
të ketë ndonjë domethënie në faktin se Bibla, e cila u botua në miliarda
botime dhe u shpërnda shumë herë më shumë se cilido libër tjetër, është
udhërrëfyes më i pranuar njerëzor për jetën. Edhepse e kanë shkruar
dhjetëra autorë në tri kontinente në kohën prej 1500 vite, konsekuenca e saj
e brendëshme është e madhe. Për mua, kombinimi i shkencës dhe Biblës jep
përgjigjëje më të mira në pyetjet e mia të thella.
Gjithnjë mund të pohohet se ka ndodhur shtjellim i përshtatshëm i
rrethanave dhe se ne jemi këtu thjeshtë rastësisht. Ndërkaq, me pamundësitë e shumta të fundme të cilin ai lloj mendimi e nënkupton, ajo nuk duket
si zgjedhje e vëmendshme. Mendja sipërore duket e panevojshme. Tepër
probleme të mëdha mbeten të pazgjidhura nëse përjashtohet Zoti. Natyra
sugjeron se ekzoston Zoti i planit dhe qëllimit dhe se ka kuptim në ekzistencën tonë. Sot shkenca me qëndrimin e saj të kufizuar nuk shqyrëton atë
pikëpamje; por që ta ndërtoni pamjen e shëndoshë për botën, duhet të keni
dëshirën për vlerësimin e alternativave, e jo të i përjashtoni. Shkenca duhet
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t’i kthehet më tepër transparencës së saj të cilën e kishte kur pionjerët
shkencës moderne lejonin që edhe Zoti të shqyrëtohet si spjegim.
Komentet përfundimtare
Gjatë dy shekujve të parë të shkencës moderne Zoti ishte i përfshirë në
spegimet e mundshme të natyrës. Tani kanë ndryshuar spjegimet e shkenctarëve dhe ata e përjashtojnë. Ndërkaq, shumica e zbulimeve aktuale shkencore dëshmojnë për shkallën e precizitetit dhe kompleksitetit i cili fjalë për
fjalë është e pamundur të spjegohet në bazë të ndryshimeve të rastësishme
të natyrës. Sidomos janë me rëndësi fuqitë e rregullta të fizikës, që kanë
pikërisht konstantete sakta që gjithësia të jetë e rregulluar për jetën, si dhe
kompleksitetet e numërta dhe të fundme të integruara të sistemeve
biologjike. Edhe faktorë të tjerë duket se kërkojnë formulimin e përbërë që
është larg përmbi asaj që mund të spjegohet me shfaqje natyrore (Tabela
8.1). Të gjitha ato abulime tregojnë për një lloj të planifikimit kompleks nga
ana e planifikuesit inteligjent, qenie që e konsiderojmë Zot.
Shkenca ka zbuluar Zotin. Dëshmitë shkencore tregojnë se Zoti është i
domosdoshëm. Shpresojmë që sa më shumë shkenctarë të lejojnë që Zoti të
kthehet në spjegimet shkencore.
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Glosarë i termeve profesionale
ADN: Shkurtesa e zakonshme për acidin dezoksiribonukleik, që formon
molekula shumë të gjata, ngjasim me zinxhir që kodojnë informatat
gjenetike të organizmit. ADN molekulat mund të kenë miliona nucleotide
të ngjitura njëra me tjetrën. Shih Nukleotidet.
Agnostik: Ai që beson se përgjigjëjet në pyetjet e fundëme, sikurse është
ekzistenca e Zotit, krijimi i gjithësisë, etj, janë të panjohura.
Amino acidi: Molekuli i thjeshtë organik me aminogrupin që përmbanë
azot. Aminoacidet kombinohen dhe japin proteine. Organizmat e gjalla
kanë 20 lloje të ndryshme aminoacidesh.
ARN: Shkurtesa e zakonshme për acidin ribonukleik. Zinxhiri i gjatë i
acideve nukleike dhe i ngjashëm me ADN, por i cili përmbanë sheqer riboz
dhe baza diçka ndryshe. Shih Nukleotide dhe Baza.
Aspekt materialist: Aspekt filozofik që materia është e tëra që ekziston.
