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KREU 1: ROLI I KRISHTËRIMIT NË FORMIMIN E SHOQËRISË DHE 

SHTETIT AMERIKAN 

1.1 Themelet e krishtera në shoqërinë e pelegrinëve dhe kolonive të para amerikane. 

John Winthrop ishte një jurist i pasur puritan dhe një nga figurat kryesore në 

themelimin e kolonive të para amerikane në Massachusetts Bay, krijimi i parë madhor i 

vendbanimeve në New England. Ai drejtoi valën e parë të emigrantëve nga Anglia në 

vitin 1630, dhe shërbeu si guvernator për njëzetë vjet në dymbëdhjetë kolonitë e para në 

kontinetin e ri. Gjatë udhëtimit nga Anglia në Amerikë, në një flotë prej njëmbëdhjetë 

anijesh dhe 700 pasagjerësh, Winthrop shkruajti predikimin e tij që do njihej në histori si 

―Qyteti mbi kodër‖ në të cilin ai shpalosi vizionin e tij mbi krijimin e një kombi të ri, me 

një shoqëri, qeveri, dhe besim të krishterë. Duke shtuar se ―sytë e gjithë botës do jenë 

mbi ne,‖
1
 mbi këtë komb të ri që do ishte ndryshe nga bota materialiste, e korruptuar, pa 

besim, e padrejtë dhe e shthurur që po linin pas.  

Vizioni dhe përpjekjet e Winthrop dhe puritanëve të parë dëshmojnë më së miri 

origjinën dhe synimet e krishtera në themelimin e Sh.B.A. Qyteti mbi Kodër është një 

aludim për Jeruzalemin e Ri që përmendet në Bibël por edhe një pasuese e qytetit të 

Gjenevës që inspiroi Puritanët të zbatonin teoritë dhe praktikat Kalviniste në Kontinentin 

e Ri.  

Kjo lidhje ndihmon në analizat e etapave të tjera të beslidhjes me materializmin e 

mëvonshëm, gjysëm-beslidhësit, dhe transforminin e plotë të shoqërisë në materializëm 

(njësoj si bota e lënë pas) dhe impakti që pati ky transformim gjer në brezin e etërve të 

shtetit amerikan të cilët ishin të ndikuar edhe nga filozofitë dhe konceptet e botës së 

vjetër, të cilat kishin në dorë ti zbatonin në botën e re. 

Puritanët nuk ishin thjeshtë aventurierë apo antikonformistë me botën që lanë pas, 

ata e shihnin emigrimin në një tokë të re si një thirrje nga Perëndia. Reverend Francis 

Higginson shkruan kështu në vitin 1629:  

Ata që e duan qoshen e oxhakut të tyre dhe nuk guxojnë të shkojnë përtej qyteteve 

të tyre nuk do e kenë kurrë nderin të shohin veprat e mrekullueshme të Perëndisë së 

Gjithëpushtetshëm. 
2
 

                                                 
1
 John Winthrop. Fjalim. 1630. Burimi https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/winthrop.htm (aksesuar 

14/05/2012) 
2
 Reverend Francis Higginson, 1629. Burim nga Hugh Brogan, Longman History of the United States of 

America, London, (New York: Longman Group Ltd, 1985), 29. 
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Puritanët e organizuan sistemin arsimor të bazuar mbi motive të krishtera. Për 

shkak të doktrinave të ndryshme që nisën të infektojnë mendjet e kolonive të reja, sipas 

tyre, lypsej nevoja për një ortodoksi. Si shumica e protestantëve, Puritanët insistonin në 

njohjen e thellë të Biblës, si rrjedhojë, edukimit. Edukimi duhet të niste në fëmijëri dhe 

duhej promovuar nga çdo koloni. Në vitin 1647, Kolonia e Massachusetts Bay miratoi 

ligjin e Mashtruesit të Madh sepse ―një nga qëllimet e mashtruesit të madh, Satanit, është 

të frenojë njerëzit të mos njohin shkrimet.‖
3 

 

Ky ligj hyri në fuqi që njerëzit të edukoheshin në mënyrë që ta lexonin, kuptonin 

dhe zbatonin Biblën më mirë, duke mos i lënë mundësi, sipas tyre, Satanit të korruptonte 

mendjen e njerëzve me doktrina të rreme për shkak të injorancës dhe mungesës së 

edukimit.    

Çdo qytet me pesëdhjetë apo më shumë familje do caktonte një mësues që do 

edukonte fëmijët, dhe çdo qytet me njëqind familje do krijonte një shkollë që do ishte e 

aftë t‘i pregatiste studentët për nivel universitar. Ky ligj, i ndjekur edhe nga koloni të 

tjera, ishte hapi i parë i New England për arsimin publik. Kleri ishte i rëndësishëm, ndaj 

në vitin 1636, Massachusetts hapi Harvard College për të pregatitur pastorë të arsimuar. 

Gjatë tridhjetë e pesë viteve të para, kolegji nxorri 201 të diplomuar, 111 prej tyre ishin 

pastorë kishash. Këto të diplomuar bënë që New England të ishte kolonia e vetme në 

shekullin e shtatëmbëdhjetë me një elitë njerëzish të edukuar.
4 

  

Ndikimi i Krishtërimit në sistemin arsimor amerikan duket se është i dokumentuar 

qartë. Përshembull, edhe në sesionin e 107 të Kongresit Amerikan, në një nga debatet e 

shtruara në Dhomën e Përfaqësuesve lexojmë: 

―Nga 108 universitetet e para të themeluara në Amerikë, 106 prej tyre ishin të 

Krishtera, përfshirë këtu edhe Universitetin e Harvard, i regjistruar në vitin 1636 dhe i 

emëruar pas pastorit të New England, John Harvard. 

Në rregulloren origjinale të studentit, rregulli numër një ishte që studentët që 

kërkonin të regjistroheshin duhet të dinin latinisht dhe greqisht në mënyrë që të mund të 

studionin shkrimet e shenjta. 

Edhe shkollat e jurispondencës në Amerikë për 160 vjet kanë përdorur Komentet 

e Blackstone për të trainuar juristë. Sa herë që një çështje ose ligj përmendej në komentet 

                                                 
3
 Ligji i Mashtruesit të Madh. The Old Deluder Act (1647). Arkiva e Governatorit dhe Shoqërisë së 

Massachusetts Bay në New England (1853) II:203. Burim nga Gary DeMar, God and Government (Atlanta, 

GA: American Vision, INC, 1990), 130. 
4
 Paul S. Boyer, The Enduring Vision: A History of American People (Boston and New York: Houghton 

Mifflin Company, 2006), 37. 
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e Blackstone, në krah të ligjit ai do shkruante vargjet e Biblës që e mbështesnin apo 

ndihmonin atë për të provuar që ai vendim ishte i drejtë.‖
5 

     

Në kolonitë e para amerikane, edhe ligji civil u inspirua nga parimet e Biblës 

sikurse edhe nga ligji civil anglez. Kushtetuta angleze nuk ishte një dokument i vetëm por 

një bashkim i traditave, vendimeve juridike, dhe statuteve historike që vinin nga kultura 

anglo-saksone, ligjet biblike të Krishtërimit, dhe statute ligjore, sidomos Magna Carta, 

dokumenti i parë konstitucional i cili, ndonëse një dokument i ligjit civil, ishte 

mbështetur në parime biblike. 

Magna Carta e kishte origjinën në vitin 1215, kur një grup baronësh anglezë 

forcuan Mbretin John të nënshkruante një dokument që garantonte liritë e pamohueshme 

të dhëna nga Perëndia për subjektet e tij duke shpallur zyrtarisht që edhe monarkia 

angleze ishte nën sundimin e ligjit. Magna Carta ishte guri i qoshes për monarkinë 

konstitucionale angleze britanike.  

Ky dokument u hartua nga një teolog i rëndësishëm i krishterë me autoritet në 

ligjet kishtare, Stephen Langton, Kryepeshkopi i Canterbury, i cili themeloi rrënjët e këtij 

dokumenti në Ligjet e Larta të Shkrimeve.
6
   

Dy veçori tё lenё mbresa kur njihesh me historinё koloniale tё Amerikёs, shkruan 

Petrit Nathanalini, marrёdheniet midis Kishёs dhe Shtetit dhe rolin e sistemit tё 

vetёqeverisjes lokale.
7
 Ai shpjegon se: nё kolonitё angleze kishte njё shkallё mё tё madhe 

lirie fetare se sa nё çdo vend tjetёr tё Evropёs, apo se sa nё kolonitё spanjolle ose nё ato 

franceze. Pjesa mё e madhe e kolonёve qё u ngulёn nё Amerikёn e Veriut prej vitit 1607 

e deri mё 1775 ishin me origjinё britanike, pasues tё Kishёs anglikane qё kosiderohej 

zyrtare edhe nё shumicёn e kolonive amerikane, tё cilat trashёguan nga Evropa traditёn e 

lidhjes sё Kishes me Shtetin. Autoritetet britanike nё kolonitё nё njё shkallё ose nё njё 

tjetёr ndёrhynin nё çeshtjet fetare dhe indirekt shtrёngonin besimtarёt tё binin nё 

konformizёm. Disidenca ndaj anglikanizmit vinte kryesisht nga sektet e Puritanёve, 

Quakёrve dhe Katolikёve anglez, presbiterianёve veri-irlandeze dhe skoceze, hugenotёve 

franceze, apo sekteve tё Menonniteve dhe Amish me origjinё nga Gjermania. Pёr arsye se 

                                                 
5
 Arkiva e Kongresit Amerikan. Proçedurat dhe Debatet e Kongresit të 107. Dhoma e Përfaqësuesve. E 

enjte, 11 tetor, 2001. Nr. 20223. Burimi: James Alan Patterson, The Theocratic Impulse in American 

Protestantism: The Persistence of the Puritan Tradition. Ed. Michael Bauman & David Hall. God and 

Ceasar (Pennsylvania: C. Publications, INC, 1994), 121. 
6
 Rod Gragg, Forged in Faith: How Faith Shaped the Birth of a Nation (New York: Howard Books, 2010), 

22. 
7
 Petrit Nathanaili. “Roli i Krishterimit ne pergatitjen e Revolucionit Amerikan.””Demokracia Amerikane 

dhe Shqiperia.‖ Fakulteti Histori Filologji, 14 Korrik 2006. Citim i ‗The Christian History of the American 

Revolution", San Francisco, California, 1982, 49. 
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kёta disidentё pёrbёnin njё numёr tё konsiderueshёm midis emigrantёve nё kolonitё 

angleze, prania e tyre ndikoi nё vendosjen e njё parimi shumё tё rёndёsishёm: e drejta pёr 

tё refuzuar pranimin e opinionit zyrtar. Toleranca fetare qё rezultoi nga e drejta pёr 

disidencё, hapi rrugёn pёr njё liri eventuale tё besimit fetar.  

Sipas Nathanailit, veçoria tjeter ёshtё e lidhur me sistemin amerikan tё 

vetёqeverisjes, i cili u formua sipas shёmbёlltyrёs sё traditёs politike angleze tё bazuar 

tek Magna Charta e vitit 1215. Kolonёt anglezё sollёn me vete traditёn e tё drejtave 

politike tё konceptuar nё formёn e qeverisjes me pёrfaqёsi. Pёr herё tё parё nё Amerikё 

njё asamble e tipit pёrfaqesues u thirr mё 1619 nё Jamestown tё Virginia, ndёrsa nё 

Massachusett mё 1643 ajo mori emrin Dhomё e Deputetёve. Sistemi i vetёqeverisjes 

lokale kishte shumё rёndёsi pёr tё gjitha kolonitё britanike nё Amerikёn e Veriut. Nё 

New England populli merte pjesё direkt nё qeverisjen lokale me anё tё mbledhjeve 

qytetare, tё cilat mblidheshin rregullisht si njё trup ligjvёnёs lokal. Aty aprovoheshin ligje 

qё regullonin çёshtjet lokale. Presidentёt e ardhshёm tё SHBA, si John Adams, Thomas 

Jefferson e tё tjere, mёsuan dhe perfeksionuan artin e vetёqeverisjes nё kёto asamble.
8
     

Kolonitë e para ngritën shtyllat e një shoqërie si arsimi, ligji, qeverisja, ekonomia, 

etj, të bazuar mbi tradita apo ligje të krishtera, dhe ndonëse kritikë të ndryshëm 

mundohen ta zhveshin historinë nga ky impakt i Krishtërimit, trashëgimia historike, 

shoqërore, dhe instituicionale që kanë lënë nuk le vend për dyshime që shoqëria e 

kolonive amerikane në fillim të shekullit të 17-të nuk u ndikua nga asnjë filozofi apo 

besim tjetër përveçse atij të krishterë.    

Puritanët caktuan atribute të Krishtërimit jo vetëm në qëllimet fillestare të 

ndërtimit të sistemit arsimor dhe juridik por madje edhe atë politik dhe ekonomik. 

Puritanët e Amerikës në shekullin e shtatëmbëdhjetë adaptuan për përdorimin e tyre, të 

vendosur në kontekstin Kalvinist, teorinë Galasiane
9
 të dy shpatave (deklruar nga Papë 

Galasius I në vitin 494).  

Për Puritanët, Kisha dhe Shteti duhej të bashkëpunonin arritjen e qëllimeve të 

secilës prej tyre, sepse të dy këto autoritete ishin nën të njëjtin Perëndi. Kjo ishte arsyeja 

pse ishte shteti ai që do ndëshkonte blasfemuesit dhe heretikët.
10 

Edhe jeta sociale, bashkë 

                                                 
8
 Po aty. 

9
 Papë Galasius është autori i Duo Sunt, një letër e Papë galasius I shkruar në vitin 494 drejtuar perandorit 

Anastas I. Kjo letër themeloi parimet e dufishta mbi dy autoritete: Kishën dhe Shtetin. Në letër Galasius 

shpreh një ndarje midis ―dy pushteteve‖ që ai i quante ―autoriteti i shenjtë i peshkopëve‖ dhe ―pushteti 

mbretëror.‖ Këto dy autoritete duhet të ishin të pavarura në veprimet e tyre, megjithatë të punonin së 

bashku në harmoni.  
10

 C. Gregg Singer, 16. 
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me lirinë dhe të drejtën e individit ishin të bazuara nga të krishterët mbi parimin e 

krishterë se liria dhe të drejtat janë dhuratë nga Perëndia dhe jo të drejta natyrale, siç do e 

promovonin më vonë deistët dhe iluministët. 

Po kështu edhe koncepti mbi demokracinë. Qëndrimi puritan  ndaj demokracisë 

ishte skeptik. ―Nëse populli qeveris, kush do qeveriset?‖
11 

Nuk kishte patur demokraci në 

Izrael. Rreziku që ―njerëzit e botës (jo të krishterët) të përbënin mazhorancën në 

qeverisje‖ duhej eleminuar, ndaj dhe u caktua me dekret në vitin 1631, që … askush nuk 

duhet të përfshihet në trupin e politikës por vetëm anëtarët e kishës.‖ Me që vetëm ata që 

mund të bindnin të tjerët se ishin konvertuar në të krishterë mund të pranoheshin në 

kishë, rreziku i sundimit nga njerëzit e paperëndishëm u eleminua; dhe me që numri i të 

konvertuarve ishte gjithmonë në minorancë, u eliminua tërësisht mundësia e sundimit të 

mazhorancës. Atëherë, një elitë e zgjedhur, Shenjtorët, qeverisnin Massachusetts; një 

elitë e cila dominohej nga njerëz si Winthrop, njerëz të pasur dhe të arsimuar.
12 

   

Puritanët besonin në hirarki. Hirarkia mbështetej nga shkrimet e shenjta, si 

monarkia dhe aristokracia, dhe një qeveri nga populli, ose më saktë nga një mazhorancë e 

thjeshtë 50 + 1, krijonte përplasje me parimet themeltare të besimit të krishterë siç është 

natyra e korruptuar dhe mëkatare e njeriut. Për puritanët nuk ishte e krishterë të krijohej 

një qeveri e dalë drejtëpërdrejtë nga populli pasi një demokraci e drejtëpërdrejtë do 

shkatërronte vlerat e krishtera për të cilat ata përpiqeshin të themelonin në shoqëri. Ata 

nuk besonin në një qeveri nga populli por besonin në një qeveri për popullin.  

Historiani Howard Zinn mban qëndrim skeptik ndaj hirarkisë puritane dhe 

qëndrimit të tyre anti-socialist për shpërndarjen e pasurisë dhe zbutjen e shkallëzimit të 

klasave shoqërore ―Që në fillim të kolonisë së Massachusets Bay në vitin 1630, 

guvernatori John Winthrop, kishte deklaruar filozofinë e sunduesve: ‗…në të gjitha kohët 

disa duhet të jenë të pasur disa të varfër, disa të lartë dhe të rëndësishëm në pushtet dhe 

dinjitet, të tjerët për t‘u nënshtruar.‖
13  

Parë nga këndvështrimi humanist sundimi dhe nënshtrimi kanë konotacion tjetër 

nga ai i krishterë, pasi nëse në humanizëm sundimtari gëzon të gjitha privilegjet, në 

Krishtërim është e kundërta. Puritanët besonin se pasuria ishte bekim nga Perëndia, por të 

varfërit do trashëgojnë shpërblimet në Mbretërinë e Perëndisë. 

Në Krishtërim më i varfri në këtë botë do jetë më i pasuri në qiell, dhe më i 

vuajturi në këtë botë do jetë më i larti në qiell. Për këtë arsye, ndarja e klasave duket se 

                                                 
11

 Perry Miller, The Puritans (New York: American Book Co, 1938), 209. 
12

 Hugh Brogan, Longman History of the United States of America (London: BCA, 1985), 46. 
13

 Howard Zinn,  A People‟s History of the United States (USA: Harper Collins, 2010), 201. 
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kishte një logjikë besimi, pasi besimi i të pasurve vihej në provë për të ndarë pasurinë me 

të tjerët duke u tunduar vazhdimisht për t‘a patur zemrën  tek pasuria dhe jo Perëndia, 

ndërsa të varfrit duhet të ishin të duruar, të respektonin hirarkinë e pushtetit dhe të 

besonin në Perëndinë i cili do ishte shpërblyesi më i drejtë në Ditën e Gjykimit.  

Ky parim ilustrohej nga predikimi i Jezusit ―Lum skamësit në frymë sepse e tyre 

do jetë mbretëria e qiejve,‖
14

 si edhe vargje të tjera biblike si: ―Ka nga ata që pretendojnë 

se janë të pasur por nuk kanë asgjë. Ka nga ata që pretendojnë se janë të varfër por kanë 

pasuri të mëdha;‖
15 

 

―I pasuri dhe i varfri kanë këtë të përbashkët: Perëndia është krijuesi i të dyve;‖
16

 

―Të pasurit sundojnë mbi të varfrit. Huamarrësi është shërbëtor i huadhënësit;‖
17 

―Biri im, 

kij frikë Perëndinë dhe Mbretin. Mos u bashko me rebelët;‖
18

 ―I pasuri do hyjë në 

Mbretërinë e qiejve me vështirësi. Është më e lehtë për një deve të hyjë në vrimën e 

gjilpërës sesa një i pasur të hyjë në Mbretërinë e Perëndisë.‖
19 

Qëndrimi puritan mbi demokracinë duket se nuk përputhej me atë deist dhe 

iluminist, kjo për shkak se krishterët akuzonin deistët dhe iluministët se me anë të 

demokracisë deistët dhe iluministët jo vetëm do manipulonin masat por edhe do e 

përdornin si emblemën e betejës së tyre kundër Krishtërimit dhe Trinitetit. Nëse puritanët 

besonin në hirarki apo drejtimin e elitave nën autoritetin e padiskutueshëm të Perëndisë, 

më vonë, sipas akuzave të tyre, deistët dhe iluministët do përdornin demokracinë, pra 

vullnetin e popullit, në shërbim për pasurimin e elitave. 

Kjo do shihet në përpjekjet për hartimin e dy dokumentave më të rëndësishme të 

historisë amerikane, Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta e Sh.B.A., por edhe në 

dallgën revolucionare dhe filozofike që shpërndau Revolucioni Amerikan në Europë, 

sidomos me Revolucionin Francez, që ndryshoi historinë dhe filozofinë politike të botës 

gjer në ditët e sotme.    

Por, debati mbi demokracinë nuk ishte vetëm  një konflikt me rrënjë fetare, ndaj 

nuk duhet parë me fanatizëm dhe si i njëanshëm, por një debat filozofik i nxitur edhe nga 

Platoni, 427-347 para Krishtit, i cili në veprën e tij Republika, babai i filozofisë e 

kundërshton tërësisht demokracinë në favor të një mbreti-filozof.  

                                                 
14

 Ungjilli sipas Mateut  5:3. Versioni i Mbretit James. 
15

 Fjalët e Urta 13:7. Versioni i Mbretit James. 
16

 Fjalët e Urta 22:2. Versioni i Mbretit James. 
17

 Fjalët e Urta 22:7. Versioni i Mbretit James. 
18

 Fjalët e Urta 22:22. Versioni i Mbretit James. 
19

 Ungjilli sipas Markut 19:23-24. Versioni i Mbretit James. 
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Sipas tij, duhen vendime të mençura politike për të drejtuar më së miri një qytet-

shtet. Për këtë arsye demokracia nuk qëndron për vendime të mençura politike por për 

njerëzit të marin vendimet që dëshirojnë, pavarësisht se janë apo nuk janë të mençura. 