Kjo është shumë e ngjashme me aspektin mekanik dhe natyralist.
Aspekt mekanik: Aspekti filozofik që e materia dhe lëvizja janë e tëra që
ekziston. Nuk ka Zot. Kjo është shumë e ngjashme me aspektin materialist dhe natyralist.
Aspekt natyralist: Aspekt filozofik i cili lejon vetëm fenomenet natyrore,
duke përfshirë mbinatyroren si pjesë të realitetit. Nuk ka Zot. Kjo është
shumë e ngjashme me aspektin mekanik dhe materialist.
ARN lajmëtari: ARN që tranferon informatën nga ADN në bërthamë të
qelizës deri te ribozomet.
Ateist: Ai që beson se Zoti nuk ekziston.
Baza (ADN, ARN): Poashtu e quajtur edhe baza nucleotide. ¨shtë si
molekul ngjasim gishti që përmbanë azot dhe shërben si pjesë kryesore e
nukleotidit. Ato baza jnë njësi të kodit gjenetik. Pesë baza të ndryshme
që ndodhen në ADN dhe ARN janë: adenine, guanine, citozina, uracili
(vetëm në ARN) dhe timina. Shih: Nukleotidi.
Baza nukleotide: Shih Baza (ADN, ARN).
Big Beng: Eksplodimi i veqantë që është dashur të ndodhë në fillim të
gjithsisë special explosive singularity that is supposed to have occurred at
the duke e ndryshur nga një moment në kosmos të gjerë.
Deizmi: Besimi në njëoti i cili mund të jetë jopersonal dhe nuk është tani
aktiv në natyrë.
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Deist: Ai që beson në deism. Shih Deizmi.
Diskoordinimi: Zbrazëtirë e dukshmenë shtresat gjeologjike të sedimenteve ku shtresat mbi dhe nën zbrazëtirë janë paralele me njëra tjetrën
dhe aty zakonisht ose nuk ka ose erozioni i shtresës së poshtme është
shumë i vogël.
Dizajn inteligjent: Koncepti që gjithësia paraqet dizajn objektivisht të dallueshëm.
Dizajn: Koncepti që diçka është krijuar ose dizajnuar qëllimisht , në kundërshtim me ngjarjet aksidentale ose të rastësishme.
Drejtpeshim i ndërprerë: Model evolucionar që pohon se llojet zakonisht
ekzistojnë gjatë kohës së gjatë pa ndryshuar, por nganjëherë janë “të
ndërprera” me periudha të shkurtëra të ndryshimeve të shpejta.
Era e errët: Shprehje e përdorur për përshkrim të komunikimin dhe koordinimin e dobët të aktiviteti intelektual në Europë në kohën para periudhës së ashtuquajtur “zbulesë e mësimit”. Zbulesë e mësimit, e njohur si
Renesansë ndodhi në mes shekujve 14 dhe 16. Vijoi shkenca moderne.
Evolucioni teistik: Evolucioni që përfshinë aktivitetet e Zotit, sidomos në
ndihmën e probleme të vështira të evolucionit sikurse origjina e jetës dhe
eksplodimi Kambriumik.
Evolucioni kimik: Ndryshimet kimike që janë deklaruar se kanë ndodhë në
token primitive që prodhoi formën e parë të jetës.
Eksplodimi Kambriumik: Shprehje e përdorur të përshkruaj faktin se
përgjatë lëvizjes përpjetë në shtresat gjeologjike, shumica e rradhëve fosilesh shtazore shfaqet plotësisht e formuar në Kambrium. Shprehja ka të
bëjë me atë që evolucionistët e konsiderojnë fenomen “eksplodues” të
evolucionit të shpejtë.
Elektron: Grimca e vogël subatomike e gjetur jashtë bërthamës së atomit
që bartë ngarkesë negative elektrike.
Elitizmi: Vetdija ose ndjenja e të qenët më i mirë ose më superior ndaj
grupit të lartë.
Enzimi: Protein molecules in living organisms that promote changes in
other molecules
without being changed or destroyed.