Puritanët ishin të gjithë të arsimuar dhe ishin në dijeni të debatit të hershëm filozofik dhe 

historik mbi demokracinë, ndaj, duke besuar se Perëndia mund të prodhojë vendime 

politike më të mençura se sa njeriu, e shihnin drejtimin e vendit në të njëjtën mënyrë 

drejtimi si të kishës në të cilën mbi çdo hirarki pushteti qëndronte Krishti. 

Sipas Nathanailit, nё kolonitё e veriut gradualisht u vendos njё sistem republikash 

nё miniaturё tё ngjashme edhe me modelin e qytet-shtetit antik tё Athinёs. Kjo mёnyre 

dallohej pёr njё shkallё tё lartё tё pjesёmarjes politike  tё qytetarёve nё qeverisjen e 

vendit. Nё kolonite jugore, ku banorёt ishin tё shpёrndarё nёpёr plantacione tё mёdha, 

kontea ishte njёsia bazё e vetёqeverisjes lokale. Ajo ishte shumё mё e madhe se sa 

juridiksioni i mbledhjeve qytetare nё New England. Banorёt e konteve nuk kishin kaq 

pushtet sa qytetaret nё kolonitё e veriut. Megjithatё, kontea si njёsi administrative nё 

Amerikёn koloniale u bё pararendesja e sistemit tё sotёm tё qeverisjes lokale me 

pёrfaqёsi nё SHBA.
20

 

Vetë puritanët nuk tentuan të themelojnë me forcë një sistem teokratik por ishin të 

vendosur të ruanin një disiplinë të perëndishme. John Davenport, një puritan i shquar dhe 

një nga themeluesit e kolonisë New Heaven (Qielli i Ri) e konsideronte teokracinë si 

―Forma më e mirë e qeverisjes në një ‗commonwelth‘ të krishterë pasi e njihte Perëndinë 

si ―qeverisës‖ dhe i jepte Krishtit ―rëndësinë që i takonte.‖
21 

 

John Davenport bashkë me John Cotton, një tjetër klerik puritan, mbajtën 

qëndrime kundër demokracisë, duke afirmuar se teokracia ishte shembulli hyjnor i 

qeverisjes ―si në komunitet ashtu edhe në kishë.‖
22

 

Edhe Lee Cameron McDonald, filozof politik, pohon se demokracia mishëron 

―një lloj drejtësie‖ por nuk e arrin të drejtën absolute.
23 

Për puritanët kishte një autoritet 

absolut, ky ishte autoriteti hyjnor, për këtë arsye ishin kundër çdo sistemi tjetër jo absolut 

                                                 
20

 Petrit Nathanaili. “Roli i Krishterimit ne pergatitjen e Revolucionit Amerikan.””Demokracia Amerikane 

dhe Shqiperia.‖ 

21
 John Davenport, A Discourse about Civil Government in Church and State in American History, ed. John 

F. Wilson (Boston: D. C. Heath and Company, 1965), 7. 
22

 James Alan Patterson, The Theocratic Impulse in American Protestantism: The Persistence of the 

Puritan Tradition. Ed. Michael Bauman & David Hall. God and Ceasar (Pennsylvania: C. Publications, 

INC, 1994), 121.  
23

 Lee Cameron McDonald, Teoria Politike Perëndimore (Tiranë: Ideart, 2006), 125. 
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apo që e vendoste theksin tek forca e mendimit njerëzor dhe jo tek ligjet e përkryera dhe 

të pagabueshme të Perëndisë. 

Më vonë gjatë hartimit të Kushtetutës, Krishtërimi dhe Humanizmi u përplasën 

për themelimin e sistemit qeverisës, dhe pavarësisht se Krishtërimi duket se doli fitues, 

për shkak se brezat e ardhshëm do ishin më tolerantë ndaj traditës së krishterë, pranuan 

sistemin qeverisës demokratik por jo një demokraci të drejtëpërdrejtë, pasi do ishte 

totalisht në kundërshtim me historinë e etërve të tyre, por një demokraci përfaqësuese e 

cila e filtronte vullnetin e popullit në një grup të vogël elitar.  

Edhe deistët dhe iluministët, përtetj retorikave të tyre, ishin të lumtur me këtë 

zgjidhje pasi të dyja këto filozofi udhëhiqeshin nga pasuria, ndaj, një elitë që drejton në 

emër të popullit dukej skenar i përsosur. Të inspiruar nga ―kontrata sociale‖ e John 

Locke, deistët amerikanë mbështesnin demokracinë përfaqësuse pasi kjo i shërbente në 

qëllim si shumicës ashtu edhe një grupi elitar të pasurish.  

Locke besonte tek të drejtat e njeriut; përshembull e drejta për të votuar, por kjo e 

drejtë duhej t‘i jepej vetëm meshkujve (jo femrave) të pasur (jo të varfër), atyre që kishin 

interesa që mund të shkeleshin nga qeveria.
24

 Demokracia sillte, sipas Platonit, tirani, por 

edhe një logjikë konfliktuale filozofike dhe politike.  

Adam Swift, një filozof politik e komenton kështu ironinë dhe hipokrizinë e 

demokracisë: Ajo që ndodh me të vërtetë është se herë-pas-here ka zgjedhje gjatë të 

cilave një përqindje e madhe e popullatës voton për të vendosur një pjesë shumë të vogël, 

mikroskopike, të popullit, e cila do marë vendimet për vitet në vazhdim. Këta fitues kanë 

tërhequr pas vetes vetëm pakicën e votuesve, dhe pjesën më të vogël të votuesve në 

përgjithësi. Këto zgjedhje zhvillohen në një kontekst ku shumica e mediave zotërohen 

nga një elitë e pasur me interesa të qarta politike, në të cilat partitë politike mund të 

shpenzojnë për reklama nga fondet publike. A është kjo lloj qeverisje vërtetë ‗fuqia e 

popullit?
25

     

Duke i njohur parimet kontradiktore të demokracisë dhe besimin në autoritetin e 

pagabueshëm të Perëndisë, kolonitë e para nuk bënë beslidhje me njeriun por me 

Perëndinë. Jeruzalemi i Ri, Gjeneva (e re), Qyteti mbi kodër, Anglia e Re, të gjitha këto 

emërime ishin pjesë e qëllimit të banorëve të parë dhe drejtuesve të kolonive në Amerikë. 

Banorët e New England duhet të nënshkruanin një fletë pranimi për beslidhjen që kishin 

me besimin në Krisht. Kjo letër quhej ―pronësi‖ (owing) dhe dëshmon më së miri për 

rrënjët e krishtërimit në themelimin e një kombi të ri amerikan.  

                                                 
24

 Andrew Heywood, Political Ideologies (London: MacMillan, 1992), 77. 
25

 Adam Swift, Political Philosophy, Second Edition (Cambridge: Polity, 2006), 181.  
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Për më tepër, banorët e rinj flisnin për New England si Izraelin e lashtë. ―Ky është 

vendi ku Zoti do krijojë një qiell të ri, dhe një tokë të re, kisha të reja dhe një pasuri të 

përbashkët‖ shkruajti Edward Johnson i Woburn, Massachusets, në vitin 1654.
26 

  

Puritanët besonin në drejtimin e elitave dhe e shihnin demokracinë si fryt të 

humanizmit dhe jo koncept  të Reformacionit Protestant. Për të ndërtuar një Izrael të ri 

ata i hodhën sytë tek Izraeli i vjetër. Dhe Izraeli i vjetër nuk ishte sistem demokratik. Nuk 

ishte as një shtet social. Për të ushtruar një autoritet politik dhe juridik në Izrael, një 

individ duhet të ishte në beslidhje me Perëndinë e Izraelit. Ligjet caktonin kërkesat e fesë 

dhe ndalonin aksesin juridik të të huajve: Edomitët dhe Egjiptianët nuk mund të bëheshin 

anëtarë të plotë të bashkësisë gjer në brezin e tretë: Moabitët dhe Amonitët nuk mund të 

bëheshin gjer në brezin e dhjetë.
27

 

Izraeli i vjetër drejtohej ekskluzivisht nga një bashkësi e përzgjedhur, që mund të 

konisderohej elitë, ku mazhoranca, apo shumica e popullatës, parimi kryesor i 

demokracisë  nuk konsiderohej. 

Konflikti logjik midis Krishtërimit dhe demokracisë qëndronte edhe në faktin se 

vetë Jezus Krishti u kryqëzua në mënyrë demokratike pasi popullit iu dha e drejta të 

kërkonin lirimin e Barabës, një hajdut dhe kriminel, dhe Krishtit, dhe populli në mënyrë 

shumë demokratike zgjodhi lirimin e Barabës dhe kryqëzimin e Krishtit. 

Por, filozofia e krishterë e organizimit social, politik dhe ekonomik përputhej në 

mënyrë sipërfaqësore me filozofinë humaniste, deiste dhe iluministe të drejtimit të 

elitave, ose ishin këto të fundit që kishin huazuar disa aspekte të krishtera, pasi në 

kolonitë e Karolinave, Kushtetutat Themeltare u shkruajtën në vitet 1660 nga John 

Locke, i cili shpeshherë konsiderohet si babai filozofik i Etërve Amerikanë dhe sistemit 

amerikan. 
28

 

Kushtetuta e Locke themeloi një aristokraci të llojit feudal, në të cilën tetë baronë 

do zotëronin 40 përqind të tokave të kolonive, dhe vetëm një baron mund të ishte 

guvernator. Kur kurora mbretërore mori kontroll të Karolinës së Veriut, pas një rebelimi 

kundër ndarjes së pronave, spekullatorë të pasur zaptuan gjysëm milioni hektarë për 

veten e tyre, duke monopolizuar tokën pjellore pranë bregdetit. Të varfërit, të dëshpëruar 

për tokë, morën copëza tokash dhe luftuan gjer në periudhën e para-Revolucionit kundër 

zotërinjve të tokës të cilët donin ti mblidhnin qiranë.
29

 

                                                 
26

 Edward Johnson. 1654. Burimi: cituar nga Vivian Green, History of Christianity, 220. 
27

 Gary North, Two Tiered Church Membership. Ed. James B. Jordan. Christianity and Civilization. (Texas: 

Geneva Ministries, 1985), 126. 
28

 Po aty,  200. 
29

 Po aty,  201. 
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Locke pati një impakt të madh tek deistët dhe iluministët amerikanë. Impakti i tij 

filozofik do ndihmonte në transformimin e një shoqërie me filozofi të krishterë në një 

shoqëri deiste dhe iluministe të frymëzuar nga humanizmi. Megjithatë, Puritanët u 

munduan të lenë një trashëgimi të mendimit politik dhe qeverisës të bazuar mbi ligjin dhe 

jo njeriun. Ata i dhanë jetë një filozofie politike të re, por edhe një filozofie ekonomike 

dhe sociale me anë të cilës Shkrimet e Shenjta do i flisnin njeriut në çdo aspekt të jetës.  

Kishte disa rregulla strikte të jetës ekonomike në New England që dallonte nga 

konceptet e mëvonshme të laissez faire
30

 të bëra publike nga Adam Smith. Puritanët nuk 

pajtoheshin me ―shit sa më shtrenjtë dhe blij sa më lirë‖ por mbështesnin parimin 

mesjetar të çmimit të drejtë, ndonëse çmimi i drejtë ishte pak i paqartë në disa raste.  

Në shoqërinë puritane nuk kishte vend për socializëm por prona private dhe 

nismat e lira njiheshin dhe mbështeteshin. Lirisë ekonomike dhe politike i jepej një 

kontekst biblik. 

Puritanët e shihnin punën si një virtyt pozitiv, urdhëruar nga Perëndia si një nga 

mjetet e hirit të përgjithshëm për disiplinimin e racës mëkatare. Puna ishte një formë 

adhurimi dhe përkushtimi ndaj inkurajohej sa më shumë. Nuk është e habitshme që ky 

perceptim shumë i lartë i aktivitetit ekonomik dhe shenjtërisë së punës duhet të ketë 

siguruar një standart të lartë jetese për kolonitë e asaj kohe.
31

  

Kjo mbështetet edhe nga Thomas Jefferson Wertenbaker, kur shkruan se 

―Sigurisht që në Amerikë, kishte më pak krim se sa në Angli. Papunësia nuk njihej, toka 

ishte e lirë, ushqimi ishte me bollëk, dhe pagat ishin të larta.‖
32

   

Historianët vazhdojnë të debatojnë mbi origjinën e krishterë në hedhjen e bazave 

të jetës sociale, ekonomike, dhe sidomos politike në kolonitë e para dhe më pas në 

krijimin e shtetit amerikan. Ka argumenta të cilat promovojnë më shumë Humanizmin 

sesa Krishtërimin, patrizotizmin dhe aftësinë e një populli liridashës se sa një grup 

njerëzish të nënshtruar ndaj autoritetit të Perëndisë.  

Historia nuk gjykon dhe nuk mban anshmëri besimi apo filozofie, ndaj sado që 

argumentat pro-iluministe bëjnë jehonë në këtë debat dhe përplasje historike-filozofike-

politike mbi rrënjët e shtetit amerikan, historia na shpalos se qëllimi i emigrantëve të parë 

                                                 
30

 Laissez faire është një ambient ekonomik në të cilën shkëmbimet midis palëve private janë pa tarifa, 

mbështetje qeveritare, dhe monopole të forta, me rregulla qevritare të mjaftueshme për të mbrojtur të drejtat 

e pronës kundër vjedhjes dhe agresionit. Vjen nga frengjishtja dhe do të thotë ―lëre të qetë‖.   
31

 C. Gregg Singer,  21. 
32

 Thomas Jefferson Wertenbaker, The First Americans, 1607-1690 (New York: MacMillan Company, 

1927), 213. 
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në kontinentin e ri ishte bazuar mbi lirinë e besimit të krishterë dhe në krijimin e një 

shoqërie, më vonë shteti, me vlera dhe standarte të krishtera.  

Shtetet e Bashkuara u themeluan si një komb i krishterë. Por, kjo nuk do të thotë 

që çdo burrë, grua, apo fëmijë që u vendos në kolonitë e reja ishte i krishterë por, 

shoqëria dhe organizimi i të gjitha aspekteve të jetës personale dhe shoqërore ishte i 

bazuar mbi parimet, ligjet, dhe virtytet biblike. 

 

1.2 Dokumentat e beslidhjes dhe formalizimi i filozofisë së krishterë në kolonitë. 

 

Në veprën e tij ―Origjina Kolonizatore e Kushtetutes Amerikane‖, Donald Lutz  

përfshin 80 dokumenta themelore civile të shkruajtura në kolonitë amerikane. Madje edhe 

një shqyrtim sado i cekët i këtyre dokumentave konfirmon se 13 kolonitë e para 

amerikane kishin nje pikëpamje biblike mbi ligjin. Në një përmbledhje të analizimit të 

gjithë këtyre dokumentave na bën të arrijmë në konkluzionin se ―beslidhjet politike 

morën formën dhe përmbajtjen nga beslidhjet fetare të përdorura për të themeluar 

komunitete fetare. Lutz shkruan se një element i beslidhjes politike është ―betimi që 

thërret Perëndinë si një dëshmitar apo ortak.‖
33

  

Amerikanët kishin një pikëpamje të krishterë mbi ligjin; që do të thotë, Perëndia 

dhe Bibla ishin burimi i ligjit për Amerikën. Kjo pasqyrohet në shkrimet e tyre, sikurse 

edhe në shkrimet e politologëve të cilët përcaktuan të menduarit politik amerikan. 

Dr. Donald Lutz zhvilloi një studim dhjetë vjeçar mbi rreth 15,000 dokumenta 

politik të epokës së themelimit (1760-1805) dhe nga këto dokumenta, regjistroi çdo 

referencë që etërit amerikanë i bënë burimeve të tjera. Kjo listë e 3154 citimeve i paraqet 

këto shkrime dhe autorët e tyre të cilët përcaktuan idetë politike të themeltarëve të shtetit 

amerikan. Nga të gjitha burimet e citimeve, e para ishte Bibla, me 34% të citimeve. Të 

tjerët ishin Montesquieu, me 8.3%, Blackstone, me 7.9%, dhe Locke, 2.9%.
34

 

Stephen McDowell argumenton se kur etërit i referohen ―ligjeve të natyrës dhe 

natyrës së Perëndisë‖ ata i referohen ―ligjit të natyrës‖ si vullneti i Perëndisë i shfaqur 

përmes krijimit dhe ndërgjegjes së njeriut, dhe ―ligjet e natyrës së Perëndisë‖ sipas 

vullnetit të Perëndisë të shfaqur nëpërmjet shkrimit të shenjtë.
35 

                                                 
33 Donald S. Lutz, Colonial Origins of the American Constitution (Indianapolis: Liberty Funds, 1998), 78.    

34 Donald S. Lutz. The Origins of American Constitutionalism (USA: Louisiana State University, 1988), 

65. 

35 Stephen McDowell, Is America a Christian Nation? Examinig the Evidence of the Christian Foundation 

of America (Virginia: Providence, 2009), 8-15.  
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Edhe nga vetë fjalët e etërve dhe themeluesve të shtetit amerikan shihet një 

pikëpamje e krishterë mbi ligjin. James Otis, një drejtues i hershëm në përpjekjet për 

pavarësi, paraqiti pikëpamjen e kolonive mbi ligjet e natyrës në libërthin e tij të shkurtër 

Të Drejtat e Kolonive Britanike të Shpallura dhe të Provuara shkruan: Të thuash se 

Parlamenti është absolut dhe arbitrar është kontradiktore. Parlamenti nuk mund të jetë i 

gjithëpushtetshëm. Pushteti suprem në një shtet….. e them këtë në mënyrë shumë strikte, 

i përket vetëm Perëndisë. Parlamentet, në të gjitha rastet duhet të bëjnë atë që është e 

mirë për të gjithë; por kjo nuk arrihet me deklaratën e parlamentit: Duhet të ketë në çdo 

rast një autoritet edhe më të madh, ai i Perëndisë. Nëse një ligj i dalë nga parlamenti është 

në kundërshtim me ligjet e Tij natyrore, të cilat janë të vërteta dhe të pandryshueshme, 

deklarata e tyre do ishte në kundërshtim me të vërtetën dhe qenien e përjetshme, dhe si e 

tillë e pavlefshme. 

Samuel Adams, Firmëtari i Deklaratës së Pavarësisë dhe një ndër etërit e 

Revolucionit Amerikan shkruan se në gjendjen e natyrës, të gjitha qeniet njerëzore janë të 

lidhura në mënyrë të barabartë me ligjet e natyrës, ose më saktë, me ligjet e krijuesit.
36

 

Gjithashtu, John Jay, Gjykatësi i Parë i Gjykatës Supreme Amerikane shkruan se 

Ligji natyral u dha nga Sovrani i Universit për të gjithë njerëzimin.
37

 

James Wilson (1742-1798), firmëtar i Deklaratës dhe Kushtetutës, Gjykatës në 

Gjykatën Supreme (1789-1798); profesor i jurispondencës në Kolegjin e Philadelphia, 

publikoi me Thomas McKean, Komentarë mbi Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara 

(1792) në të cilën shkruhet se: Perëndia… është themeluesi i ligjit të natyrës. Megjithatë, 

të gjitha ligjet, mund të ndahen në dy klasa. 1) Hyjnore. 2) Njerëzore… Por duhet 

mbajtur mend gjithmonë se ky ligj, natyral apo i shfaqur, i bërë për njerëzit apo kombet, 

rrjedh nga i njëjti burim Hyjnor: është ligji i Perëndisë… Ligji njerëzor duhet të 

mbështesë autoritetin e vet mbi autoritetin e atij ligji që është hyjnor.
38

 

Më poshtë paraqitet një përzgjedhje deklaratash mbi raportin midis ligjeve të natyrës dhe 

ligjeve të Perwndisë. 

John Quincy Adams, Presidenti i gjashtë i Sh.B.A shprehet si më poshtë.: 

Ligjet e natyrës dhe ato të natyrës së Perëndisë… sigurisht që presupozojnë 

egzistencën e Perëndisë, sundimtarin moral të universit, dhe një sundim midis të mirës 

                                                 
36

 Mark Puls, Samuel Adams: Father of the American Revolution (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 

133. 
37

 Walter Stahr, John Jay: Founding Father (New York: Diversion Books, 2012), 176. 
38

 Page Smith, James Wilson: Founding Father: 1742-1798 (Masachusetts: Greenwood Press, 1973), 321. 
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dhe të keqes, të drejtës dhe të padrejtës, lidhjes midis njerëzve, të gjithë institucionet e 

shoqërisë njerëzore dhe qeverive.
39

 

Alexander Hamilton, duke cituar Blackstone, shkruan:  

Ligjet e natyrës, të cilat janë të njëkohëshme me njerëzimin dhe të diktuara nga 

vetë Perëndia, janë, sigurisht, më superiore dhe detyruese ndaj ligjeve të tjera. Janë të 

detyrueshme në të gjithë globin, në të gjitha shtetet, dhe në të gjithë kohët. Asnjë ligj 

njerëzor nuk ka vlerë nëse bie në kundërshtim me to.
40

 

Noah Webster jep këtë përkufizim për ligjin: 

Ligji i natyrës është një sundim sjelljeje që vjen nga mardhënia natyrale e qenieve 

njerëzore i themeluar nga Krijuesi dhe egziston përpara çdo perceptimi… këto janë 

themeluar nga Krijuesi dhe janë, me një aftësi shprehëse të dominuara në Shkrimet e 

Shenjta, si ―urdhëra nga parajsa.‖
41

 

Rufus King, firmëtar i Kushtetutës: 

Ligji i themeluar nga Krijuesi… shtrihet në të gjithë globin, është kudo dhe gjatë 

të gjithë kohës me qenien njerëzore… Ky është ligji i Perëndisë me anë të cilit ai e bën 

veten të ditur ndaj njeriut dhe është parësor për të gjithë kontrollin njerëzor.
42 

James Kent në Komentarë mbi Ligjin Amerikan (1826-30) shërbeu si traktati 

standart i përgjithshëm në Sh.B.A për shumë dekada. Kent shkruajti: 

Vatel… dhe të gjithë mjeshtërit e jurispondencës etike dhe kombëtare, vendosin 

themelet e ligjit dhe natyrës në vullnetin e Perëndisë, të zbuluar nga arsyeja e duhur, dhe 

të ndihmuar nga zbulesa Hyjnore… 

Ligji i natyrës, nga detyrimet në të cilat individët dhe shtetet janë të lidhur, është 

identik me vullnetin e Perëndisë, dhe ky vullnet është i konstatuar… ose duke konsultuar 

zbulesë Hyjnore, kur është deklamues, ose nga aplikimi i arsyes njerëzore kur zbulesa 

është e heshtur. 

Kent pajtohet me ―mjeshtërit e jurispondencës‖ se ligji është rrënjosur në zbulesë 

Hyjnore. Joseph Story, Gjykatës në Gjykatën Supreme dhe autor i një komentari mbi 

kushtetutën, paraqet të njëjtat ide në disa prej shkrimeve të tij.
43

 

Edhe tekstet shkollore paraqitën pikëpamjen se ligji është rrënjosur në zbulesë 

hyjnore. Në Leksionet e Para mbi Qeverisjen Civile (1846) të Andrew Young thuhet:  

                                                 
39

 Paul C. Nagel, John Quincy Adams: A Public Life, A Private Life (Harvard: Harvard University Press,  

1999), 277. 
40

 Ron Chernow, Alexander Hamilton (London: Penguin Books, 2005), 735. 
41

 Horace E. Scudder, Noah Webster: American Man of Letters (Boston: FQ Books, 1881), 97.  
42

 Edward Hale Brush, Rufus King and His Times (USA: Kessinger Publishing, 2007), 56. 
43

 James Kent, Commentaries on American Law (New York: Lonang Institute, 1826), 43. 
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Vullneti i Krijuesit është ligji i natyrës ndaj së cilës njerëzit duhet të binden. Por 

njerëzimi në gjendjen e tyre të papërsosur nuk janë në gjendje të zbulojnë në të gjitha 

rastet atë që kërkon ligji i natyrës; për këtë arsye Providenca Hyjnore ka vendosur ta bëjë 

të qartë vullnetin e tij, për ta udhëzuar njerëzimin në detyrat ndaj tij dhe ndaj njëri-tjetrit. 

Ky vullnet është bërë i qartë në Shkrimet e Shenjta, dhe titullohet ligji i zbulesës, ose ligji 

hyjnor.
44

 

Ligjet e para të hartuara nga kolonistët përpara Pavarësisë Amerikane tregon se 

ata iu referuan Biblës si burimin e ligjeve të tyre dhe rregullat e një shoqërie civile. Këto 

janë disa nga shembujt: 

―Ligjet Hyjnore, Morale, dhe Ushtarake, etj‖ të shkruara në Virginia në vitet 

1609-1612 – Kolonistëve iu kërkonte ti shërbenin Perëndisë, të mernin pjesë në shërbesat 

e tij hyjnore, të mos flisnin asnjëherë kundër Perëndisë dhe të mos blasfemonin kundër 

emrit të tij të shenjtë, dhe të mos flisnin apo vepronin në asnjë mënyrë që do ―tallej apo 

sfidonte fjalën e shenjtë të Perëndisë.‖
45

 

Ligjet e Pilgrimëve (1636, të rishqyrtuara 1658,1671,1685)‖ parathënia e Libri i 

Ligjeve, e vitit 1671 thotë se: 

Ligjet janë të mira dhe të plota, për aq kohë sa rrjedhin dhe përputhen me 

Platformën e hershme të ligjit Perëndisë.‖ Statutet specifike reflektonin filozofinë biblike 

mbi jetën. Ata madje citonin shkrimet për të mbështetur Ligjet Kapitale.
46

 

Grupimi i Ligjeve mbi Lirinë personale të Massachusets (1647) në Seksionin 1 

thuhet se jeta dhe prona e askujt nuk mund të meret vetëm me përjashtim të një ligji që 

është publikuar qartë ―ose në rast defekti të ligjit në një rast të veçantë duhet të 

konsultohet me fjalën e Perëndisë.‖
47  

Ajo që u njoh si Ligjet Blu të Connecticut shpjegon ―se pushteti suprem i bërjes 

së ligjeve, si edhe shfuqizimi i tyre, i përket vetëm Perëndisë, dhe se vetëm me anë të tij, 

ky pushtet i jepet Jezus Krishtit, ndërmjetësit, siç shkruhet në Mateu 28:19, Gjoni 5:22. 

Dhe se ligjet për shenjtërim dhe drejtësi janë tashmë të bëra, dhe të dhëna përmes 

shkrimeve të shenjta.
48 
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Korniza e qeverisjes së Pensilvanisë dhe Ditës së Zotit (Shabatit), dhe standartet 

biblike të martesës – ―të gjitha martesat (që nuk janë të ndaluara nga ligji i Perëndisë, si 

përshembull afërsia e lidhjes familjare të gjakut) duhet inkurajuar.‖- dhe kualifikimet 

biblike për zyrtarët civil – duhet të jenë që ―të përshtaten me besimin në Jezus Krishtin.‖ 

Të gjitha ofendimet kundrejtë Perëndisë duhen kundërshtuar dhe dënuar, dhe duhen 

listuar. Liria fetare i lejohet çdo individi i cili ‗rrëfen dhe njeh të vetmin të Madhërishëem 

dhe Perëndi të përjetshëm, si Krijues, Ruajtës dhe Sundimtar i botës.‖
49

 

Dokumenta të hershëm të Republikës Amerikane zbulojnë themelet me lidhje të 

krishtera. Përshembull themelimi i Virxhinia zotëroi tre dokumente, të njohura si Karta e 

Virxhinias, njëri në vitin 1606, një tjetër në vitin 1609, dhe e treta në vitin 1612. Që në 

fillim, kompanisë Virxhinia iu dha autoriteti për të qeverisur koloninë e vet. Një këshill 

me pushtet në Angli, i përbërë nga anëtarët e shoqërisë multi-aksionere të cilët ishin 

tregtarë të shquar, u formua menjëherë pasi Mbretit James I urdhëroi statutin e 1606. 

Këshilltarët gjoja ishin emëruar nga mbreti, por në realitet nominoheshin nga anëtarësia, 

ose më shpesh, nga grupi ekzekutiv i brendshëm i kompanisë. Këshilli në Angli lëshonte 

udhëzime për kolonët e parë duke caktuar një këshill kolonial për të marrë vendime të 

përditshme. 
50

 

Ky grup provoi të ishte i paefektshëm, dhe një guvernator, Zoti Delaware, u 

emërua përfundimisht. Duke vepruar në bazë të këshillit në Angli, guvernatori kishte 

pushtet absolut. Autoriteti për të vendosur ose të ndryshuar një qeveri në Virxhinia ishte 

bazuar mbi statutin e dhënë nga ana e mbretit; në këtë kuptim, mbreti i delegonte disa 

prej fuqisë së tij tek të tjerët.
51 

 

Ky dokument, si pjesë të përmbajtjes, kishte jo vetëm aspektet teknike,  

juridiskionale, apo deleguese, por ishte dëshmi e qartë e natyrës së krishterë në 

administrimin dhe drejtimin e Virxhinias, duke vënë theksin mbi ungjillizimin e njerëzve 

vendas të cilët konsideroheshin pa besim, në errësirë ndaj shpëtimit dhe qytetërimit, si 

edhe duke premtuar një lloj qeverisje të krishterë e cila është modeli i vetëm për të 

drejtuar një koloni, ashtu sikurse lexohet edhe më poshtë: Ne, pranojmë me përgjegjësi të 

madhe dhe shprehim dëshirën tonë të ndërmarim një punë kaq fisnike e cila mund, me 

anë të providencës së Perëndisë së Gjithëpushtetshëm, ti japë lavdi madhërisë së Tij 

Hyjnore në propagandimin e besimit të Krishterë ndaj njerëzve të cilët akoma jetojnë në 
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errësirë dhe injorancë të mjerueshme nga dija e vërtetë dhe adhurimi i Perëndisë duke 

patur si qëllim që në kohë të kthejë njerëzit pa besim dhe të egër që jetojnë në këto anë 

për tu qytetëruar dhe për t‘iu nënshtruar një qeverisje të qetë…
52

 

Dokument tjetër është Mayflower Compact e vitit 1620, në të cilën thuhet se Në 

emër të Perëndisë, Amen. Ne, emrat e të cilëve janë të nënshkruar, subjekte besnik të 

Sovranit tonë Mbretit James, me autoritetin e tij nga Hiri i Perëndisë, i Britanisë së 

Madhe, Francës, Irlandës, Mbret, Mbrojtësi i Besimit, e shumë atribute të tjera. Kemi 

ndërmarrë për lavdinë e Perëndisë, dhe të avancimit të besimit të krishterë, dhe për nder 

të Mbretit dhe vendit tonë, një udhëtim në det për të mbjellë koloninë e parë në pjesët 

veriore të Virxhinias;.53 Vazhdohet duke shpjeguar edhe më tej se paraqitet solemnisht 

dhe reciprokisht në praninë e Perëndisë, dhe njëri tjetrit, besëlidhjen dhe vihet së bashku 

në një Trup Politik civil, për renditjen dhe rregullin, dhe mbështetjen dhe mbrojtjen e 

sipërpërmendur; dhe në bazë të këtyre virtyteve miratohet, përbëhet, dhe vendosen 

korniza, si të drejta dhe të barabarta Ligje, Urdhëresa, Nene, Kushtetuta, dhe Zyra, nga 

koha në kohë, ashtu siç do të mendohen të përshtatshme për të mirën e përgjithshme të 

Kolonisë; ndaj së cilës premtohet nënshtrim dhe bindje. Në dëshmi të kësaj, ata  

regjistruan emrat dhe firmat,  në ditën e njëmbëdhjetë të nëntorit, gjatë mbretërimit të 

Mbretit Sovran James, Mbretit të Anglisë, Francës, Irlandës, dhe Skocisë. Anno Domini, 

1620. 

Një tjetër dokument është Karta e New England e vitit 1620, në të cilën shkruhet 

se qëillimi i themelimit të kolonive britanike në kontinentin amerikan është edhe për të 

zgjeruar besimin e krishterë dhe për të populluar atë vend me njerëz besimtarë dhe të 

qytetëruar: James, me Hirin e Perëndisë, Mbreti i Anglisë, Skocisë, Francës dhe Irlandës, 

Mbrojtësi i Besimit, dhe shumë atribute të tjera. të gjithë atyre që janë të pranishëm, 

Përshëndetje, Ndërsa, me Peticionin e përulur të Subjekteve tona të predispozuar të mirë, 

që të destinuara për të bërë disa plantacione në pjesët e Amerikës, midis koordinatave të 

tridhjetë e katër dhe tridhjetë e pesë; Ne, sipas prirjes sonë mbretërore, duke favorizuar 

disponimin e tyre të denjë, me Shpresën për të çuar përpara zgjerimin e Besimit të 

Krishterë, për lavdi të Perëndisë së Plotfuqishëm, si edhe për të zgjeruar kufijtë e 
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zotërimeve tona, dhe për të plotësuar ato vende të shkretuara me Njerëz që qeverisen nga 

Ligje dhe Magjistratët, për Tregti të paqshme për të gjithë...
54 

 

Shembulli i parë specifik i vërtetë i vetë-qeverisjes në kolonitë angleze ishte 

takimi i Shtëpisë së parë të Burgesses në Virxhinia në vitin 1619. Ajo u mblodh në 

―James Town‖ më 30 korrik 1619 dhe u shpërbë më 4 gusht 1619. Njëzet e dy burra ishin 

të pranishëm, duke përfaqësuar njëmbëdhjetë elektorate gjeografike, së bashku me 

guvernatorin, Sir George Yeardley.  

Ata u takuan në kishë, të organizuar veten në një organ efektiv legjislativ, dhe 

aprovuan ligje për rregullimin e tregtisë, për të qeverisur sjelljen personale, për të 

inkurajuar prodhimin e mëndafshit dhe magazinimin e grurit për çdo person, për të 

shkurajuar joshjen e qiramarrësve dhe nëpunësve larg zotërinjve të tyre, të vendosin një 

magazinë publike, ose depo, të duhanit, dhe masa të tjera që kishin të bënin me jetën e 

përditshme të banorëve. Është e qartë se këto ligje u bazuan mbi natyrën e krishterë të 

drejtimit dhe organizimit shoqëror dhe teksa i gjithë dokumenti u debatua dhe u hartua 

brenda një kishe ai është shoqëruar me seanca të rregullta lutjesh për të gjithë 

përfaqësuesit.
55

 

Një dokument tjetër që mbështet themelat e krishtera në shoqërinë e hershme 

amerikane është edhe ajo që njihet si Nenet e Konfederatës së New England, e vitit 1643. 

Në këtë dokument shkruhet se Nenet e Konfederatës midis plantacione nën qeverinë e 

Massachusetts, plantacione nën Qeverinë e New Plymouth, plantacione nën Qeverinë e 

Connecticut, dhe Qeverisë së New Haven me plantacione bazohen si më poshtë: Se,  

ndërsa ne të gjithë erdhëm në këto anë të Amerikës, me një dëshirë dhe një qëllim të 

vetëm, për të çuar përpara Mbretërinë e Zotit tonë Jezus Krisht, dhe të gëzojmë liritë e 

Ungjillit në dëlirësi dhe me paqe; dhe me krijimin e vendbanimeve tona këtu (nga 

Providenca e Zgjuar e Perëndisë), ne jemi të shpërndarë më gjerë në brigjet e detit dhe 

lumenjve sesa e kishim menduar në fillim, kështu që ne nuk mund, sipas dëshirës tonë, të 

mbulohemi nga një qeveri dhe juridiksion i vetëm; dhe ne jetojmë të rrethuar me njerëz të 

kombeve të ndryshme dhe gjuhë të huaja të cilat këtej e tutje mund të provojë të 

dëmshme për ne, ose për pasardhësit tanë.
56 
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Pas pavarësisë Kushtetutat e Shteteve njihnin Perëndinë si Fuqinë Supreme dhe 

siguronin të drejta të dhëna nga Perëndia. Shumica prej tyre kërkonin që zyrtarët të bënin 

një betim të krishterë në marjen e detyrës, kështuqë duke e lidhur veten me autoritetin më 

të lartë të Perëndisë. 

Në librin e tij, Demokracia në Amerikë (1835-1840), Alexis de Tocqueville, një 

politolog dhe historian francez i cili ndërmori një udhëtim të gjatë në SHBA, i dedikon 

puritanëve atributet për themelet e një shteti dhe shoqërie shembullore dhe tërësisht të 

ndryshme nga pjesa tjetër e botës: ―Unë mendoj se mund të shoh të gjithë fatin e 

Amerikës të përmbledhur në Puritanin e parë që zbriti në këto brigje, ashtu si krijimi i 

njeriut të parë në racën njerëzore.‖
57

    

Alexis de Tocqueville në veprën e tij klasike Demokracia në Amerikë bën 

krahasimin midis shoqërisë amerikane dhe asaj franceze, duke shkruar edhe në detaje 

rëndësinë e fesë dhe Krishtërimit në shoqërinë amerikane: Amerika është vendi më 

demokratik në botë, dhe ky është në të njëjtën kohë (sipas raporteve të denja) vendi në të 

cilin feja e krishterë po bën përparimin më të madh, u shpreh ai. 

Tocqueville shpjegon se nuk është besimtar praktikant, as mbështetës i filozofive 

zyrtare dhe ndjekës i feve shtetërore, por thekson se ka mbajtur gjithmonë qëndrimin se 

në qoftë se ata ndonjëherë do të jenë në shërbimin e çastit me interesat e pushtetit politik, 

ata gjithmonë, herët a vonë, do të bëhen fatale për Kishën. Ai nuk pajtohet  me ata që 

pohojnë se për të ngritur fenë në sytë e njerëzve, dhe për t'i bërë ata të nderojnë doktrinat 

e saj shpirtërore, duhet në mënyrë indirekte për ti dhënë klerit ndikim politik gjë të cilin 

ligjet ia mohojnë. Ai shprehet se është aq shumë i vetëdijshëm për rreziqet pothuajse të 

pashmangshme të cilat rëndojnë mbi besimin fetar sa herë që kleri të merr pjesë në 

çështjet publike. Ndaj, ai deklaron se është shumë i bindur se Krishtërimi duhet të ruhet 

me çdo kusht në gjirin e demokracive moderne. 

Krishtërimi, sipas Tocqueville,  me të vërtetë mëson se një njeri duhet të dojë të 

afërmin e tij më shumë se veten, në mënyrë që të fitohet jeta e përjetshme; por 

Krishtërimi gjithashtu mëson se njerëzit duhet të përfitojnë prej të tjerëve dashurinë e 

Perëndisë.  

Duke analizuar synimet e njerëzve fetar ai shprehet se nuk beson se interesi është 

motivi i vetëm i njerëzve fetar, por beson se interesi fetar është mjet parimor i burrave që 

qeverisin Amerikën. 
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"Nëse ne gabojmë duke besuar se feja e krishterë është e vërtetë", thotë Paskali, 

"nuk është ndonjë humbje e madhe për të gjithë njerëzimin; por sa e tmerrshme do të 

ishte nëse gabohemi duke besuar që ajo është e rreme!".Amerikanët nuk ndikojnë në një 

indiferencë brutale ndaj një bote të përtejme; ata nuk tregojnë krenari foshnjore për të 

përçmuar rreziqet të cilat ata shpresojnë për ti patur. Prandaj ata e shpalosin fenë e tyre pa 

turp dhe pa dobësi. Por në përgjithësi kjo është edhe në zellin e tyre, diçka kështu e qetë, 

metodike, dhe e qëllimshme, saqë kjo do duket sikur koka, shumë më tepër se zemra, i 

çuan në këmbët e altarit....‖
58

 

Tocqueville shkruan se feja nuk është mjet fitimi apo indoktrinimi në shoqërinë 

amerikane por një vlerë e integruar në jetën e tyre dhe e përfshirë thellë në jetën e 

komunitetit: 

Amerikanët nuk e ndjekin fenë e tyre nga interesi. Në mesjetë kleri nuk foli asgjë 

për jetën tjetër dhe botën e ardhshme; ata nuk kujdeseshin për të promovuar se si një i 

krishterë i sinqertë mund të jetë një njeri i lumtur këtu në këtë botë. Por predikuesit 

amerikanë janë vazhdimisht duke iu referuar jetës në tokë; dhe kjo është vetëm për shkak 

të vështirësive të mëdha që ata të mund të devijojnë vëmendjen e tyre prej saj. Për të 

prekur bashkësi të tyre, ata gjithmonë u tregojnë atyre se sa të favorshme mendimet fetare 

janë për lirinë dhe qetësisë publike; dhe shpesh është e vështirë për të konstatuar nga 

diskurset e tyre nëse objekti kryesor i fesë është të sigurojë lumturinë e përjetshme në 

botën tjetër, apo sigurojë begatinë në këtë botë. 

Në Shtetet e Bashkuara, në ditën e shtatë të çdo jave, tregtia dhe puna në mbarë 

kombin duket e pezulluar; të gjitha zhurmat pushojnë; një qetësi e thellë, në të gjithë 

vendin sundon një qetësi solemne dhe meditim e cila pason lodhjet e javës, dhe shpirti 

rifillon ripërtëritjen dhe soditjen e vetes. Këtë ditë rrugët janë të shkreta; çdo anëtar i 

komunitetit, i shoqëruar nga fëmijët e tij, shkon në kishë, ku ai dëgjon ato që duken të 

papërshtatshme për veshin e tij. Atij i predikohet për të këqijat e panumërta të shkaktuara 

nga krenaria dhe kopracia, ai këshillohet mbi domosdoshmërinë e kontrollit të dëshirave 

të tij, nga kënaqësitë e mira të cilat i përkasin vetëm virtytit, dhe lumturisë së vërtetë e 

cila gjendet vetëm në Zotin. Në kthimin e tij në shtëpi, ai nuk do të kthehet në librat e 

tjerë, por ai hap librin e Shkrimit të Shenjtë; atje ai takohet me përshkrimet sublime që 

tregojnë për madhështinë dhe mirësinë e Krijuesit, madhësinë e pafund të punës së 

Perëndisë, për fatin e njeriut krenar, detyrat e një të krishteri, dhe të privilegjeve të tij të 

pavdekshme. Kështu pra, një amerikan shpenzon një orë nga vetja e tij; dhe hedh 
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mënjanë për një kohë pasionet e vogla të cilat trazojnë jetën e tij, dhe interesat kalimtare 

të cilat e joshin atë, ai nis e endet në në një botë ideale, ku të gjithcka është madhështore, 

e përjetshme, dhe e pastër....‖
59

 

Përvec përfshirjes së thellë në jetën e komunitetit, sipas Tocqueville, feja shërben 

edhe si  një vlerë shumë e madhe në institucionet e vendit dhe në qeverisjen e shtetit. Ai 

bëri shumë përpjekje për të vënë në dukje shkaqet të cilat ndikojnë në mirëmbajtjen e 

institucioneve politike të amerikanëve,  kujt i atribuohet kjo; dhe feja është një nga 

ndikimet më të shquar në mesin e tyre. Për trajtimin e amerikanëve në cilësinë e individit, 

përsëri duhet të respektohet  se feja është po aq e dobishme për çdo qytetar sa edhe për të 

gjithë shtetin.  