Eugjenik: Shkenca e përparimit të races njerëzore, ose lloje të shtazëve,
duke kontrolluar ose eliminuar riprodhimin e individëve që kanë karakteristika të padëshirueshme.
Evolucion: Zhvillim gradual nga e thjeshta në të përbërë. Termi kryesisht
përdoret për përcaktimin e zhvillimit evolutiv të jetës nga e thjeshta kah
e përbëra; krahaso makroevolucionin me mikroevolucion. Termi poashtu
përdoret për origjininën e jetës dhe gjithësisë, etj. Përgjithësisht termi
thekëson se Zoti nuk është i përfshirë në krijim, por shih evolucioni teistik.
221

Evolucioni natyralist: Evolucion që përfshinë Zotin. Kjo është në kundërshtim me evolucionin teistik i cili lejon ndërhyrjen e Zotit kur nevoitet.
E vërteta: Ajo që aktualisht është, realiteti, liri nga gabimi. Nganjëherë
shprehja realiteti përfundimtar që përdoret të përshkruajë të vërtetën
absolute në kontrast me atë që besohet ose pranohet si e vërtetë, por
mund të jetë gabim. Në këtë libër, përderisa nuk mendohet ndryshe, përdoret termi e vërteta në kuptim të realitetit të fundmë.
Fanerozoik: Pjesë e shtyllës gjeologjike përmbi Prekambrianit. Njësia më
e ulët e tij kryesore është Kambriumi. Në kontrast me Prekambriumin
Fanerozoiku ka bollëk fosilesh të organizmave të mëdha.
Fotoreceptor: Pjesë e qelizës, qelizë ose organ që dallon dritën. Në rastin
e syrit të avansuar, shkopat dhe konet janë qeliza që detektojnë dritën.
Grimca subatomike: Pjesë atomesh, si elektronet, protonet neutronet,
kuarci, etj.
Gjeni: Njësi kryesore e trashigimisë që kontrollon karakteristikat e
dhëna.Poashtu, varg i bazave nucleotide në ADN që kodojnë për protein,
ose përshkrimin e asaj informate.
Gjenusi (klasifikimi): Shih nën Klasifikimi i organizmave.
Gjenerata spontane: Koncepti se format e jetës vijnë nga materia
joekzistuese.
Izomer: Një nga dy ose më shumë molekula që kanë numër të njejtë të
atomeve, por rregullimin hapsinor të atomeve e kanë ndryshe.
Izomeret optike: Izomeret (shih izomeret lartë) që janë imazhi pasqyrimi
të njëra tjetrës dhe që rrotullojnë dritën në drejtim të kundërt.
Katastrofizmi: Teoria se fenomenet që janë jasht përvojës sonë të tashme
në natyrë (katastrofat e mëdha) me të madhe kanë modifikuar koren e
tokës me ngjarjen (ngjarjet) e fuqishme, të befasishme, por të shkurtër,
pak a shumë anë e mbanë botës.
Kromozomi: Formë kërcënuese e shtypyr e ADN-së që është formuar gjatë
ndarjes së qelizë.
Kladistika: Klasifikimi i grupit të selektuar të organizmave sipas ngjashmëve, sidomos të veqantave. Kladogrami shpesh konsiderohet të prezentojë ndryshimet evolucionare që supozohen të kenëdodhur.
Kladogram: Diagram i degëzuar që ilustron ngjashmëritë dhe dallimet në
mes grupeve të organizmave.
Klasa (klasifikimi): Shih Klasifikimi i organizmave.
Klasifikimi i organizmave: Biologët shpesh përdorin sistemin hierarkik
në vijim për klasifikimin e organizmave. Secila kategori nën të parën Vshtë
nën ndarje e asaj sipeër saj.
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Mbretëria
Fili (shtazët) or Divizionet (bimët)
Klasa
Rradhitja
Familja
Gjeni
Specie -Lloje
Klima mendimesh: Mendim mbizotërues ose banim në një grup shoqëror.
Kodoni: Njësi kryesore e kodit gjenetik. Çdo kodon përmbanë tri baza
nucleotide, që kodon për një lloj aminoacidi.