Ishte e qartë për të se Amerikanët tregojnë, me praktikën e tyre, që ata e ndjejnë 

domosdoshmërinë e lartë të dhënies së moralit në komunitetet demokratike me anë të 

fesë. Ajo që ata mendonin për veten e tyre në këtë drejtim është një e vërtetë të cilën çdo 

komb demokratik duhet ti bindet tërësisht. 

Nga sa më lart, lihet për të  dyshuar nëse kushtetuta sociale dhe politike e një 

populli i predisponon ata të miratojnë një besim të caktuar dhe ti drejtojë drejtë 

pëlqimeve të caktuara, të cilat më pas do të lulëzojnë pa vështirësi midis tyre; të njëjtat 

shkaqe mund të devijojnë një popull prej mendimeve të caktuara dhe prirjeve të 

imponuara, pa asnjë përpjekje vullnetare, dhe, si të thuash, pa vetëdije të veçantë, nga ana 

e tyre. I gjithë arti i ligjvënësit është të dallojë paraprakisht prirjet natyrore të bashkësive 

të njerëzve, në mënyrë që të dijnë nëse ata duhet të ndihmohen, ose nëse nuk mund të 

jenë të nevojshme për ti kontrolluar ato.  

Shumica e religjioneve janë vetëm të përgjithshme, të thjeshtë, dhe mjete praktike 

të mësimit të njerëzve për doktrinën e pavdekësisë së shpirtit. Ky është përfitimi më i 

madh që një popull demokratik merr nga besimi i tij, dhe prandaj besimi është më i 

nevojshëm në një popull të tillë se sa tek të gjithë të tjerët.‖
60

  

Tocqueville e lidh fenë edhe me vetë demokracinë. Sipas tij besimi duhet 

konsideruar si vlera më e cmuar e një shoqërie demokratike. Kur një fe ka ngulitur rrënjët 

e saj të thella në një demokraci, kjo nuk duhet t‘ju shqetësojë; por jepini asaj përparësi 

dhe trajtojeni me kujdes, si trashëgiminë më të çmuar të moshave aristokrate.  

Nuk duhet kërkuar të zëvendësohen  mendimet e vjetra fetare të njerëzve me ato 

të rejat; nuk duhet kërkuar një kalimin nga një besim në tjetrin, duke lënë shpirtin për një 
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kohë të zhveshur nga çdo besim; dashuria e arritjet fizike duhet të rriten mbi të dhe do ta 

mbushin atë tërësisht.  Doktrina e metafizikes nuk është me siguri më racionale se ajo e 

materializmit; megjithatë nëse do të ishte absolutisht e nevojshme që një demokraci duhet 

të zgjedhi një nga këto të dyja, nuk duhet të hezitohet për të zgjedhur se komuniteti do të 

kalojë më pak rreziqe duke besuar se shpirti i njeriut do të ler pas një trup të ngordhur të 

një derri të tredhur, se sa duke besuar se shpirti i njeriut nuk është asgjë. 

Besimi në një parim supernatyror dhe të pavdekshëm, është aq i domosdoshëm që 

të kuptojmë madhështinë e njeriut, se efektet e saj janë të mrekullueshme edhe kur ajo 

nuk është e bashkuar me doktrinën e shpërblimit dhe ndëshkimit në të ardhmen; dhe kur 

ajo ka jo më shumë se pas vdekjes parimi hyjnor që përmban njeriu është në dorën e 

Hyjnisë, ose të transferohet për të jetuar në një krijesë tjetër. 

Njerëzit që mbajnë në mënyrë të papërsosur një besim e konsiderojnë trupin si pjesën e 

mesme dhe të ulët të natyrës së tyre, dhe ata do të përçmojë atë; ndërsa ata kanë një 

nderim natyror dhe admirim sekret për pjesën jo materiale të njeriut, edhe pse ata 

nganjëherë refuzojnë ta venë totalisht nën sundimin e tij.‖
61

  

Piligrimët që arritën në Plymouth themeluan një formë qeverisëse që njihet si 

Mayflower Compact. Forma e qeverisjes u themelua në kabinën e anijes Mayflower, 

përpara se të zbrisnin në Plymouth Rock, dhe u firmos dhe ratifikua nën solemnitetin e 

lutjeve dhe nën rregullat më të shenjta të besimit të Krishterë.‖
62

 Impakti i këtij besimi 

duket qartë në kushtetutën e Pennsylvania: ―Ne, populli i Pennsylvania, mirënjohës ndaj 

Perëndisë së Gjithëpushtetshëm për bekimet e lirisë civile dhe fetare, duke kërkuar me 

përulësi drejtimin e tij, e miratojmë dhe e themelojmë këtë Kushtetutë.‖
63

 

Ja edhe disa pasazhe nga kushtetuta të tjera të cilat dëshmojnë për natyrën e 

krishterë të shoqërisë së parë amerikane: 

Connecticut:  

―Njerëzit e këtij shteti… nga Providenca e Perëndisë… kanë të drejtën ekskluzive 

ta qeverisin veten si një Shtet i lirë, sovran, dhe i pavarur…dhe për aq shumë sa frytet e 

lira të kësaj lirie dhe privilegjeve që na ka dhënë njerëzimi, qytetërimi, dhe Krishtërimi, 

siç i takon çdo njeriu… duke ruajtur qetësinë dhe sigurinë e Kishave dhe 

Commonwealth-it.‖
64
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Georgia:  

―Ne populli i Georgia, duke u mbështetur tek mbrojtja dhe udhëheqja e Perëndisë 

së Gjithëpushtetshëm, e miratojmë dhe e themelojmë këtë Kushtetutë.‖
65

 

Maryland:  

―Ne populli i shtetit të Maryland, mirënjohës ndaj Perëndisë së Gjithëpushtetshëm 

për liritë tona civile dhe fetare …‖
66

 

Massachusetts:  

―Për këtë arsye, ne, populli i Massachusets, mirënjohës, me gjithë zemër, ndaj 

mirësisë së Ligjvënësit të madh të universit, duke na mbështetur, në rrugën e providencës 

së Tij… duke iu përgjëruar udhëheqjes së Tij për të hartuar këtë projekt…‖
67 

 

New York:  

―Ne, populli i shtetit të New York, mirënjohës ndaj Perëndisë së 

Gjithëpushtetshëm për liritë tona, për të siguruar bekimet që na sjellin këto liri, miratojmë 

këtë Kushtetutë.‖
68

 

Pas gjeneratës së parë të krishterë, besimi duket se ndryshoi për nga rëndësia në 

jetën e brezave të tjerë, kështu që duke reflektuar ndryshime edhe tek dokumneta zyrtare 

si përshmebull kushtetuta. Brezat e ri të puritanëve lejuan ndërhyrje humaniste dhe 

doktrina filozofike të ndryshme nga etërit e tyre. Me zemrat tek materializmi vihen re një 

lloj i ri të menduari, besimi, dhe perceptimi mbi vlerat shoqërore të cilat do devijonin nga 

sistemi teokratik puritan dhe do afroheshin më shumë nga filozofia deiste dhe iluministe 

të cilat pavarësisht se ishin diçka ndryshe nga njëra tjetra kishin në thelb mohimin e 

autoritetit sovran të Perëndisë dhe zëvendësimin e këtij autoriteti me aftësinë e mendjes 

njerëzore. Atë që etërit do e quanin herezi, bijtë do e shihnin si risi. Atë që etërit e lanë 

pas në kontinentin e vjetër, bijtë do e importonin në kontinentin e ri.  

Nëse banorët e parë në kolonitë amerikane do quheshin bijtë e beslidhjes, nga viti 

1630 deri 1692 shoqëria puritane do transformohej me ngadalë drejtë një shoqërie 

materialiste të inspiruar nga fryma humaniste e cila kishte zaptuar Europën, kontinentin 

që emigrantët puritanë kishin lënë pas për të krijuar një botë të ndryshme. 
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Brezi i parë i puritanëve besonte se ata kishin një beslidhje me Perëndinë, një 

kontratë të shenjtë me të. Por brezat e rinj e kundërshtuan ritualin e konvertimit publik 

duke kërkuar praktika fetare më liberale. Për shkak se kishat puritane pagëzonin vetëm 

fëmijët e shenjëtorëve (të konvertuarve publikisht dhe anëtarë të kishës), brezi i parë i 

puritanëve nisi të frikësohej se nipërit dhe mbesat e tyre do mbeteshin pa u pagëzuar nëse 

nuk uleshin standartet e anëtarësimit në kishë.  

Kjo dilemë u zgjidh në vitin 1662 me anë të një kompromisi të njohur si Gjysmë-

beslidhja, që lejonte pagëzimin e fëmijëve të gjithë anëtarëve të pagëzuar, përfshirë edhe 

jo shenjtorët. Anëtarësia e kishës do kalonte brez pas brezi por jo-shenjtorët do mbeteshin 

gjysmë-beslidhës, duke mos patur të drejtën të marin Darkën e Zotit
69 

apo të votojnë në 

çështjet e kishës.
70 

 

Gjysmë-beslidhja shënoi fundin e simbolikës shpirtërore të New England. 

Shumica e të rriturve zgjodhën të qëndronin gjysmë-beslidhës dhe shenjtorët u tkurrën në 

numër gjatë brezit të tretë apo të katërt. Gjer në vitin 1700 kishte më shumë femra sesa 

meshkuj shenjtorë në kisha. Por për shkak se femrat nuk mund të votonin, autoriteti fetar 

mbeti në duart e meshkujve.
71

      

Në shoqërinë e kolonive të para, një ndër kategoritë më të diskriminuara ishin 

femrat. Edhe gra të lira dhe të bardha, që kishin ardhur në kolonitë jo si shërbëtore apo 

skllave por si bashkëshorte hasnin vështirësi të madhe. 

Sipas Howard Zinn, tetëmbëdhjetë gra të martuara erdhën me Mayflower. Tre 

ishin shtatshënë, dhe njëra prej tyre lindi një fëmijë të vdekur përpara se të arrinin në 

breg. Lindja dhe sëmundja i morën jetën shumë grave. Gjer në pranverë, vetëm katër prej 

të tetëmbëdhjetave mbetën akoma gjallë. Ato që jetuan ndanë jetën në një terren të egër 

me burrat e tyre, dhe kishin një respekt të vecantë pasi ishin shumë të domosdosshme. 

Dhe kur vdisnin burrat, atyre i duhej të bënin punën e tyre. Gjatë shekullit të parë të 

banorëve të parë, femrat në frontierën amerikane duket se kishin barazi me burrat.
72

 

Julia Spruill i referohet të drejtave të grave në periudhën  koloniale duke 

shpjeguar se kontrolli i burrit ndaj gruas përfshinte edhe të drejtën e rrahjes por ai nuk 

kishte të drejtë ti shkaktonte dëmtim të përhershëm apo vdekjen. 
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Në lidhje me pasurinë dhe pronat, burri merrte në dorëzim të gjitha pasuritë personale të 

gruas dhe pronat në tokë, të ardhurat, pagat, dhe cdeo mjet fitimi. Me fjalë të tjera çdo 

punë e përbashkët midis burrit dhe gruas i përkisnin burrit.
73

 

Një nga historitë më të njohura të periudhës koloniale dhe qëndrimit të shoqërisë 

ndaj femrave është Anne Hutchinson e cila ishte një grua shumë fetare, nënë e 

trembëdhjetë fëmijëve, dhe kishte aftësinë për të shëruar me bimë. Ajo i kundërshtoi  

etërit e kishës në periudhën e hershme të kolonisë së Massachusetts Bay, duke insistuar 

se ajo, dhe njerëz të tjerë të thjeshtë, mund ta interpretonin vetë Biblën.  

Një oratore e mirë, ajo organizonte mbledhje të cilat ftonin gjithnjë e më shumë 

gra, përfshirë edhe disa burra, dhe shumë shpejt numri arriti në gjashtëdhjetë dhe më 

shumë duke u mbledhur në shtëpinë e saj në Boston për të dëgjuar kritikat ndaj klerikëve 

lokal. John Winthrop, guvernatori i kolonisë,  e konsideronte atë një grua me kurajë të 

frikshme, me një gjuhë të mprehtë, dhe më të guximshme se një burrë, por në logjikë më 

inferiore se sa gratë e tjera.
74

 

Anne Hutchinson doli dy herë përpara gjyqit dhe u akuzua nga kisha për herezi, 

ndërsa nga qeveria për sfidë ndaj autoritetit zyrtar. Gjatë gjyqit civil ajo ishte shtatzënë 

dhe e sëmurë, por nuk u lejua të ulej gjersa i ranë të fikët. Gjatë gjyqit fetar ajo u morr në 

pyetje me javë të tëra, dhe përsëri ajo ishte e sëmurë, por sfidoi pyetësit e saj me një 

njohuri të thellë mbi Biblën dhe me një elokuencë të shquar. Dhe kur në fund ajo bëri 

pendesën me shkrim, ata nuk ishin të kënaqur. Ajo u dëbua nga kolonia, dhe u nis për në 

Rhode Island në vitin 1638, e ndjekur nga tridhjetë e pesë familje. Pasi u shpërngul në 

Long Island ajo bashkë me familjen e saj u vra nga indianët. 
75 

  

Materializmi nisi të korruptojë shoqërinë puritane dhe humanizmi, bashkë me tendencat 

feministe, sollën shkatërrimin e asaj që simbolizonte New England. Shkatërrimi i 

shoqërisë puritane u manifestua në vitin 1692 në Salem ku një grup vajzash adoleshente 

kishte eksperimentuar me shikimin e fatit, deklaruan se ishin vënë nën pushtetin e djallit 

nga një grua, Tituba, një skllave barbadiane. Ky moment u shoqërua me një histeri 

kolektive. Kjo bëri të niste një seri rrëfimesh, që rezultuan në varjen e nëntëmbëdhjetë 

personave dhe burgimin dhe vdekjen e njërit që kishte refuzuar të dëshmonte.  

Histeria e shtrigërisë së Salemit reflektonte ndryshimin e thellë të shoqërisë. 

Shkaqet e fshehura nën këtë mllef u bënë të qarta kur fermerët e fshatit të Salemit 

sulmuan tregtarët konkurentë të qytetit të Salemit. Kjo përplasje vlerash materialiste 
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ndryshonte me vlerat e Qytetit mbi Kodër të Winthrop. Histeria shtrigërore në Salem 

duket se kishte për qëllim më shumë konfeskimin e pronave dhe materializmin se sa 

aspektin shpirtëror duke transformuar kështu shoqërinë e etërve puritanë.  

Pas Salemit, brezi i ri i New England konkludoi se vizioni i Winthrop i përkiste të 

kaluarës. Ata që lindën pas vitit 1692 do ishin më pak të gatshëm të pranonin kufizimet e 

lirive personale dhe ekonomike. Ndonëse vazhduan të ruajnë bindjet e forta të disiplinës 

puritane, ata do i zbatonin këto cilësi në kërkim të pasurive materiale.
76

 

Por, historiani Howard Zinn, është skeptik për legjislaturën puritane të kolonive të 

para pasi në to nuk kishte vetëm rregulla me vlera të krishtera por edhe dëshmi të një lloj 

barbarizmi ndaj rracave të tjera, konkretisht, amerikanëve vendas, pra indianëve. Për 

shembull, ai shkruan se  njëzetë vite përpara Deklaratës së Pavarësisë, një shpallje e 

legjislaturës së Massachusetts e datës 3 nëntor, 1755, i quan indianët penobskot si rebelë, 

armiq dhe tradhtarë dhe shpalli një pagesë e cila specifikonte që për çdo skalp mashkulli 

indian paguhet dyzetë paund. Për çdo scalp të një femre indiane ose një mashkull indian 

nën moshën dymbëdhjetë vjeç … njëzet paund.
77

    

 

1.3 Konflikti filozofik mbi Deklaratën e Pavarësisë dhe rezistenca e të krishterëve. 

 

Dy nga dokumentet më të rëndësishme të krijimit të kombit dhe shtetit amerikan 

janë Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta. Të dyja këto dokumente përfshijnë apo 

nënkuptojnë edhe emrin dhe autoritetin e Perëndisë. Kjo ka nxitur debate të pafundme 

pasi brenda këtyre dy dokumentave ka koncepte kontradiktore dhe përmbajtje të 

dykuptimta. Kjo çështje duket e ndërlikuar pasi autorët apo nënshkruesit e këtyre 

dokumentave ishin edhe deistë, iluministë, madje dhe masonë të deklaruar. 

Por Deklarata e Pavarësisë nuk mund të kuptohet mirë pa analizuar qëllimet e 

ndarjes së 13 kolonive britanike në Amerikë nga Londra dhe autoriteti i Mbretit të 

Anglisë. Pas fundit të një shoqërie beslidhëse me Perëndinë dhe besimin e Krishterë, nga 

fundi i vitit 1692 deri në momentin e firmosjes së Deklaratës së Pavarësisë, dhe shpalljes 

së pavarësisë me 4 korrik 1776, vihet re një transformin rrënjësor i vlerave dhe 

prioriteteve personale dhe shoqërore.  

Nëse shoqëria puritane i nënshtrohej vetëm autoritetit sovran të Perëndisë, e 

organizuar politikisht nën drejtimin e një elite, me standarte morale të krishtera, shoqëria 

                                                 
76

 Po aty, 44. 
77

 Howard Zinn, History of the United States, 151. 



26 

 

e vitit 1700 e më tej duket se u shndërrua në një shoqëri materialiste, indiferente e 

autoritetit sovran  hyjnor, injoruese e trinitetit por adhuruese e njeriut, dhe promouese e 

elitave politike dhe shoqërore të cilat ndryshe nga më parë, kur pavarësisht dallimeve 

klasore i përuleshin të njëjtit autoritet hyjnor, tani shfrytëzonin masat popullore në 

avantazh dhe shërbim të tyre.  

Dokumente të kohës tregojnë se gjatë fillimit të viteve 1700, 5% e njerëzve në 

Boston kontrollonin 49% të aseteve të taksuesshme të qytetit. Edhe në Philadelphia dhe 

New York pasuria po përqendrohej shumë e më shumë. Testamentet e kohës tregojnë se 

në vitin 1750, njerëzit më të pasur të qytetit linin trashëgimi shuma prej 20,000 paund 

(baraz me 5 milion dollarë amerikanë sot).
78

 

Ishte kjo shtresë e pasur që në fillim të viteve 1760 synonin t‘i mbanin njerëzit e 

varfër në mënyrë që të mbeteshin të nënshtruar dhe të shfrytëzueshëm. Shtresat e pasura 

si juristë, botues, tregtarë, etj, përdornin oratorinë dhe shkrimet e tyre për të manipuluar 

shtresën punëtore, duke vënë grupet kriminale në punë për të vendosur rregullat e sjelljes 

politike. Kur Anglia nisi të vendosë një seri taksash mbi kolonitë amerikane, fryma për 

pavarësi u nxit nga elitat nën frymën e dy filozofive të ndryshme nga Krishtërimi. Këto 

filozofi, Deizmi dhe Iluminizmi, patën një impakt shumë të madh në rrugën drejtë 

pavarësisë dhe krijimin e një shoqërie tjetër nga ajo e vitit 1630.
79

 

Brenda një shekulli shoqëria e kolonive amerikane u transformua rrënjësisht në 

filozofinë e saj të jetës. Nga një shoqëri që e jetonte jetën nën autoritetin sovran  hyjnor 

ndryshoi duke preferuar të udhëhiqej nën autoritetin e njeriut të pasur që ecte paralelisht 

me Perëndinë dhe jo nën shërbim të tij, dhe ku liritë e individit ishin dhurata të natyrës 

dhe fryte të logjikës sesa bekime që vinin nga Perëndia. 

Një figurë deiste dhe iluministe e kohës, që pati influencën më të madhe në 

themelimin e një filozofie të re në shoqërinë e kolonive amerikane të vitit 1776, ishte 

Thomas Paine. Në vitin 1776, Thomas Paine shkruajti një libër me titullin Common 

Sense
80

 duke u bërë libri më i njohur në kolonitë amerikane. Impakti i këtij libri ishte se 

bënte publike një argument të guximshëm: kolonitë duhet të kërkonin pavarësi. Gjuha 

ishte e lehtë për t‘u kuptuar nga kushdo. Përveç se denoncoi të drejtën hyjnore të 

mbretërve ai shtroi edhe avantazhet praktike të qëndruarit me Anglinë apo pavarësinë 

prej saj duke treguar rëndësinë e ekonomisë: ―Unë sfidoj këdo që mbron idenë e pajtimit 

mbi avantazhet që do ketë ky kontinent duke qenë i lidhur me Britaninë e Madhe. E 
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përsëris sfidën; asnjë avantazh nuk do ndryshojë. Misri ynë do arrijë çmimin e vet në çdo 

treg të Europës, dhe importet do paguhen prej saj…‖
81 

    

Paine ishte deist dhe iluminist, por ndryshe nga elitat shfrytëzuese të kohës ai 

ishte një idealist i një spektri politik që më vonë do njihet si i majtë. Libri i Paine 

pëlqehej nga kolonistët e inatosur me Anglinë por shkaktoi disa konflikte me aristokratët 

si John Adams (një nga etërit amerikanë) i cili ishte padyshim me kauzën patriotike por 

nuk dëshironte që ky revolucion të shkonte shumë në drejtim të sistemit demokratik. 