Kompleksitet: Raporti i pjesëve që janë të lidhura në mes veti në njëfar
mënyre. Në këtë libër ne përdorim shprehjen të përcaktojmë pjesët që
janë të ndërvarura në mënyrë që të funksionojnë si duhet.
Koni (syri): Qeliza e ndjeshme në dritë (fotoreceptori) i retinës së kurrizorëve që është e ndijshme në ngjyra të ndryshme të dritës. Konet sigurojnë ngjyrë dhe vizion të saktë në dritë të qiltër.
Kundërpllaka (paleontologji): Pllaka e shkëmbit që ishte në prekje me
pllakën tjetër që ka figurën e fosilit dhe e cila mirëmbanë atë imazh fosili.
Krijimi: Termi ka shumë kuptime. Sikurse përdoret në këtë libër, i referohet aktit specifik të Zotit që sjell diçka në ekzistencë; si gjithësia, jeta ose
vetdija, etj. Për përdorime tjera specifike shih: Krijimi i vonshëml, krijimi
progeresiv.
Kurrizorët: Shtazët me shtyllë kurrizore ose kurrizin. Këtu përfshihen
peshqit, amfibet, rëshqanorët, zogjët dhe gjitarët.
Kambrian: Periudha më e ulët e periudhës Fanerozoike të shtyllës gjeologjike. Kjo është njësia më e ulët me bollëk fosilesh.
Krijim progresiv: Idea se Zoti krijoi gjithnjë e më shumë lloje organizmash
të avansuara përgjatë eoneve të kohës.
Kuarci: Grimca të vogla subatomike që formojnë grimva më të mëdha subatomike siç janë neutronet dhe protonet.
Kodi gjenetik: 64 kombinime të tri bazave nucleotide të gjetura në ADN
që përcaktojnë cili prej 20 aminoacideve të gjetura në organizma të gjalla do të vendosen në pozitën specifike në protein molekul.
Kompleksitet i pazvoglueshëm: Kompleksiteti ku komponentet e
ndryshme nevoiten për funksionim të duhur; krahaso me Pjesët e ndërvarura.
Krijim i vonshëm: Idea se Zoti krijoi jetën disa mijëra vite mv parë, shpejt në periudhë gjashtë ditore sikurse shkruan edhe në Bibël.
Kuantum teoria: Poashtu e quajtur edhe mekanizmi kuantum. Teoria në
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veqanti është me vndësi në nivelin atomik dhe përfshinë koncepte se
energjia vjen në njësi diskrete dhe se disa inter reaksione atomike dhe
subatomike parashihen vetëm statistikisht.
Makroevolucion: Ndryshimet e propozuara të mëdha evolucionare në
oganizma që supozohen të kenë filluar në mes nivele të klasifikimit të
lartë, si në mes familjesh, rradhëve, klasëve, filit, etj.; krahaso
mikroevolucion.
Mikroevolucion: Ndryshimet e vogla të trashiguara në organizmat përreth
krahasimit të llojeve; krahaso makroevolucion.
Mutacion: Pak a shumë ndryshim permanent në formulën e qelizës në
ADN. Kjo përfshin ndryshime në baza nukleotide, ndryshime në pozitën e
gjeneve, lëvizje e duplikimit të gjeneve dhe tranferin e sekuencave të
hujaja në qelizë.
Mbijetimi i të përshtatshmëve: Koncepti se gjatë konkurimit ato organizma që janë superiore ose më të përshtatshme në rrethin e vet do të
mbijetojnë ato inferioret. Shih Selektimi natyror.
Natyra-kundër-edukimit: Shprehje e përdorur për përcaktimin ekonfliktit nëse natyra (gjenet) ose edukimi (ambient kulturor) janë më të rëndësishme në formimin e shoqërisë.
Neokatastrofizmi: Shprehje e përdorur për përcaktimin e llojit të ri të
katastrofizmit, që propozon disa katastrofa kryesore gjatë viteve të gjata
gjeologjike, në kundërshtim me katastrofizmin klasik që konsideroi ngjarjen e Përmbysjës së Noas ngjarje kryesore.