Adams mendonte se asambletë popullore duheshin mbajtur nën kontroll sepse sillnin 

rezultate të nxituara dhe gjykime absurde. Filozofia ―majtiste‖ e Paine do manifestohej 

edhe më shumë gjatë adaptimit të Kushtetutës ku ai ishte në favor të një qeverie të fortë.
82

 

Ka shkolla të ndryshme mendimi në lidhje me shkaqet e revolucionit amerikan. 

Disa historianë i konsiderojnë si shkaqe ekonomike dhe politike, por duket qartë nga 

librat dhe letrat e shkruara gjatë asaj kohe se filozofia iluministe e shekullit të 

tetëmbëdhjetë kishte si produkt të saj jo vetëm revolucionin për pavarësi por edhe 

revolucionimin në mendjen e kolonive..  

Arkitektët e Revolucionit Amerikan duket se kishin në mendje diçka tjetër përtej 

pavarësisë nga Britania e Madhe. Ata donin të ndryshonin plotësisht besimin e të gjithë 

shoqërisë amerikane dhe vendosjen e një qeverisje humaniste jo të themeluar mbi shtylla 

të krishtera. Duket se në mesin e shekullit të tetëmbëdhjetë mendimtarë të caktuar 

amerikanë kërkonin ta zëvendësonin Perëndinë me njeriun në të gjitha fushat e jetës.  

Të frymëzuar nga John Locke, disa nga arkitektët e Revolucionit dhe disa nga 

etërit amerikanë besonin se ―qeveria e kishte zanafillën tek raca njerëzore sipas kushteve 

të një kontrate sociale për ruajtjen e atyre të drejtave të njeriut që natyra kishte siguruar. 

Nëpërmjet kësaj kontrate njeriu përfiton drejtësinë e pushtetit dhe si rrjedhojë qeveria 

egziston me miratimin e të qeverisurve. Kur një qeveri njerëzore dështon të ruajë kushtet 

e kontratës ose dështon të mbrojë ato të drejta për të cilat është krijuar të mbrojë, 

qytetarët kanë të drejtën e revolucionit.‖
83

     

Natyra sekulare e kësaj filozofie politike ishte shumë e qartë. Arkitektët e 

Revolucionit dhe iluministët radikalë e dinin se çfarë beteje po luftonin. Nën frymën e 

demokracisë dhe iluminizmit, sovraniteti i Perëndisë, shtylla e shoqërisë puritane, po 

zëvendësohej me sovranitetin e popullit dhe dekretet hyjnore po zëvendësoheshin me të 
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ashtuquajturën kontratë sociale. Sunduesi nuk do ishte më i përgjegjshëm ndaj Perëndisë 

por njerëzve.  

Ligjet nuk do bëheshin në përputhje me ligjet e perëndishme të Biblës por sipas 

vullnetit publik të mazhorancës që do kishte sovranitet të plotë. Pra, iluministët dhe 

deistët, arkitektët e Revolucionit Amerikan po shihnin përtej një lufte për pavarësi, po 

planifikonin vendosjen e demokracisë dhe besimit humanist në shoqërinë dhe qeverisjen 

amerikane për shekujt që do të vinin. Nëse brezi i parë i puritanëve kishte ndërtuar një 

shoqëri të bazuar mbi një kontratë midis njeriut dhe Perëndisë, bijtë e bijve të tyre po 

kërkonin një kontratë tjetër, midis njeriut dhe Njeriut.
84

   

 Megjithatë, përtej planit të fshehtë të iluministëve, sipas Gary De Mar, Kongresi 

Kontinental ishte i mbushur me qëndrim të krishterë dhe me njerëz të devotshëm ndaj 

Perëndisë. Në mbledhjen e Kongresit Kontinental, më 5 shtator, 1774, kongresi i parë 

amerikan, gjatë zhvillimeve të seancave pati shumë referime të krishtera dhe kërkesa për 

inspirim të njohurisë hyjnore. Akti i parë i sesionit të parë të Kongresit Kontinental ishte 

për të miratuar keto rezoluta: E martë, 6 shtator, 1774, - miratoi që Rev. Z. Duchè të hapë 

Kongresin nesër në mëngjes me lutje, në Carpenter's Hall, në orën nëntë. 

E mërkurë, 7 shtator, 1774, - sipas miratimit të  bërë dje, takimi u hap me një lutje nga 

Rev. Z. Duchè. 

Rev. Duchè u lut ditën e nesërme dhe lexoi nga Psalmi 31. 
85

 

Kongresi Kontinental duket se po bazohej mbi një filozofi të krishterë pasi sipas 

dokumentave të kohës shihet një terminologji dhe frymë e qartë e krishterë e cila madje 

në emër të Perëndisë justifikon luftën ndaj Britanisë.  

Në kohë fatkeqësish të pashmangshme dhe trazirash, kur liritë e Amerikës 

kërcënohen rreptësisht nga sekreti nga makineri sekrete dhe sulme të hapura nga një vend 

tinzar dhe hakmarrës, është detyra e domosdoshme e këtyre kolonive të lumtura dhe të 

lira, me një qëndrim të denjë në zemër, dhe me përkushtimin më të madh, të njohin 

publikisht providencën fuqiplotë të Perëndisë; të shpallin me keqardhje shkeljet tona ndaj 

tij; dhe ti lutemi ndërhyrjes së tij për të shmangur këtë rrezik kërcënues, duke bekuar 

përpjekjet tona në kërkim të lirisë, virtytit dhe sigurisë së brezave të ardhshëm.
86

 

Për këtë arsye, Kongresi, duke konsideruar pregatitjet e luftës nga ana e Ministrisë 

Britanike për të shkatërruar të drejtat dhe privilegjet e vyera amerikane, duke i shuar me 

anë të zjarrit dhe shpatës, nga egërsirat e shkretëtirës dhe të brendshmit, duke i robëruar 
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poshtërsisht. Për këtë arsye, ata shprehin dëshirën që të gjithë njerëzit të të gjitha rangjeve 

dhe gradave të kenë qëndrim nënshtrues ndaj providencës së Perëndisë, dhe me detyrën e 

tyre, të mbështeten në të gjitha nismat e tyre të ligjshme, të kërkojnë ndihmën dhe 

orientimin e Tij; për këtë arsye rekomandohet se e Premtja, Dita e Shtatëmbëdhjetë e 

Majit, të titullohet nga të gjitha kolonitë si një ditë përulje, agjerimi, dhe lutje; që, me 

zemra të bashkuara, mund të rrëfehet dhe shpallen mëkatet dhe shkeljet e shumta, duke u 

penduar me gjithë zemër dhe me jetë, dhe të zbutet pakënaqësia e tij, dhe përmes 

meritave dhe ndërmjetësimit të Jezus Krishtit të merret falja dhe shpagimi; duke kërkuar 

me përulësi ndihmën e tij për të shuar qëllimet e liga të armiqve jo-natyral; dhe duke ia 

transformuar zemrën në drejtësi dhe mirësi, duke parandaluar derdhjen e gjakut të njëjtë.  

Amerikanët i paraprijnë kërcënimit me luftë edhe me një qëndrim ushtarak duke 

theksuar se nëse vazhdohet shurdhazi ndaj zërit të arsyes dhe qenies njerëzore dhe zhyten 

në zhgënjim dhe luftë, ata na detyrojnë ti kundërpërgjigjemi pushtimeve të tyre armike 

me një qëndresë të hapur, e cila mund ti pëlqejë Zotit mbi Zotër, Perëndisë së Ushtrive, 

për ti dhënë frymën e fitores së patundur  oficerëve dhe ushtarëve tanë, dhe ti ruajë dhe 

mbrojë në ditën e betejës, dhe të kurorëzojë armët kontinentale, në det dhe në tokë, me 

fitore dhe sukses. 
87

 

Gjithashtu, gjatë luftës për pavarësi, sipas Mathew Harris,  kur transporti me anije 

i librave me Anglinë ishte i mbyllur, një komitet i Kongresit miratoi importimin e 20 000 

biblave me qëllimin që tu shpërndaheshin qytetarëve. Lufta mbaroi perpara se të 

shpërndaheshin këto bibla kështu që biblat mund të printoheshin përsëri nga Anglia por 

kjo dëshmon rëndësinë e Biblës për shoqërinë amerikane dhe se Krishtërimi ishte besimi 

i etërve të këtij kombi. 

Revolucioni amerikan nuk ishte njё kryengritje masive popullore shkruan 

Nathanaili. Ajo ishte joshur edhe nga idetё liberale dhe tё drejtat e njeriut. Kundёrshtarёt 

kryesorё tё sistemit kolonial britanik gjendeshin nё rradhёt e tregtarёve tё pasur. 

Revolucioni u pranua nga shtresat e pasura dhe inteligjenca amerikane me tendenca wigh, 

e cila kishte pёrqafuar idetё e Revolucionit ―tё lavdishёm‖ anglez tё vitit 1688 pёr ti 

zbatuar ato nё qeverisjen lokale. Koncepti citizen p.sh. nuk ёshtё njё term politik anglez, 

por i huajtur nga Rousseau. Kontributi mё i shquar i revolucionit amerikan ishte nё 

gjetjen e metodёs pёr tё zbatuar kёto ide dhe tё bёhej shёmbull i realizimi tё tyre.
88
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Nëse lufta ishte e mbushur me një frymë të krishterë, dhe e joshur edhe nga idetё 

liberale dhe tё drejtat e njeriut, në periudhën e pas luftës duket se deistët zunë vende 

strategjike në formimin e shtetit të ri amerikan. Në shpalljen e pavarësisë, deistët nuk 

ishin të shumtë në numër, ―por ata ishin të paktë por në vendin e duhur.‖
89

 Duke besuar 

se njeriu ishte i mirë në vetvete, deistët insistuan që burimi i vërtetë i besimit ishte natyra 

dhe arsyetimi i duhur, sesa Shkrimet e Shenjta. Të vërtetat e Shkrimeve do 

konsideroheshin si të tilla nëse përputheshin me arsyetimin e duhur. Sipas këtij sistemi 

mendimi nuk kishte vend për mrekullitë, për shpagimin e Jezus Krishtit, larjen e 

mëkateve, dhe doktrina të tjera të besimit të Krishterë.
90

  

Dy besimet dhe filozofitë e reja të shekullit të tetëmbëdhjetë, Deizmi dhe 

Iluminizmi, po mundoheshin të asgjesonin Krishtërimin në çdo aspekt të jetës sociale, 

ekonomike dhe politike në Amerikë.  Nuk dihet nëse caktimi i autorësisë së dokumentit 

më të rëndësishëm në historinë e SHBA ishte i qëllimshëm apo rastësor, megjithatë 

detyra e hartimit të Deklaratës së Pavarësisë iu dha një deisti dhe iluministi, Thomas 

Jefferson. 

Pasi situata midis kolonive amerikane dhe Britanisë Madhe ishte agravuar, në maj 

të vitit 1776, Kongresi Kontinental i Dytë caktoi një komitet për të hartuar deklaratën e 

pavarësisë. Ky komitet kishte pesë anëtarë: Thomas Jefferson i Virginia, John Adams i 

Massachusetts, Benjamin Franklin i Pensilvania, Roger Sherman i Connecticut, dhe 

Robert R. Livingston i New York. Ky komitet vendosi të caktonte Jefferson të hartonte 

një draft të deklaratës meqenëse ishte shkrimtari më i mirë ndër ta. Nuk dihet nëse kjo 

zgjedhje ishte e qëllimshme për arsye të tjera, pasi në këtë komitet prej pesë vetash dy 

prej tyre ishin deistë të shpallur, dhe Benjamin Franklin i cili ishte Mjeshtër i Madh në 

Lozhën Masonike.
91 

 

Sipas Newt Gingrich, kjo deklaratë përfshin katër referenca ndaj Perëndisë: si 

Ligjbërës, Krijues, Gjykatës Suprem, dhe Mbrojtës, duke indikuar kështu natyrën e 

krishterë të këtij dokumenti, por, marë nga konteksti i të gjithë dokumentit, me emrin 

―Perëndi‖, Jefferson i referohet ―Krijuesit‖ të Deizmit, pasi edhe deistët besonin tek 

―Perëndia‖ të cilin e emëronin si ―Krijuesi‖ ―Arkitekti‖ ― I Gjithëpushtetshmi‖ etj. 
92
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―Kur në rrjedhën e ngjarjeve njerëzore, bëhet e nevojshme për një popull të 

zgjidhë lidhjet politike që ka patur me një popull tjetër, dhe të marë nën pushtetit e tokës, 

qëndrimin ndarës dhe të barabartë që Ligjet e Natyrës dhe Natyra e Perëndisë ua kanë 

dhënë, një respekt të thellë për opinionet e njerëzimit, duke i kërkuar atyre të shpallin 

shkaqet që i detyrojnë të ndahen. Ne besojmë se këto të vërteta janë të vetëshpallura, që 

të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, që janë pajisur nga Krijuesi me disa të Drejta të 

pamohueshme, ndër të cilat Jeta, Liria dhe përpjekja për të arritur Lumturinë.‖
93 

 

Është përmbajtaja e këtij dokumenti që ka bërë të ngrihen kaq shumë debate mbi 

qëllimin fillestar të hartimit në vitin 1776. Inspiruar nga John Locke dhe Thomas Paine, 

Jefferson përfshin dhe promovon në këtë dokument ―të drejtën natyrale‖ dhe se është e 

―vetëshpallur‖ ose e natyrshme se ―njerëzit janë të krijuar të barabartë.‖  

Nën frymën deiste dhe iluministe, Jefferson sfidon besimin e Krishterë duke 

deklaruar se të drejtat e njeriut janë dhuratë e natyrës dhe jo Perëndisë. Në listimin e tre të 

drejtave të përmendura, Jeta, Liria dhe përpjekja për të arritur Lumturinë, kjo e fundit 

është më e vështira për t‘u kuptuar. Kur hartoi Deklaratën, Jefferson si fillim shkruajti ―e 

drejta e pronës‖ por më pas e fshiu dhe e zëvendësoi me ―përpjekja për të arritur 

lumturinë.‖
94

  

Kjo shprehje është me shumë kuptime. Ajo nuk përfshin vetëm të drejtën e pronës 

por edhe të drejta të tjera. Ajo mund të përdoret si mjet patriotik për të arritur të gjitha 

qëllimet e një qeverie por në vetvete është konfliktuale nëse merret në kontekstin fetar 

apo filozofik pasi lumturia e krishterë është e ndryshme nga lumturia humaniste! 

Ky dokument u hartua mbi filozofinë humaniste dhe jo të krishterë, e frymëzuar 

mbi të drejtën natyrale të njeriut dhe jo të drejtën e dhënë nga Perëndia tek njeriu.  

John Adams shkruan kështu për filozofinë e revolucionit në tërësi:Trembëdhjetë 

qeveri të themeluara mbi autoritetin natyral të njerëzve, pa pretencën e mrekullisë apo 

misterit, dhe të cilat janë të destinuara të shpërndahen në anën veriore të kësaj pjese të 

globit, janë një arritje e madhe në favor të të drejtave të njerëzimit.
95

 

Deklarata e Pavarësisë është më e njohur për paragrafin hapës; ajo është deiste 

ndaj Natyrës në përgjithësi por edhe ndaj natyrës së Perëndisë; racionale në deklarimin e 

                                                 
93

 Deklarata e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 4 korrik 1776. Kjo deklarate eshte ne 

Public Domain por burimi per perdorimin per kete studim eshte mare nga 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html (aksesuar dt 12/07/2012) 
94

 Marc Landy & Sidney M. Mikis, American Government: Balancing Democracy and Rights (New York: 

McGraw Hill, 2004), 6. 
95

 John Adams. A defence of the Constitutions of Government of the USA (1787-88) 

http://foundingfathersquotes.blogspot.com/2005/05/john-adams-defence-of-constitutions-of.html (aksesuar 

dt 15/5/2013) 



32 

 

të vërtetave universale të vetëshpallura; individualiste në pranimin e të drejtave të 

barabarta i të gjithë njerëzve për jetë, liri, dhe kërkim të lumturisë; dhe demokratike në të 

drejtën e popullit për të themeluar një qeveri që përfaqëson vullnetin e tij.
96

  

Deklarata vazhdon duke shprehur se ―vullneti i të qeverisurve‖ i jep qeverive 

―pushtetet e duhura‖ për të siguruar të drejta. Kjo filozofi, inspiruar nga Locke në librin 

Traktati i Dytë mbi Qeverisjen, nënkupton se pavarësisht se cila skemë përdoret mjafton 

që të bëhet vullneti i popullit, ndryshe nga qëndrimi puritan se populli është i korruptuar 

në natyrën e tij dhe ka nevojë për ligje hyjnore orientuese dhe jo skema liberale të dala 

nga vullneti njerëzor. Është e qartë se Deklarata anon  më shumë nga demokracia se sa 

teokracia, më shumë nga humanizmi sesa Revolucioni protestant.  

Deistët kishin filozofi të ndryshme mbi lirinë dhe nënshtrimin ndaj autoriteteve 

me të krishterët. Nocionet e lartpërmendura të Locke dhe deistëve të tjerë dallojnë nga 

nocioni mbi lirinë, si përshembull me John Winthrop, një nga themeluesit e parë të 

krishterë të kolonive amerikane.  

Në Traktatin e tij mbi lirinë Winthrop jep një interpretim krejt të ndryshëm nga 

Locke për lirinë. Ai shkruan: Për pikën tjetër, në lidhje me lirinë, kam vëzhguar një 

gabim të madh në vend në lidhje me këtë. Ka dy lloje lirish, natyrore (me këtë dua të 

them që natyra jonë është e korruptuar) dhe civile apo federale. E Para është e njohur për 

të njeriun me kafshët e egra dhe krijesa të tjera. Me këtë liri, njeriu ka të drejtën për të 

bërë atë që ai dëshiron: kjo është një liri për të bërë si të keqen ashtu edhe të mirën. Kjo 

liri është e papajtueshme dhe në kundërshtim me autoritetet, dhe nuk mund të rezistojë ti 

përmbahet edhe të autoritetit më të drejtë. Ushtrimi dhe rritja e kësaj lirie i bën njerëzit 

më të këqij, dhe ndonjëherë më të këqij se kafshët e egra: erga sumus deteriores licentia. 

Kjo bën që armiku i madh i së vërtetës dhe paqes, ajo kafsha e egër, e cila i thyen të 

gjitha dekretet e Perëndisë, duhet frenuar dhe mposhtur.
97

 

Ai shton se lloji tjetër i lirisë që ai e quan civile apo federale, gjithashtu  mund të 

quhet morale, duke iu referuar besëlidhjes midis Perëndisë dhe njeriut, në ligjin moral, 

dhe në besëlidhjet politike dhe kushtetutave, ndërmjet vetë njerëzve. Kjo liri është qëllimi 

dhe objektivi i autoritetit, dhe nuk mund të mbijetojnë pa të; dhe kjo është një liri vetëm 

për atë që është e mirë, e drejtë dhe e ndershme. Kjo është liria që ju duhet të përkrahni, 

shton ai, në rrezik (jo vetëm me  gjërat e juaja, por edhe me jetën tuaj, nëse është e 

nevojshme.  
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Çdo gjë që nuk përngjason me të  nuk është autoritet, por një sëmundje e saj. Kjo 

liri ruhet dhe ushtrohet në një mënyrë të denjë të nënshtrimit ndaj autoritetit, është e të 

njëjtit lloj me lirinë me të cilën Krishti na ka bërë të lirë.  Është zgjedhja e vetë gruas që e 

bën një njeri të jetë burri i saj, megjithatë, duke zgjedhur kështu, ai është zotëria i saj, dhe 

ajo duhet ti nënshtrohet atij, por në një mënyrë lirie, dhe jo skllavërie; dhe një grua e 

vërtetë e llogarit nënshtrim të saj si nder dhe liri, dhe nuk do të mendonte se gjendja e saj 

do ishte e sigurt dhe e lirë, përveçse në nënshtrim ndaj autoritetit të burrit të saj.  E tillë 

është liria e kishës nën autoritetin e Krishtit, mbreti  dhe bashkëshorti i saj; zgjedha e tij 

është aq e lehtë dhe e ëmbël për të si stolitë e një nuse, dhe në qoftë se  nëpërmjet guximit 

ajo e prish atë, në çdo kohë, ajo nuk është në prehje në frymën e saj derisa ajo të marrë 

atë përsëri dhe gjersa zotëria e saj të buzëqesh mbi të, dhe e mer atë në krahët e tij.
98

 

Winthrop vazhdon  edhe më tej me shpalosjen e filozofisë së krishterë mbi lirinë 

dhe shkruan se: Nga ana tjetër, ju e dini se kush janë ata që ankohen për këtë zgjedhë dhe 

thonë, le t'i këputim prangat e gjëra si këto, ne nuk do të kemi njeri për të sunduar mbi ne. 

Edhe nëse ndosh kështu, o vëllezër, kjo do të jetë mes jush dhe magjistratëve tuaja. Nëse 

ju përkrahni liritë tuaja natyrore të korruptuara, dhe do të bëni atë që është mirë në sytë e 

juaj, ju nuk do ta duroni peshën më të vogël të autoritetit, por do të murmurisni, dhe 

kundërshtoni, dhe përpiqeni gjithmonë ta hidhni tutje zgjedhën tuaj, por në qoftë se ju do 

të jeni të kënaqur që të gëzoni liritë civile dhe të të ligjshme, ashtu si Krishti ju ka lejuar, 

atëherë ju do ti nënshtroheni në heshtje dhe me gëzim autoritetit i cili është vënë mbi ju, 

në të gjitha aspektet e administratës, për të mirën tuaj. Në qoftë se ne dështojmë në çdo 

kohë, ne shpresojmë se do të jemi të gatshëm (me ndihmën e Zotit) që të dëgjojmë 

këshilla të mira nga ndonjëri prej jush, ose nga ndonjë mënyrë tjetër që vjen nga 

Perëndia; që të ruhen liritë tuaja , për të ruajtur nderin dhe pushtetin e autoritetit midis 

jush.
99

 

Duke iu kthyer Deklaratës së Pavarësisë, në një nga letrat e tij, Jefferson deklaron 

qartë frymën deiste në hartimin e Deklaratës, ku përmend terma si ―logjikë‖ inspiruar nga 

Logjika e Paine, dhe bazën filozofike të Aristotelit, Locke, etj: 

Sipas tij, qëllimi i Deklaratës së Pavarësisë nuk ishte për të zbuluar parime të reja, 

argumente të reja, të pa menduara më parë, as për të thënë thjeshtë gjëra të pathëna më 

parë; por për të paraqitur përpara të gjithë njerëzimit logjikën e kësaj çështje, me fjalë të 

thjeshta dhe të vendosura për të kërkuar miratimin e tyre, dhe për të justifikuar veten në 

qëndrimin për pavarësi që kemi vendosur të mbajmë. Nuk u përpoqëm të parashtrojmë 
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parime apo ndjenja origjinale, as të kopiuara nga shkrime të mëparshme, kishte për 

qëllim të ishte një shprehje e mendjes amerikane, dhe për ti dhënë kësaj shprehje tonin e 

duhur dhe frymën e nevojitur për këtë rast. Autoriteti i saj qëndron në harmonizimin e 

ndjenjave të kohës, të shprehura në biseda, letra, ese të shtypura, ose në librat kryesor të 

drejtës publike, si ato të Aristotelit, Cicero, Locke, Sidney, etj.
100

    

Ironikisht, pavarësisht se në Deklaratën e Pavarësisë shkruhet se ―të gjithë njerëzit 

janë të barabartë‖ kjo vepër humaniste politike dhe filozofike u shkruajt nga dikush që 

ishte pronar i qindra skllevërve. Thomas Jefferson ishte pronar i një numri të madh 

skllevërish.  

Deklarata e Pavarësisë u shkruajt me qëllimin për të siguruar pavarësinë dhe të 

drejtat e njerëzve të bardhë, meshkuj, të lirë dhe të pasur. ―Të gjithë njerëzit janë të 

barabartë‖ përjashtonte skllevërit, femrat dhe të varfrit. Kjo nuk ishte habi pasi të gjithë 

firmëtarët e Deklaratës ishin të pasur: 25 juristë, 15 tregtarë, 8 pronarë plantacionesh, 3 

mjekë, 4 pronarë tokash, fermërë dhe bisnesmenë, dhe 1 pastor kishe.
101  

 

Deklarata e Pavarësisë nuk ishte gjithëpërfshirëse. Thomas Jefferon  shkruajti një 

paragraf në Deklaratën e Pavarësisë e cila akuzonte Mbretin për transportin e skllevërve 

nga Afrika në drejtim të kolonive dhe duke shtyrë kështu për ndalimin e një tregëtie të 

tillë. Kjo përbënte një indinjatë morale kundër skllavërisë dhe tregtisë së skllevërve. Vetë 

Jefferson ishte zotërues i qindra sklllevërve gjer në fund të jetës së tij. 

Sipas Howard Zinn, pas kësaj fshihej frika e të bardhëve të Virginia dhe të jugorëve të 

tjerë rreth shtimit të numrit të të zinjve në këto koloni pasi përbënin 20% të popullatës, si 

edhe i frikësoheshin revoltave të skllevërve. 
102 

 

Paragrafi i Jefferson mbi transportin e skllevërve u hoq nga Kongresi Kontinental, 

sepse zotërit e skllevërve nuk ishin vetë dakord që të mbyllej tregëtia e skllevërve.  

Përdorimi i frazës ―të gjithë njerëzit janë të krijuar të barabartë‖ ndoshta nuk ishte 

një përpjekje e qëllimshme për të dalë në një deklaratë për femrat. Femrat ishin jashtë 

konsideratës për të qenë të përfshira. Politikisht, ato ishin të padukshme. Ndonëse nevojat 

praktike i jepnin  femrave një autoritet të caktuar në shtëpi, në fermë, apo punë të tjera, 

ato nënvlerësoheshin dhe përjashtoheshin nga çdo e drejtë politike dhe barazi civile. 
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Jeffersoni dhe shumë deistë të shpallur të Kogresit Kontinental të Dytë kishin si 

qëllim që të ndërtonin një shtet deist ndaj vendosën një hirarki të bazuar mbi ―ligjet 

natyrale‖, ku përfshihej raca, pasuria, gjinia, dhe statusi civil. Me anë të dorës së 

Jefferson, Deklarata e Pavarësisë kishte si qëllim të vendoste një rend të ri në shtetin e ri 

amerikan.
103

 

Referenca që i bëhet Perëndisë në Deklaratën e Pavarësisë, dhe nënshtrimin ndaj 

vullnetit të tij që shprehet aty, nuk nënkupton një demokraci Jefferson-iane të themeluar 

mbi parimet e krishtera. Deistët e asaj kohe, sidomos etërit amerikanë që ishin deistë 

kërkonin të themelonin një shoqëri që do ishte në thelb humaniste dhe me karakter anti-

supernatyral. 

Dokumenti i Pavarësisë duket se përfshin emrin ―Perëndi‖ për t‘a bërë atë alibi të 

kauzës patriotike.
104

 Kjo skemë e Jefferson kishte si qëllim të vinte Perëndinë në shërbim 

të njeriut dhe si përfundim të ndërtohej një shtet dhe një qeveri në duart e njeriut. 

Revolucioni Amerikan do shndërrohej si Parajsa e Filozofëve të Shekullit të 

Tetëbëdhjetë. Do shërbente në çdo pikë si një sekularizim i filozofisë teokratike. 

Revolucioni Amerikan dhe filozofitë e ndërthurura në Deklaratën e Pavarësisë 

duket se bënë që edhe vende të tjera të përfitojnë prej tyre. Lufta amerikane ndikoi 

drejtëpërdrejtë edhe në Angli, Ajo shkaktoi rёnien e qeverisё nё Londёr dhe dobёsimin e 

pushtetit autoritar tё mbretit George III, i cili mё pas, pёr arsye shёndetsore, braktisi krejt 

qeverisjen e shtetit. Nё kёto rrethana politike dhe historike u realizua forcimi i rolit tё 

kabinetit tё kryesuar nga kryeministri dhe i parlamentit nё jetёn politike tё vendit. Nё 

Angli u forcua kёshtu parimi ― mbreti mbretёron por nuk qeveris‖, duke bёrё tё mundur 

krijimin e njё modeli monarkie tё moderuar dhe me pushtet tё kufizuar tё mbretit, qё 

dallonte mjaft nga modeli absolutist francez. Nёn ndikimin e luftёs amerikane pёr 

pavarёsi, por edhe tё disa faktorёve tё tjerё, si revolucioni francez, sistemi politik britanik 

u zhvillua drejt parlamentarizmit duke spostuar qendrёn e pushtetit nga kurora mbretёrore 

nё dobi tё kryeministrit dhe kabinetit tё tij qё do tё pёrpiqen tё gjejnё mbёshtetje politike 

tek parlamenti.
105
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1.4 Konflikti për Kushtetutën dhe kundërsulmi i krishterë 

 

Puritanizmit nuk do i mungonin figurat që do ngrinin zërin kundër këtij konflikti 

të hapur teologjik dhe filozofik që u manifestua gjatë hartimit të Deklaratës së Pavarësisë.  

Trashëgimia puritane do ngrihej përsëri për t‘i rikthyer filozofinë e krishterë kombit të ri 

amerikan nën dritën e një dokumenti tjetër të rëndësishëm për SHBA, e cila ishte 

Kushtetuta.  

Në Konventën e vitit 1787, puritanizmi do fitonte të drejtën e fjalës që i ishte 

mohuar në asamblenë e mëparshme. Puritanët dhe të krishterët e luftuan demokracinë 

Jefferson-iane duke hartuar një dokument që, ndryshe nga Deklarata e Pavarësisë e cila 

ngrinte në lavdi njeriun, do e kufizonte njeriun (me natyrë mëkatare) me një seri ndarjesh 

të pushtetit dhe institucione që do kontrollonin dhe balanconin pushtetin duke mos lënë 

asnjë individ të merte pushtetin absolut.   

Kjo ndodhi për faktin se, vetëm tetë nga pesdhjetë-e-gjashtë nënshkruesit e 

Deklaratës së Pavarësisë u zgjodhën në Konventën e 1787. Gjithashtu, shumë pak 

radikalë arritën të marin pjesë në takimet në Philadelphia. Benjamin Franklin ishte aty, 

por një Franklin më i nënshtruar, ndryshe nga filozofi i vitit 1776. Nuk mernin pjesë as 

drejtuesit më kryesorë të deismit: Jefferson, Richard Henry Lee, dhe Thomas Paine. Ka 

mjaftueshëm prova që mbështesin se Krishtërimi ungjillor kishte fituar më shumë respekt 

si mazhorancë në Konventën e 1787 sesa në 1776 ku shumica dukej se ishte deiste.
106 

      

Nëse deistët shkruajtën Deklaratën e Pavarësisë të bazuar mbi përsosmërinë e 

njeriut dhe humanizmin, Kushtetuta e SH.B.A. u shkruajt për të manifestuar raportin e 

njeriut me autoritetin absolut të Perëndisë. Të krishterët e kishin kuptuar humbjen që 

kishin pësuar një dekadë më parë por në Konventën e 1787 do hidheshin në kundërsulm 

për të hartuar dokumentin themeltar të shtetit të bazuar mbi mëkatin e njeriut dhe hyjninë 

e Perëndisë triune, gjë që përbën dhe elementin bazë të besimit të Krishterë dhe sidomos 

qëndrimit Kalvinist. 

Për hartuesit e kushtëtutës, qëllimi kryesor i saj ishte ndarja e pushteteve dhe 

privimi i njeriut nga çdo autoritet absolut. E gjithë kushtetuta u hartua si një formulë 

matematikore e cila nuk lejon asnjë individ apo grup individësh të bëhet mbret, diktator, 

apo ta konisderojë veten si Zot të shtetit të ri. Impakti i krishtërimit dhe protestantizmit 
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tek kushtetuta ndjehet qartë pasi ky dokument përbën një trup me pushtet të paracaktuar 

por pa një kokë njerëzore që e udhëheq.
107 

  

Kushtetuta u nda në tre pushtete: legjislativi, ekzekutivi, dhe gjyqësori. Të treja 

këto pushtete do kontrollonin dhe do balanconin njëra-tjetrën në çdo aspekt të qeverisjes. 

Asnjëra prej këtyre pushteteve nuk ishte mbi tjetrën dhe asnjëra nuk mund të 

komplotonte apo shkatërronte tjetrën. Nëse ndonjë individ apo grup individësh do 

abuzonin me pushtetin që iu ishte dhënë, ai apo ata do viheshin përpara ligjit dhe 

drejtësisë nga pushtetet e tjera. Kushtetuta caktonte një Kongres, President, dhe Gjykatë 

Supreme por asnjëra prej tyre nuk kishte autoritetin absolut. Këtë autoritet suprem e 

kishte vetëm Perëndia i të krishterëve që e hartuan këtë kushtetutë. 

Koncepti i ndarjes së pushteteve vjen nga parimi i trias politica; një model 

qeverisje i zhvilluar në Greqinë e lashtë dhe u përhap në Republikën Romake. Ky parim u 

bë i njohur nga iluministi francez Baron de Montesquieu. Por nëse Iluminizmi dhe 

Humanizmi e shihnin ndarjen e pushteteve për të siguruar të drejtën e individit apo 

sundimin e ligjit, për të krishterët parimi i ndarjes së pushteteve ishte edhe më i hershëm 

se Greqia dhe Roma, dhe siguronte tre pushtete të ndryshme por me një kokë të vetme.  

Hartuesit e Kushtetutës Amerikane vendosën të krijojnë një shtet mbi shembullin 

e republikës Hebraike, ku qeverisja bazohej mbi tre shtylla: legjislativi, ekzekutivi, dhe 

gjyqësori, por të treja nën autoritetin absolut të Perëndisë. Kjo ndarje pushtetesh vinte 

nga vargu biblik i Isias: ―Zoti është gjykatësi ynë, Zoti është ligjvënësi ynë, Zoti është 

mbreti ynë.‖ Sipas këtij vargu biblik kongresi amerikan ishte një pushtet por mbi të ishte 

Zoti si ―ligjvënësi ynë‖, mbi presidentin ishte Zoti si ―mbreti ynë‖ dhe mbi gjyqësorin 

ishte po Zoti si ―gjykatësi ynë.‖
108 

  

Përpjekjet e etërve amerikanë për të mos lejuar asnjë individ të bëhej mbret apo 

Zot duken qartë në ekuacionin e rotacioneve të kongresmenëve, senatorëve, kolegjit 

elektoral, dhe mandatit të gjykatësve të Gjykatës Supreme. Themeluesit e Kushtetutës 

caktuan që pushteti legjislativ, Kongresi, të përbëhej nga dy dhoma: Dhoma e 

Përfaqësuesve dhe Senati. Në Dhomën e Përfaqësuesve çdo shtet do dërgonte një numër 

përfaqësuesish sipas numrit të popullatës së çdo shteti. Ndërsa në Senat, dy përfaqësues 
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nga çdo shtet pavarësisht numrit të popullatës. Kjo u bë për të ruajtur balancën midis 

demokracisë popullore dhe drejtimit të elitave.  

Për më tepër kushtetuta vendosi se zgjedhjet për Dhomën e Përfaqësuesve të 

bëhen çdo dy vjet, për President çdo katër vjet, për Senat çdo gjashtë vjet, ndërsa mandati 

i gjykatësve të Gjykatës Supreme të jetë i përjetshëm në mënyrë që gjykatësit të mos 

ndikoheshin nga rotacionet politike. Në këtë mënyrë kushtetuta siguron qarkullimin e 

elitave dhe rotacionin e pushtetit. Por, sikur të mos mjaftonte kjo ndarje edhe mënyra e 

zgjedhjes së senatorëve apo e presidentit kalonte përmes një procesi rotacioni edhe më 

filtrues. 

Neni 1, Seksioni 3, i Kushtetutës së Sh.B.A. thotë: ―Senati do ndahet në tre Klasa. 

Karriget e Senatorëve të Klasës së Parë do jenë të lira në përfundim të vitit të dytë, dhe 

Klasa e dytë do përfundojë në vitin e katërt, ndërsa Klasa e tretë në vitin e gjashtë.‖ 

Ndërsa Presidenti, me mandat katër vjeçar, nuk do zgjidhej drejtëpërdrejtë nga populli 

por nga një grup përfaqësuesish, që njihet si Kolegji Elektoral, nga çdo shtet.
109

 Etërit 

amerikanë nuk besonin në demokracinë popullore dhe filozofinë e sundimit të shumicës, 

por hirarkinë elitare të përzier me demokraci përfaqësuese.       

Kushtetuta i dha ofiqit të Presidentit të ishte ―Komandanti i Përgjithshëm i 

Forcava të Armatosura dhe Marinës, të bënte falje, të nënshkruante marveshje me kombe 

të tjera (nën këshillimin e Senatit), si edhe të caktonte ambasadorë, ministra, konsuj, 

gjyqtarë të Gjykatës Supreme.‖
110 

 

Presidenti ishte drejtues lufte por nuk mund të shpallte luftë dhe as të paguante 

për luftën pasi këto pushtete i kishte legjislativi. Kushtetuta i jepte legjislativit, pushtetit 

me shumë individë më shumë kompetenca, ndërsa ekzekutivit, pushtetit që drejtohej nga 

një njeri i vetëm shumë pak prej tyre.  

Në këtë kushtetutë Presidenti i Sh.B.A. ka më pak pushtet se pushtetet e tjera. 

Duke besuar mbi doktrinën e mëkatit, se ―Nuk ka njeri të drejtë as edhe një. Nuk ka 

asnjeri që të kuptojë, nuk ka asnjeri që të kërkojë Perëndinë. Të gjithë kanë dalë nga udha 

e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka njeri që të bëjë të mirën, as edhe një‖
111

 

themeluesit e kushtetutës nuk lejuan që një njeri i vetëm, apo edhe një grup njerëzish të 

mernin në dorë fatet e një kombi.  
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Kjo do ndryshonte më vonë në shekullin e njëzetë kur Humanizmi do rikthehej në 

betejën me krishtërimin me zgjedhjen e drejtëpërdrejtë të senatorëve dhe me pushtetet që 

do i kalonin presidentit, sidomos shpallja e luftës pa miratimin e Kongresit, të cilat do e 

bënin një individ të vetëm njeriun me pushtetin më të madh në Sh.B.A. dhe si rrjedhojë 

edhe në botë.
112

 

Ndarja horizontale e pushtetit në Shtetet e Bashkuara është tërësisht e ndryshme 

nga vendet e tjera, sado demokratike qofshin ato. Asnjë shtet tjetër nuk është kaq i 

obsesuar me ndarjen e pushteteve si në Amerikë. Në sisteme presidenciale dhe 

parlamentare të ngjashme përsa i përket ndarjes horizonatale të pushtetit është presidenti, 

parlamenti apo kryeministri ai që kanë pushtet mbi të tjerat. Edhe një institucion kolegjial 

si parlamenti mund të shndërrohet në absolutizëm pasi si kryeministri ashtu edhe 

ministrat e qeverisë dalin nga parlamenti për aq kohë sa ka një shumicë të thjeshtë.  

Një qeveri parlamentare nuk has aq shumë vështirësi sa presidentët amerikanë për 

të shndërruar në ligje propozimet e tyre. Qeveria paraqet direkt legjislaturën e vet në 

parlament. Zakonisht kontrollon kalendarin dhe axhendën legjislative. Situata është 

tërësisht ndryshe në sistemin amerikan. Axhenda legjislative nuk kontrollohet nga 

presidenti. Shumica e ligjeve që miratohen janë më shumë produkt i negociatave midis dy 

dhomave të Kongresit sesa Kongresit dhe Presidentit.
113

 

 Një element tjetër i impaktit të Krishtërimit në formimin e shtetit amerikan 

gjendet i shkruar në Artikulli 7 të Kushtetutës, ku hartuesit e Kushtetutës përcaktojnë 

datën e nënshkrimit të dokumentit duke përmendur Zotin: ―Kryer në këtë Konventë me 

Miratim Unanim të shteteve prezente në Ditën e Shtatë të Shtatorit në Vitin e Zotit tonë 

Një-mijë-e-shtatëqind-e-tetëdhjetë-e-tetë…‖ Në firmëtarët e Kushtetutës mungonte 

Thomas Jefferson, përfaqësuesi i një filozofie tërësisht ndryshe nga arkitektët e 

Kushtetutës.
114

 

Gjithashtu, tek Artikulli 1, Seksioni 7, Kushtetuta njeh me shkrim ditën e djelë si 

Shabati i Krishterë: ―nëse projektligji nuk do kthehet nga Presidenti brenda dhjetë ditëve 

(me përjashtim të Dielave) pasi i është dërguar atij, ajo do konsiderohet si ligj sikur ta 

kishte firmosur atë…‖ Në këtë resht duket qartë se Presidenti nuk do përfshihej në punë 
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publike ditën e Dielë, duke lënë të kuptojë se dita e Dielë, ―dita e adhurimit të Perëndisë‖ 

siç njihet nga të krishterët, ishte mbi rëndësinë e ligjit civil.
115

 

Një shkrimtar i kohës, B. F. Morris shkruan se një fakt tjetër që indikon karakterin 

e krishterë të Kushtetutës është se në katër vende kërkohet një betim. Ky betim 

përkufizohet si ―apel solemn ndaj Qenies Supreme për atë të vërtetë që është thënë.‖
116

  

Që nga ajo kohë gjer më sot në të gjitha institucionet civile bëhet një betim 

përpara Biblës dhe në emër të Perëndisë. Edhe Presidenti i parë i SHBA, George 

Washington, në fund të betimin të tij, shtoi ―Zoti më ndihmohtë‖ duke lënë një preçedent 

për presidentët e tjerë në të ardhmen. 

Por elementi më i rëndësishëm përsa i  përket natyrës së krishterë në formimin e 

shtetit amerikan duket se është vetë etika e krishterë e shoqërisë amerikane. Janë bërë 

shumë përpjekje për t‘a eksportuar Kushtetutën Amerikane në vende të tjera por historia 

na tregon që kanë rezultuar të pasuksesshme. Për të patur sukses, një kushtetutë me rrënjë 

të krishtera kërkon një shoqëri me rrënjët në të njëjtin besim.  