Neutron: Një nga grimcat kryesore subatomike të gjetura në bërthamën e
atomit. ¨shtë pak më i madh se protoni dhe nuk ka ngarkesë elektrike.
Nukleotide: Njësia kryesore e molekulave të gjata ADN dhe ARN që përbëhen nga baza, fosfati dhe molekuli i sheqerit.
Ndrim i kuq: Ndrimi i linjave të spektrit të dritës nga galaktikat e largëta
drejt fundit të kuq të spektrit të dritës..
Principi antropik kosmologjik: Koncepti që jeta inteligjente mund të
gjindet vetëm aty ku mundësohen kushtet. Janë disa lloje të atij koncepti.
Parakambrium: Pjesë e shtyllës gjeologjike që shtrihet nën Fanerozoik.
Shtrihet nën Kambrium që është njësia më e ulët kryesore e Fanerozoikut.
Prekambriumi, në të kundërtën e Fanerozoikut, karakterizon shumë fosile,
kryesisht organizma mikroskopike.
Protein: Molekulat e mëdha organike nganjëherë të komponuara nga qindra aminoacide. Në organizmat e gjalla ka më shumë mijëra lloje proteinash.
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Proton: Një nga grimcat kryesore subatomike të gjetura në bërthamën e
atomit. ¨shtë pak më i vogël se neutron dhe bartë ngarkesë positive elektrike.
Pytja e Zotit: Shih Pyetja lidhur me Zotin.
Pyetja lidhur me Zotin: Sikurse përdoret në këtë libër, i referohet pyetjes nëse Zoti ekziston apo jo.
Pakurrizorët: Shtazët që nuk kanë kurriz (shtyllë kurrizore). Psh: shpuzat,
krimbat, ylldeti, meduzat, kërmillat, etj.
Pjesë të ndërvarura: Pjesë të sistemeve komplekse, si ato të gjetura në
atome ose sy, ku pjesët janë të ndërvarura që të funksionojnë si duhet;
krahaso me Kompleksitet i pazvoglueshëm.
Paleontologjist: Ai që specializon në studimin e fosileve.
Pakomforiteti: Zbrazëtira domethënëse në sedimentet e shtresave gjeologjike ku shtresat përmbi dhe nën zbrazëtirë janë paralele me njëra
tjetrën dhe zbrazëtira prezentohet me kontakt të rrafshtë ose nuk duket.
Paradigma: Ide përgithësisht e pranuar që për një kohë siguron hapësirë
hulumtimi dhe propozon zgjedhje dhe sugjeron zgjedhje për bashkësinë
e praktikantëve.
Racional: Karakteristika e të bazuarit në arsyje, të qenët i ndjeshëm dhe
ndërgjegjshëm; psh jo i marrë ose absurd.
Relativitet: Teori në fizikë që dallon karakterin univerzal të dritës dhe
raportin relative të hapësirës dhe kohës, etj. Në lëvizjen e obzervuesit.
Religjion: Besimi në Qenien ose qeniet personale superiore që merriton
dëgjueshmëri dhe shërbim. Ka shumë definicione tjera por ajo që përmendet këtu është kuptim i zakontë. Religjioni poashtu kuptohet si diçka
që dikush i përkushtohet, sikurse janë principet e moralit, ose bile edhe
ide sekulare si shkenca.
Renesansa: Periudhë historike në Europë gjatë shekujve 15 dhe 16 kur,
duke ndjekur Eran e errët, kishte zbulime në art dhe literature. Reformimi
dhe shkenca moderne pasoi pas kësaj periudhe.
Rezonanca (mekanike kuante): Kombinim i faktorëve të përshtatshëm
si energjia dhe vend ndikimi që favorizon reagimin e caktuar nukleik.
Ribozome: Grimcë komplekse në qelizë të komponuar nga protein të
ndryshëm dhe ARN. Në ato grimca aminoacidet përputhen në protein
sipas formulës që vjen nga ADN.
Rradha (klasifikimi): Shih Klasifikimi i organizmave.
Selektim i afërsisë: Propozimi se me sakrifikimin e jetës së dikujt për
shpëtimin e jetave tjera të llojit të afërt, një është në gjendje të shpëtojë llojin e vet të gjenit sepse lloji zakonisht ka gjene të ngjashme.