Është supozuar se nëse aplikohen të njëjta korniza kushtetuesse në vende të tjera 

suksesi do jetë i garantuar, pavarësisht ideologjisë që motivon dhe formon 

këndvështrimin e njerëzve. Kjo nuk ka rezultuar e vërtetë. Përshembull, Bolivia kishte 

gjashtëdhjetë revolta, dhjetë kushtetuta, dhe gjashtë presidentë të vrarë në vitet 1826 deri 

1898. Simon Bolivar (1783-1830), i njohur si George Washington i Amerikës Jugore, 

vdiq si një idealist i zhgënjyer për shkak të karakterit të vështirë për t‘u qeverisur të 

popullit të tij.
117 

 

Suksesi i një dokumenti qeverisës varet nga karakteri i njerëzve dhe 

këndvështrimi që kanë ata. Edhe John Adams, një deist, një nga etërit amerikanë dhe 

Presidenti i dytë i Sh.B.A., e tha qartë në argumentin e tij për këtë çështje në vitin 1789:  

―Kushtetuta jonë u hartua vetëm për një popull të moralshëm dhe besimtar. Nuk 

përshtatet me asnjë qeveri të një kombi tjetër.‖
118 

 

Jo vetëm Kushtetuta por edhe Republikanizmi amerikan u bazua mbi një trashëgimi të 

krishterë. 

Në vitin 1632, Puritanët e Reformacionit themeluan Koloninë e Massachusetts 

Bay. Pasi shpallën qëllimin për të fituar të tjerët në ―besimin e krishterë,‖ ata themeluan 
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një formë republikane përfaqësuese qeverisëse me zgjedhje vjetore. Gjer në vitin 1641 

ata kishin krijuar një grup ligjesh për të drejtat e individit (Bërthama e Lirisë) – një 

dokument hartuar nga Nathaniel Ward
119

 për të siguruar të drejtat dhe liritë e individit. 

Në vitin 1632, u hartua një dokument për Maryland drejtuar Sir George Calvert, 

një drejtues protestant që më vonë u konvertua në katolicizëm. Ky dokument pohonte 

zellin e njerëzve të kolonisë për të përhapur besimin e krishterë; gjer në vitin 1638, ata 

kishiin themeluar një qeveri përfaqësuese republikane; në vitin 1649, legjislatura e tyre 

protestante kaloi Ligjin e Tolerancës; dhe në vitin 1650, ata kishin themeluar një sistem 

me dy dhoma përfaqësimi – i pari në Amerikë. Në vitin 1636, pastori i reformuar Roger 

Willimas themeloi Koloninë e Rhode Island për ―adhurimin dhe besimin e shenjtë të 

Krishterë‖ duke themeluar njëkohësisht një formë republikane qeverisëse. 
120

    

Po të njëjtin vit, pastori i reformuar Thomas Hooker (bashkë me Rev. Samuel 

Stone, Rev. John Davenport, dhe Theophilus Eaton) themeluan Connecticut. Pasi 

shpallën se ungjillizimi ndaj të tjerëve në besimin e krishterë ishte ―qëllimi kryesor i 

kësaj kolonie,‖ këta pastorë themeluan një formë republikane të zgjedhjeve të 

qeverisjes.
121

  

Në një predikim të vitit 1638 bazuar mbi Ligjin e Përtërirë 1:13 dhe Eksodi 18:21, 

Hooker shpjegoi tre doktrinat biblike që udhëhoqën formimin e qeverisë përfaqësuese të 

zgjedhur në Connecticut: 

Zgjedhja e magjistratëve publik i përket njerëzve me të drejtën që u është dhënë nga 

Perëndia. 

Privilegji i zgjedhjeve … i përket njerëzve. 

Ata që kanë pushtetin për të caktuar oficerë dhe magjistratë (pra njerëzit) kanë 

forcën gjithashtu për të përcaktuar kufijtë dhe kufizimet e pushtetit dhe vendit.
122

 

Por ndonëse Connecticut prodhoi kushtetutën e parë të shkruar, nuk kishte hartuar planin 

e parë të shkruar të qeverisjes së Amerikës; përkundrazi, dokumentat e shkruara të 

qeverisjes ishin norma për çdo koloni të themeluar nga kristianë me menatilet të 

reformuar. Mbi të gjitha, ky ishte modeli i qartë biblik: Perëndia i kishte dhënë Moisiut 

një ligj të shkruar për të qeverisur vendin – një shembull që shfaqet shumë herë në 

shkrimet e shenjta.
123
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Akte të tjera që i shtohen themeleve të thella të krishtërimit në historinë 

amerikane janë edhe shpallja e ditës kombëtare të agjerimit dhe shpallja e ditës së 

falenderimit. Në vitin 1776, Kongresi Kontinental shpalli ditët e agjerimit, dhe të 

falenderimit, të cilat do zbatoheshin çdo vit gjatë luftës revolucionare. Një shpallje e 

Kongresit caktoi datën 17 maj, 1776, si një ―ditë përulje, agjerimi dhe lutje‖ në të gjitha 

kolonitë. Kongresi i nxiti qytetarët e vet të: rrëfeni dhe vajtoni për mëkatet dhe shkeljet 

tona, dhe me një pendim të sinqertë dhe shtojcë jetike, paqëtohuni me mospëlqimin e tij 

(Perëndisë), dhe përmes meritave dhe ndërmjetësimit të Jezus Krishtit, siguroni faljen 

dhe mëshirën e tij.‖
124

  

Massachusets urdhëroi një numër të madh të shpalljeve të tilla për tu botuar në 

mënyrë që secila nga asambletë fetare në këtë koloni, të pajisej me të njëjtën kopje të 

njëjtë duke i shtuar moton ―Perëndia e Shpëtoftë këtë Popull‖ si një zëvendësim për 

moton britanike ―Perëndia Shpëtoftë Mbretin.‖ Kongresi shpalli edhe ditën e falenderimit 

datën 18 dhjetor, 1777 si një ditë falenderimi në të cilën amerikanët mund të shprehnin 

ndjenjat e mirënjohjes në zemrat e tyre dhe ta përqendronin mendjen në shërbim të 

shpëtimtarit të tyre hyjnor duke bërë si më poshtë: ―duke bërë rrefimin e plotë të 

mëkateve të tyre… në mënyrë që të gjenin pëlqim tek Perëndia, përmes meritave të Jezus 

Krishtit, i cili mund ti falte ata me mëshirën e tij dhe ti fshinte mëkatet e tyre.‖
125

 

                                                                                                                                                 
Ju duhet të zgjidhni pa gabuar një mbret të pëlqyer nga Perëndia. Kur ai të ulet në fronin e tij mbretëror ai 

duhet të bëjë një kopje të këtij ligji në formën e një pergamene e cila duhet t‘i dorëzohet nga priftërinjtë 

Levitë. Duhet ta shoqërojë atë në të gjithë kohën dhe ai duhet ta lexojë atë gjersa të ketë jetë, në mënyrë që 

ai të mësojë si të ketë frikë Zotin, Perëndinë e tij dhe të zbatojë të gjitha fjalët dhe statutet e këtij ligji. Dhe 

ai nuk duhet ta ngrejë veten e tij mbi bashkëqytetarët e tjerë apo të shmangë majtas apo djathtas këto 

urdhëresa, dhe ai bashkë me pasardhësit e tij do shijojë shumë vite sundimi në mbretërinë e Izraelit. 

Hilkiah informoi Shaphan skribin, ―Unë gjeta pergamenën e ligjit në tempullin e Zotit.‖ Hilkiah ia dha 

pergamenën Shaphan. Ai ia solli pergamenën mbretit dhe i raportoi atij, ―Shërbëtorët e tu po bëjnë gjithçka 

që u është ngarkuar. Ata shkrinë argjentin tek tempulli i Zotit dhe ua dorëzuan mbikqyrësve të ndërtuesve.‖ 

Atëherë Shaphan skribi i tha mbretit, ―Hilkah prifti më ka dhënë një pergamenë.‖  

Shaphah e lexoi me zë të lartë përpara mbretit. Kur mbreti dëgjoi fjalët e ligjit në pergamenë, ai zhveshi 

rrobat e tij. Mbreti urdhëroi Hikiah, Ahikam biri i Shaphan, Abdon biri i Mikah, Shaphan skribi, dhe Asaia 

shërbëtori i mbretit, ―Shkoni, kërkoni një orakull të Zotit për mua dhe për të gjithë njerëzit në Izrael dhe 

Jude. Shpallni fjalët e kësaj pergamene që është gjetur. Sepse zemërimi i Zotit është ndezur kundër nesh, 

sepse parardhësit tanë nuk u janë bindur fjalëve të Zotit duke mos bërë atë që kërkon kjo pergamenë. Bibla, 

Ligji i Përtërirë 17:18-20.  
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Kongresi gjithashtu rekomandoi që amerikanët ti bënin një peticion Perëndisë që 

të pasuronte mënyrat e besimit për promovimin dhe zgjerimin e mbretërisë së tij që është 

me drejtësi, paqe dhe gëzim në Frymën e Shenjtë. 

Kongresi shpalli edhe një ditë tjetër falenderimi, datën 28 nëntor, 1782, si një ditë 

falenderimi në të cilën amerikanët duhet ―të dëshmonin mirënjohjen e tyre ndaj Perëndisë 

për mirësinë e tij, duke zbatuar me zell urdhëresat e tij, dhe duke promovuar, secili në 

jetën e vet, me influencën e tij, praktikimin e fesë së vërtetë dhe të vetme, e cila është 

themeli i begatisë publike dhe lumturisë kombëtare.
126 

   

Më vonë, në postin e Presidentit të SHBA, George Washington, shpalli ditën e 

parë të falenderimit në Amerikë duke caktuar 26 nëntor, 1789, si një ditë feste kombëtare 

për lutje dhe mirënjohje ndaj të mirave të dhëna nga Perëndia i Gjithëpushtetshëm. 

Por Howard Zinn shpreh skepticizmin e tij ndaj gjithëpërfshirjes së kategorive të 

njerëzve në Kushtetutë. Sipas tij, kishte katër grupe që nuk përfshiheshin në Konventën 

Kushtetuese: skllevërit, shërbëtorët, femrat, dhe meshkujt pa prona. Për këtë arsye 

Kushtetuta nuk kishte si të përfaqësonte interesat e këtyre kategorive. 

Zinn nuk mendon se Kushtetuta u shkruajt vetëm për përfitimin personal të Etërve 

Amerikanë, megjithatë, nuk duhet injoruar pasuria prej 150,000 $ e Benjamin Franklin, 

lidhja e Alexander Hamilton me të vjehrrin dhe kunatin që ishin shumë të pasur, 

plantacionet e mëdha të James Madison, pronësia e madhe në toka e George Washington. 

Kushtetuta u shkruajt për të përfituar ajo që etërit përfaqësonin ―interesat ekonomike që 

ata kuptonin dhe shihnin si konkrete, si formë përfundimtare përmes eksperiencës së tyre  

personale.‖
127

 

Tabela e mëposhtme ndihmon për të kuptuar përfshirjen shpirtërore dhe fetare të 

popullsisë në fund të shekullit të 18-të. Përllogaritjet më të mira të popullatës së bardhë 

dhe bindjeve fetare në kontinentin e Amerikës së Veriut, të transmetuara tek Peshkopi i 

Londrës, u bënë në vitin 1761.  

Ky regjistrim tregon saktë devotshmërinë e banorëve të kolonive amerikane në besimin e 

krishterë, duke dhënë këto rezultate: 
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Kontinenti Amerikës së Veriut  

                                               - Të Bardhë  
                                                                 - Pjestarë Kishe –  

                                                                                         Presbiterianë  

                                                                                               dhe Të pavarur-  
                                                                                                                 Quakers, Gjermanë,                      

                                                                                                                Hollandezë të sekteve të                                   

                                                                                                                tjera, Hebre, Papistë, etj 
 

Tokë e re dhe Nova Scotia      25 000                  13 000                  6 0000                            6 000 

Katër koloni të New England.    
       New Hampshire ...  30 000 

          Massachusetts.   ...  250 000 

         Rhode Island.    ...   35 000 
        Conneticut ............   120 000 

                                               435 000.               40 000.               250 000.                       145 000 

New York.                            100 000.                25 000.                20 000.                           55 000 

New Jersey                           100 000.              16 000.                 40 000.                           44 000 

Pennsylvania                         280 000.                65 000.                45 000.                         170 000 

Maryland.                               60 000.                  36 000.                 6 000.                           18 000 
Virginia.                                  80 000.                   60 000.              10 000.                           10 000 

North Carolina.                        36 000.                  18 000.                 9 000.                             9 000 

South Carolina & Georgia.      22 000 + 6 000.     20 000.                  5 000.                            3 000 
 

                  TOTALI.           1 144 000.         293 000.            391 000.                       460 000      128 

 

Në literaturën e sotme historike apo shoqërore, vihet re një skepticizëm i pabazë 

dhe tendencioz kundër fakteve se gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë amerikanët nuk kishin 

trashëguar angazhimin që u kishin lënë gjyshërit e tyre mbi pasionin ndaj besimit të tyre. 

Egzistojnë fakte dhe dokumenta, si ky i mësipërm, që identifikojnë një nivel të lartë të 

energjisë fetare të krishterë në kolonitë e pas viteve 1700.  Kjo të bën të arsyetosh që 

pikërisht janë vitet 1700 ato që shkruajnë historinë e Revolucionit Amerikan, duke lidhur 

këtë revolucion me besimin, pra, një revolucion mbi filozofinë e krishterë.  

Nuk ishin vetëm elitat që praktikonin filozifinë e krishterë apo deiste, por edhe 

njerëzit e thjeshtë tregonin impenjimin e tyre në këtë praktikë të besimit të tyre të 

krishterë dhe jo të ndonjë besimi apo filozofie tjetër. Shifrat mbi frekuentimin e kishës 

dhe formimin e kishave të reja e mbështesin këtë tezë. Midis viteve 1700 dhe 1740, rreth 

75-80 për qind e popullatës në 13 kolonitë shkonin në kisha, të cilat, ndërtoheshin njëra 

pas tjetrës me një ritëm të shpejtë.
129

 

Në mesin e shekullit të 18-të vendi përjetoi ringjalljen e saj të mëdhe fetare. 

―Zgjimi i Madh‖ përfshiu botën anglisht-folëse, teksa energjia fetare drodhi Anglinë, 

Uellsin, dhe Skocinë, sikurse, sigurisht, edhe kolonitë amerikane në 1730 dhe 1740. Në 

Amerikë, Zgjimi i Madh, sinjalizoi ardhjen e një evangjelizmi gjithpërfshirës, besimi se 

thelbi i përvojës fetare ishte "lindja e re", frymëzuar nga predikimi i Fjalës.  

                                                 
128

 Verna M Hall, The Chirstian History of the American Revolution: Consider and Ponder (San Francisco, 

CA: Foundation for American Christian Education, 1976), 170. 
129

 Libraria e Kongresit. Washington DC. Library of Congress 

http://www.loc.gov/exhibits/religion/rel02.html (aksesuar dt 19/08/2013) 



45 

 

Idetё e pёrpunuara gjatё periudhёs sё "Zgjimit tё Madh" luajtёn njё rol tё rёndёsishёm nё 

fitoren e pavaresisё sё Amerikёs dhe nё vendosjen e njё forme qeverisje me pёrfaqesi. 

Deklarata Amerikane e Pavaresise dhe Kushtetuta Amerikane janё tё mbeshtetura ne 

konceptet kristiane mbi ligjin. "Lavdia mё e lartё e Revolucionit Amerikan," shkruante 

presidenti amerikan John Quincy Adams, "qendron nё atё se ai lidh nё njё nyje tё 

pazgjidhshme parimet mbi qeverinё civile me parimet e Krishtёrimit."
130

 

Rezultatet e kёsaj lёvizje tё gjerё me karakter shpirtёror nuk u vunё re vetёm nё 

planin fetar, por dhe nё atё politik-ekonomik dhe social-kulturor. Pёrtёritja fetare ishte 

njё lloj demokracie spirituale. Ajo duke pёrhapur Krishtёrimin Biblik, ndimoi shumё nё 

rritjen e numrit tё antarёve tё sekteve disidente nё kurriz tё atyre qё kishin njё pozitё 

sunduese nё shoqёri. Nё tё njёjtёn kohё qё "Zgjimi i Madh" nxiti nё Amerikё lёvizjen 

drejt njё lirie mё tё madhe fetare, njёkohesisht u vu re njё lёvizje drejt njё lirie mё tё 

madhe politike. Nёse njerёzit do tё gёzojnё liri tё vertetё fetare, ata nuk do tё mund tё 

privohen nga aktiviteti politik (pjesemarja nё votime, mbajtja e ofiqeve publike) pёr 

shkak tё besimeve tё tyre fetare.
131

 

Mbështetësit e ―Zgjimit të Madh‖ dhe denominacionet ungjillore si; 

Presbiterianët, Baptistët dhe Metodistët, u bënë denominacionet më të mëdha amerikane 

në dekadat e para të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Kundërshtarët e ―Zgjimit të Madh‖, apo 

ato që u ndanë prej tij ishin anglikanët, quakers, dhe kongregacionalistët, të cilët mbetën 

prapa. 

Kishte dhe njё menyrё tjetёr po kaq tё rёndёsishme, me anё tё sё ciles "Zgjimi i 

Madh" nxiti mё tej lirinё politike nё Amerike. Predikuesit e kёsaj lёvizje theksonin se tё 

gjithё njerёzit janё tё barabartё para Zotit. Si pasojё, tё gjithё meritojnё drejtёsi tё 

barabartё pёrpara ligjit, pavarёsisht se ky ligj ishte kolonial ose britanik. Ja si e vleresonte 

kёtё presidenti i SHBA, Calvin Coolidge: "Revolucioni Amerikan u parapri nga ringjallja 

e madhe fetare e mesit tё shek. XVIII, e cila ndikoi si nё Angli ashtu edhe nё kolonitё. 

Kur njerёzit e thjeshtё nisёn tё rilexojnё Biblen... kur ata u nxitёn nga kjo ringjallje e 

madhe ... atёherё rruga ishte gati... Ishte feja ajo qё i bёri njerёzit tё ndjehen sёrish tё 

rёndёsishёm dhe me lavdi dhe kjo i nxiti ata tё kёrkojne liri dhe qeverisje tё re."
132
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Duke iu kthyer edhe një herë dokumentit më të rëndësishëm të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, duhet përmendur se një nga faktet më të rëndësishme në lidhje 

me Kushtetutën Amerikane është se u shkruajt në vitin 1787. Në qoftë se ajo do ishte 

shkruar disa vite më herët ose disa vite më vonë do të ishte një dokument shumë i 

ndryshëm. Kushtetuta u hartua gjatë një intervali të shkurtër të një moderimi relativ midis 

përmbysjeve të mëdha të fesë dhe politikës. Ajo u shkruajt trembëdhjetë vjet pas shpalljes 

së pavarësisë, dhe pasioni revolucionar simbolizuar në këtë dokument tejet të 

rëndësishëm ishte shuar pjesërisht.
133

 

  Mosbesimi ndaj qeverisë, i zhvilluar gjatë luftës së gjatë me Britaninë ishte 

pakësuar, ndonëse nuk ishte shuar tërësisht.  Më e rëndësishmja është që viti 1787 ishte 

vetëm dy vjet para shpërthimit të Revolucionit Francez, e cila solli në Europë dhe në 

Amerikë, ndarjen e pareshtur mbi parimet themelore të së resë, dhe llojet jashtëzakonisht 

të hidhura të politikës partiake. 

1787 ishte pothuajse një gjysmë shekulli pasi shoqëria amerikane ishte ndarë nga 

një seri ringjalljesh të zjarrta fetare të njohur si Zgjimi i Madh, dhe pasionet fetare ishin 

qetësuar disi. Viti 1787 ishte pak më shumë se një dekadë para lëvizjes fetare të njohur si 

Zgjimi i Dytë i Madh, që edhe një herë tronditi dhe ndau jo vetëm fenë por edhe 

shoqërinë amerikane, thellësisht në procesin e ndryshimit të natyrës së saj. 

Kishte ende kohë për kombin e ri të ndjente drithërimat e para të demokracisë 

romantike. 1787 ishte ende pjesë e shekullit të tetëmbëdhjetë; Etiketimi dhe ndonjëherë 

edhe respekti konsideroheshin nga shumë njerëz si virtyte. Burrat që hartuan Kushtetutën 

ishin njerëz apo të paktën pjesë e Iluminizmit, kjo lëvizje e madhe europiane e mendimit 

që i mësoi njerëzve që ata mund të kuptojnë më mirë universin duke besuar në aftësinë e 

mendjeve të tyre.
134 

 

Hartuesit e Kushtetutës i përkisnin një pjese të veçantë të hershme të Iluminizmit, 

disi konservatore dhe e moderuar, që kishte në qendër të tij një ndjenjë të fortë për 

ekuilibër dhe një rend të rregullt në të gjitha gjërat. Për të gjitha këto arsye, 1787 ishte një 

kohë kur ishte e mundur të pajtoheshin ndasitë filozofike, politike dhe fetare. 
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Por, jo të gjithë në Amerikë ishte një pjesë e Iluminizmit moderuar. Shumica e 

historianëve konstatojnë se ka pasur ndarje të rëndësishme të mendimit dhe të shoqërisë 

amerikane, ashtu si ndodh me të gjitha shoqëritë e lira.
135

  

Konsensusi i moderuar konservator në Konventën mbi Kushtetutën u arrit nga 

marrëveshja e bazuar mbi temat kryesore: ajo fetare, natyra njerëzore, teori e njohurive, 

teoria politike, historia, dhe lloji i duhur i klasës qeverisëse. Ndryshe nga shpallja e 

pavarësisë, ajo nuk bazohet mbi ligjet e Natyrës apo të Perëndisë, ose bazohet në një 

besim të fortë në mbrojtjen e Providencës Hyjnore. Kjo nuk do të thotë që hartuesit ishin 

ateistë apo skeptikë.
136 

  

Neutraliteti i dukshëm fetar ishte pjesërisht për shkak se disa nga hartuesit, 

veçanërisht James Madison, respektonte në mënyrë të vendosur diversitetin unik fetar të 

Amerikës dhe kundërshtonte me forcë çdo sygjerim në çështjet fetare.  