Selektimi natyral: Proces ku organizmat më të përshtatshme mbijotojnë
ato më pak të përshtatshme për shkak të konkurencës mes organizmave
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ose përshtatjen në ambient. Shih Mbijetesa e të përshtatshmëve.
Supa organike: Lëng i postuluar i ngjashëm me supë i cili gjoja ndodhej
në token e hershme, por i cili përmbante bashkimet e ndryshme organike
që pak kohës prodhuan jetë e parë.
Sekular: Diçka që nuk ka të bëjë me religjionin ose bindje fetare.
Sociobiologji: Study of the evolution of social behavior in animals including humans.
Speciet- Llojet: Organizmat e ngjashme që realisht ose potencialisht
kryeëzohen. Shih poashtu Klasifikimi i organizmave.
Supernova: Yll i cili shpërthen përnjëherë, duke shfaqur hkëlqim të madh
dhe të përkohshëm.
Shtegu biokimik: Varg i fazave sekuencash në procesin biokimik ku
enzimet gradualisht ndryshojnë molekulin duke formuar prodhimin e
duhur të fundit.
Shtylla gjeologjike: Sekuenca vertikale ose kronologjike e shtesave
shkëmbore, zakonisht të prezentuara në format shtylle, me shtresa më të
ulëta dhe të vjetra në fund duke shkuar lartë tek të rja në kulm. Kolona
mund të prezenton regjion lokal ose sekuencë të përgjithshme vërtikale
të të gjitha shtresave shkëmbore në tokë.
Shkopi: Qeliza e zgjatur e fotorecpetorëve në retinën e kurrizorëve që
është e ndjeshme ndaj dritës së zymtë, por jo ndaj ngjyrave të ndryshme
të dritës; krahaso Konet.
Shkenca: Studim i fakteve dhe interpretimeve lidhur me natyrën. Disa përjashtojnë mundësinë e Zotit aktiv në natyrë nga përfundimet e shkencës,
por teza e kësaj libre është se përfundimi i tillë është i përkufizuar dhe
mund të ndikojë me zbulimin e të vërtetës lidhur me natyrën.
Shkenca moderne: Shkenca e gjashtë shekujve të fundit, e karakterizuar
me objektivitet, eksperimentim dhe matematikë. Vonë poashtu është
karakterizuar me filozofinë natyraliste (materialiste).
Shkenca historike: Lloj i shkencës që është më pak objektive dhe më
vështirë për tu testuar. Kjo shpesh përfshinë ngjarjet e kaluara që nuk
mund të përsëriten , prandaj kualifikohet si “historike”. Shkenca historike
është e kundërta me shkencën eksperimentale ku testi mund të përsvritet
me lehtësi.
Shkencë pa-fakt: Konkludime shkencore të bazuara në supozime në vend
të fakteve.
Tranferi ARN: Sekuencë e shkurtër e ARN-së që bashkon llojin specifik të
aminoacideve në vend të duhur si proteinat që janë të vendosura në ribosome.
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Uniformitarianizmi: Koncepti që proceset gjeologjike nga e kaluara nuk
kanë ndryshuar në shkallë dhe lloj sesa që sot vëzhgohet në tokë. Mund
të shprehet si “e tashmja është çelës i së kaluarës”. Krahaso Katastrofizmi.
Vullneti i lirë: Kontrolli i sjelljes i bazuar në cakun e qëllimshëm ose
mendim racional. Kjo është e kundërta me sjellje impulsive ose sjellje të
rregulluar nga agjensitë gjenetike ose të tjera jashtë personave kontrollues.
Vullneti i lirë: Fuqi të veprimit sipas zgjedhjeve të veta.
Vetdija: Njohja personale që kemi se ekzistojmë.
Zoti: Qenie Supreme që është Krijues dhe Përkujdesës i gjithësisë. Ka
shumë kuptime tjera të Zotit. Disa mendojnë për Të si ligj i natyrës, ose
vet natyra. Disa mendojnë për disa lloje të zotërave tjerë.
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