Gjithashtu, hartuesit e Kushtetutës i takonin asaj pjese të opinionit amerikan, 

ndoshta në minorancë por me impakt të madh, që nuk besonin në emocionin popullor dhe 

për më tepër emocionin fetar. Këta njerëz të Iluminizmit të moderuar besonin se feja, si 

çdo gjë tjetër, duhet të fliste më tepër në heshtje dhe me tone të arsyeshme.
137

 

Sipas Kors, manifestet fetare nuk kishin vend në dokumentet politike. Shumica e 

hartuesve ishin deistë, episkopalë, presbiterianë konservatorë dhe kongregacionalistë, dhe 

jo baptistë, metodistë, apo ndonjë lloj revivalistësh popullor.
138

 

Të gjithë besonin në një univers që kryesohej nga një hyjni me natyrë 

dashamirëse, një univers që kuptohej nga aspekti njerëzor dhe ishte e kapshme për arsyen 

njerëzore. Në të vërtetë, të shumtët, nëse jo të gjithë, hartuesit e Kushtetutës, do e kishin 

të pamundur të imagjinonin ndonjë lloj tjetër të universit.  

Rendi i kuptueshëm Njuton-ian i kozmosit, i themeluar nga hyjnia për të sunduar 

lidhjen e diellit dhe planeteve, ishte për delegatët, si për të gjithë njerëzit e arsimuar, një 

çështje që nuk vihej në dyshim, madje ishte bërë pothuajse pjesë e besimit të tyre fetar.  
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Në debatet e Konventës, marrëdhëniet midis bashkimit federal dhe disa shtete u 

pa në mënyrë të përsëritur në krahasim me atë të diellit dhe planeteve.  

Pak prej delegatëve kishin një besim të fortë në ndërhyrjen hyjnore në çështjet 

njerëzore. Në një moment të caktuar të Konventës Guvernatori Morris i kujtoi delegatëve 

se ata nuk ishin gjë tjetër por vetëm njerëz, ndaj nuk mund të prisnin asnjë ndërhyrje të 

veçantë hyjnor për t'i ndihmuar ata.
139

 

Perëndia kishte bërë aq sa duhet me themelimin e Ligjit të Natyrës, nga të cilat 

rrjedhin edhe të drejtat dhe detyrat tona, pikë për të cilën insistuan Madison dhe 

Hamilton. Megjithatë, Madison më vonë arriti në përfundimin, në një mënyrë të 

përgjithshme dhe të papërcaktueshme, pa dyshim duke punuar nëpërmjet shërbëtorëve të 

tij njerëzor dhe jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, Zoti po kujdesej për Konventën ashtu si Ai 

ishte kujdesur për Revolucionin që kishin lënë pas.
140

 

Delegatët qenë të prirur për të rënë dakord në idetë e tyre rreth natyrës njerëzore. 

Pak u pajtuan me shumë prej shokëve të tyre ultra - kalvinist të cilët mendonin që 

njerëzimi ishte krejtësisht i rënë në mëkat. Pothuajse të gjithë duhet ta dinin, madje 

shumica do të ishin në një mendje, mbi pikëpamjet mbi këtë çështje nga Alexander Pope, 

një nga autorët më të lexuar gjerësisht në ish-kolonitë: 

Virtytshëm dhe vicioz njeriu duhet të jetë, 

Pak në ekstrem, por të gjithë në një shkallë të caktuar.
141

 

Mendja e njeriut ishte për mendimtarët e shekullit të tetëmbëdhjetë një pako 

mendimesh të veçanta, të cilat kontrollonin njëra tjetrën siç pritej që pjesët e veçanta të 

qeverisë së re do të kontrollonin njëra-tjetrën.  

Ndër këto ishin interesi, pasioni, arsyeja, dhe virtyti. Në pjesën më të madhe të 

kohës njerëzit qeverisen nga interesat egoiste dhe nga pasioni. Megjithatë, këto janë të 

balancuara nga arsyeja. Për një qeverisje të mirë ishte e nevojshme për të bërë gjithçka 

me interesim dhe pasion, dhe për të nxitur dhe promovuar arsyen dhe virtytin.
142
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Themeluesit ranë dakord gjithashtu mbi teorinë e dijes, duke shprehur idenë e tyre 

se si mendja e njeriut në të vërtetë e bën punën e saj në raport me diturinë. Ata ishin në të 

njëjtën kohë racionalistë dhe empirikë. Që do të thotë, se ata besonin që qeniet njerëzore 

mund të arrijnë në një përfundim të tyren mbi disa parime të rëndësishme, veçanërisht 

mbi parimet morale, duke arsyetuar direkt nga aksiomat që janë tashmë të njohura dhe 

intuitive.
143

 Megjithatë, shumica prej gjykimeve politike, duhet të bëhen në bazë të 

fakteve të njohura nga përvoja njerëzore.  

Në shkencë, për të cilën hartuesit e Kushtetutës i referoheshin më shpesh, 

shkencës së qeverisjes, ata argumentonin të bazuar në një konsensus të gjerë. Ata kishin 

lexuar të njëjtat libra. Ata e bazonin teorinë e tyre politike në radhë të parë nga klasikët, 

si Aristoteli, Polibi, Ciceroni, dhe të tjerë. Ata rrallë përmendin Machiavelli-n, dhe shumë 

rrallë mendimtarët e tjerë të Rilindjes italiane. Më shpesh ata përmendnin teoricienët 

europianë të viteve e shekujve të shkuar si Grotius, Vattel, Pufendorf, dhe Burlamaqui. 

Më shpesh se sa të gjithë ata i referoheshin figurave të caktuara të mëdha të Iluminizmit 

të moderuar, si Montesquieu, autoritetet britanike ligjore si Blackstone, John Locke, atit 

të liberalizmit, David Hume, mbrojtësi i modernitetit dhe moderimit, si edhe grupit 

bashkëkohor të filozofëve skocezë.
144 

 

Nga kjo traditë e vjetër dhe kumulative, e quajtur edhe si tradita e humanizmit 

civil, hartuesit e Kushtetutës dhe njerëz të rangut të tyre kishin mësuar se ka tre lloje të 

qeverisjes: monarkia, aristokracia dhe demokracia. Secila prej tyre kishte pikat e saj të 

forta por edhe rreziqet e saj, dhe mundësinë për korrupsion. Monarkia, për amerikanët, 

anullohej menjëherë si opsion, dhe disa delegatë kërkuan për të krijuar në Amerikë një 

aristokraci të vërtetë. Por frika më e zakonshme në Konventë ishte frika e demokracisë 

pastër, për gjetjen e nivelit të caktuar, të shtypjes të pakicës nga shumica, si edhe nga 

turbullirat dhe marrëzia e kriminelëve. Disa delegatë, duke filluar me James Wilson dhe 

Benjamin Franklin, argumentuan fort për një element të madh të demokracisë në qeverinë 

e re, duke kujtuar veprimet heroike të popullit gjatë luftës dhe duke sugjeruar se do të 

ishte e rrezikshme dhe e padrejtë për të frenuar fuqinë e njerëzve të cilët e kishin fituar 
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tashmë me të drejtë. Por të gjithë ranë dakord se nëse do kishte elemente demokratike në 

qeverinë e re, këto do të kategorizoheshin dhe të kontrolloheshin.
145

 

Hartuesit e Kushtetutës ishin burra praktik, burra të cilët nuk kishn shumë nevojë 

për ide. Kur delegatët e Philadelphia i referoheshin historisë ata besonin që natyra 

njerëzore ishte e vazhdueshme dhe e pandryshueshme në të gjitha periudhat e saj, dhe se 

për këtë arsye precedentët klasik ishin absolutisht po aq të rëndësishme për ti gjetur 

zgjidhje problemeve bashkëkohore. 

Në mënyrë të qartë ata nuk ishin deterministë ekonomik. Duke qenë njerëz të 

zgjuar, ata e dinin se interesat konkrete luanin një rol të madh në përcaktimin e 

veprimeve të njeriut. Duke mos qenë as cinikë, ata besonin se këto interesa mund të 

balancoheshin me virtytin dhe arsyen. Në argumentet e tyre në favor të qeverisë së 

balancuar ata iu referuan vazhdimisht historisë, sidomos përvojës së Greqisë dhe Romës, 

të gjitha përpjekjeve europiane në shembujt e konfederatave, përvojës së republikave 

ekzistuese të Holandës dhe Zvicrës , dhe për monarkinë republikane të Polonisë. Ata iu 

referuan shumë më shpesh përvojës së gjatë të qeverisjes kushtetuese në Britani. Më në 

fund ata iu rferuan përvojës së tyre të qeverisjes në Amerikë, duke vënë në përdorim 

laboratorin e mrekullueshëm politik të ofruar nga trembëdhjetë strukturave të veçanta 

politike. Ishte edhe një burim tjetër i marrëveshjes, shpesh i heshtur por ndonjëherë edhe i 

shprehur, opinionet e delegatëve rreth dallimeve klasore. Sigurisht klasa politike ishte e 

kufizuar në meshkuj të bardhë, por jo të gjithë meshkujt e bardhë mund të ishin të aftë të 

bënin punën e qeverisë. E vërteta e dukshme, shumica e hartuesve të Kushtetutës besonin, 

ishte më e qartë për disa se sa të tjerët.
146

 

Në tërësi, qeveria do punonte më mirë në qoftë se ajo menaxhohej në duart e 

zotërinjve të arsimuar dhe pikëpamje vizionare. Zakonisht kjo do i referohej njerëzve me 

prona, dhe, atyre që rridhnin nga familje me traditë. Shumica shpresonte se do të kishte 

më shumë lëvizshmëri në Amerikë se sa në Europë. Njerëzit duhet të jenë në gjendje për 

tu ngjitur më lart në klasën qeverisëse, por vetëm me anë të edukimit, punës, dhe pronës. 

Njerëzit pa pronë nuk duheshin besuar, pasi ishin të kufizuar në çështjet e ngushta lokale. 

Më e keqja qëndronte me demagogët e paskrupullt, të cilët i apelonin pasioneve të 
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turmës. Hartuesit ishin mjaft të sinqertë për të gjitha këto; pasi fundja ata ishin duke folur 

me njëri-tjetrin me dyer të mbyllura.  

Pas një vere të gjatë ata arritën në disa aksioma: Së pari, qëllimi i qeverisë, kudo 

dhe gjithmonë, është për të krijuar dhe për të mbrojtur lirinë. Së dyti, nuk mund të ketë 

liri pa rend, si edhe liri dhe rend pa pronë. Së treti, pasi njerëzit janë të pabarabartë në 

aftësinë e tyre, gjithmonë do të kishte pabarazi të pronës, edhe pse mbetej për të 

shpresuar se kjo do të ishte më pak flagrante këtu se sa në Europë. Së katërti, pasi do të 

ketë gjithmonë një pakicë dhe një shumicë, puna e qeverisë është për të mbrojtur njërën 

kundër tjetrës. Së pesti, për këtë dhe arsye të tjera, duhet të ketë ndarje të pushtetit. Me që 

në Amerikë nuk kishte asnjë renditje të veçantë, as mbret dhe as fisnikëri e trashëguar, 

balanca duhej të arrihej edhe kur e tërë qeveria qëndronte e mbështetur mbi njerëzit. Kjo 

do të thoshte, ndër të tjera, se çdo degë duhej të zgjidhej në një mënyrë të ndryshme dhe 

se Presidenti, Senati, dhe Kongresi, duhet të zgjidheshin nga elektorate të veçanta.
147

 

Një tjetër mënyrë për të kuptuar konsensusin intelektual që kishte çuar në këtë 

përfundim të zgjuar është nëse shtrojmë pyetjen se çfarë hartuesit nuk besonin. 

Supozimet dhe ide që do duken të pamundura për ta dhe ndoshta të pakuptueshme 

përfshijnë si më poshtë:  

Që universi është plotësisht i rastësishëm apo i pakuptueshëm. Që njerëzit e sotëm 

nuk mund ta kuptojnë me të vërtetë të kaluarën. Që qeveria nuk merret me lirinë, vetëm 

me qëllim dhe efikasitetit. Që morali është i parëndësishëm për qeverinë. Që mund të 

ketë liri pa pronë private. Që të gjithë njerëzit janë në mënyrë të barabartë po aq të mirë 

dhe të mençur. Që zemra është një burim më i mirë i të kuptuarit sa sa koka, dhe se 

instinkti është më i mirë se arsimimi. Është shumë e dobishme që të kuptojnë se shumë 

njerëz sot besojnë tek secila nga këto aksiomat. 
148

 

Kushtetuta e SHBA ka pësuar shumë ndryshime që nga hartimi dhe implementimi 

i saj në periudhën e krijimit të shtetit amerikan, por qjo që është për t'u habitur, është se si 

mbetet akoma një pjesë shumë e madhe e shekullit të tetëmbëdhjetë në Kushtetutën 

aktuale. Ndaj të huajt habiten me SHBA, pasi është vendi i inovacionit dhe demokracisë, 

e cila ende jeton nën një dokument bazë politik që mishëron shumë nga idetë, besimet, 

dhe frikërat e Iluminizmit të moderuar.  

Kushtetuta e SHBA ka shërbyer më së miri në ruajtjen e lirisë kundër 

kërcënimeve nga degët ekzekutive dhe legjislative, kundër ziliqarëve të pushtetit, grushtet 
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e shtetit, dhe juntat. Ajo ka qenë një instrument i mrekullueshëm për pajtimin e 

armiqësive dhe arritjen e kompromiseve.
149

 

Ashtu si Iluminizmi i moderuar e dinte aq mire, duke rënë dakord me 

kundërshtarët e tij kalvinist, asgjë njerëzore nuk mund të jetë e përkryer . Por asgjë nuk 

mund të jetë më pak joshëse për frymën në të cilën Kushtetuta u shkruajt, Fryma e 

Iluminizmit të moderuar. Kushtetuta u hartua nga njerëz të gabueshëm që e dinin se ishin 

të gabueshëm. Thomas Jefferson, i cili ishte me siguri një njeri i Iluminizmit, ndonjëherë 

i moderuar por ndonjëherë edhe radikal, nuk ishte në Philadelphia në vitin 1787, por në 

Paris. Kur ai lexoi dokumentin, në fillim ai kishte dyshime serioze në lidhje me të. Ai 

ishte i shqetësuar veçanërisht për fuqinë e rrezikshme që mund të merrte ofiqi i 

Presidentit. Teksa shoku i tij Madison ia shpjegoi dokumentin atij, Jefferson shpejt dha 

miratimin e tij për të, dhe përfundimisht ta admironte atë thellësisht. Më vonë, kur ai do 

ishte Presidenti i SHBA, ai frenoehj nga disa kufizime të saj, ashtu sic ndodh me të gjithë 

Presidentët e fortë. Ky është vlerësimi i tij, në një letër të viti 1816, mbi të gjithë punën e 

brezit të etërve amerikanë: 

Unë e njihja atë epokë shumë mirë; unë i përkisja asaj, dhe punova me të. Ajo e 

meritonte atdheun që kishte. Ajo ishte shumë si në të tashmen, por pa përvojën e viteve të 

tashme, dhe dyzet vjet përvojë në qeveri janë me vlerë sa një shekull i leximit të librave; 

dhe këtë do të thonin ata vetë, nëse do të ringjalleshin prej të vdekurve.
150 

 

Më vonë, në vitin 1835, Alexis de Tocqueville, vëzhguesi i huaj më i mprehtë i Shteteve 

të Bashkuara, i vlerësoi hartuesit e Kushtetutës shumë edhe më lartë: 

Në kohën kur është formuar, shkatërrimi i Konfederatës dukej i 

pashmangshëm,dhe rreziqet e saj ishin të njohura universalisht. Në këtë ekstremitet, 

populli zgjodhi njerëzit që e meritonin vlerësimin për veten e tyre në vend se atyre të cilët 

kishin fituar simpatinë e vendit . . . . Ata dalloheshin për inteligjencën e tyre, ata 

shquheshin akoma më shumë për patriotizmin e tyre . . . .  Ata kishin guximin për të 

thënë atë që besohej si e vërtetë, sepse ata ishin të mbushur me një dashuri të ngrohtë dhe 

të sinqertë të lirisë; dhe nëse propozuan kufizime të lirisë, ishte sepse ata ishin me shumë 

vendosmëri kundër shkatërrimit të vetë lirisë.
151

  

Kjo ishte pak a shumë edhe fryma e Iluminizmit të moderuar, një traditë që ky 

liberal aristokratik francez duket se e admironte tërësisht. Disa këshilla të tjera dhe më të 
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përgjithshme të Tocqueville mund të jenë të dobishme edhe sot. Ai tregon se si duhet ta 

shikojmë të kaluarën, përfshirë edhe brezin madhështor të etërve amerikanë: 

Ne nuk duhet të kërkojmë për tu bërë si paraardhësit tanë, por të përpiqemi për të zbuluar 

madhështinë dhe lumturinë e cila është e jona.
152

 

 

1.5 Ndarja e kishës nga shteti. 

 

Deri në hartimin e Kushtetutës në vitin 1787, shoqëria në Sh.B.A. duket se  nuk 

ishte më si ajo e afro dy shekujsh më parë. Ndonëse Krishtërimi dominonte jetën sociale, 

ekonomike dhe politike të vendit, dhe Kalvinizmi ishte bërë tashmë mënyrë jetese në të 

gjithë shoqërinë, dy shekuj pas piligrimëve të vitit 1620 dhe ―qytetit mbi kodër‖ të 

puritanëve  të vitit 1630, shoqëria në tërësi ishte e prekur në disa hallka të saj nga fryma 

liberale dhe ishte ndikuar nga filozofitë moderne të kohës siç ishte Deismi dhe 

Iluminizmi. 

Për më tepër, figura të shquara patriotike dhe akademike të vendit ishin promotorë 

të këtyre filozofive ndaj si rrjedhojë dhe impakti humanist që ata do kishin në drejtimin e 

vendit do ishte edhe më i madh, dhe do linte gjurmë në histori.   

Pas hartimit të një kushtetute të ndarë në tre pushtete të barabarta dhe pas ndarjes 

së autoritetit midis qeverive të shteteve të Sh.B.A. dhe qeverisë qendrore, e njohur si 

federale, hartuesit e kushtetutës shtuan dhjetë amandamente, të cilat njihen si Ligjet e të 

Drejtave.  

Nëse Kushtetuta siguronte një balancë midis degëve të pushtetit, Ligjet e të 

Drejtave siguronin raportin e drejtë midis shtetit dhe individit. Ligjet e të drejtave 

sigurojnë liritë e individit të cilat nuk duhen kanosur nga asnjë autoritet qeverisës.  

Në Amandamentin e parë në Kushtetutën Amerikane thuhet se ―Kongresi nuk do 

bëjë asnjë ligj në lidhje me themelimin e një besimi, apo të ndalojë praktikimin e lirë të 

një feje; si edhe nuk duhet të ndalojë lirinë e fjalës, dhe të shtypit, ose të drejtën e 

njerëzve për t‘u mbledhur në protestë apo për t‘i bërë peticion qeverisë.‖
153

 

Amandamenti i parë i Kushtetutës amerikane përcakton me ligj mbrojtjen e të 

drejtave të individit. Më vonë, bazuar mbi këto të drejta politologët do i formulonin ato si 

―demokraci liberale‖ duke shtuar edhe disa të drejta të tjera të karakterit më modern.
154
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Në veprën e tij, Demokracia në Amerikë, Tocqueville vuri re se fuqia e besimit 

fetar dhe e lirisë demokratike egzistonin në harmoni dhe mbështetje të njëra tjetrës. Ai pa 

që bashkëpunimi midis këtyre të dyjave duhet të rritej përtej thjeshtë të qenurit barazi 

demokratike në mënyrë që të mbijetonin. Ajo ―diçka‖ që ia vlente të ruhej me çdo 

mënyrë ishte dinjiteti dhe madhështia e dhënë nga Perëndia për qeniet njerëzore.
155

  

Për këtë arsye, lidhja midis besimit fetar dhe lirisë së individit, si edhe jetës 

politike, ishte shumë e fortë.  Por, ndonëse i hartuar dhe konceptuar në mënyrë të 

mrekullueshme vargu ―Kongresi nuk do bëjë asnjë ligj në lidhje me themelimin e një 

besimi, apo të ndalojë praktikimin e lirë të një feje‖ ka ngritur spekullime mbi impaktin 

që ka patur në rrënjët e Krishtërimit në Kushtetutë.  

Disa kritikë të Krishtërimit e përdorin këtë varg si argument për të mohuar rrënjët 

e krishtera por të tjerë mendojnë se është një indikacion për parimin e ndarjes së shtetit 

nga kisha, pra Kongresi nuk duhet të imponojë ligje që kanë të bëjnë me besimin, duke 

respektuar kështu qëndrimin e figurave të rëndësishme të historisë së krishterë si Shën 

Agustini, i cili në veprën e tij Qyteti i Perëndisë, Libri XIX, Kapitulli 17 analizon 

mardhënien midis ―qytetit tokësor‖ dhe ―qytetit të Perëndisë‖
156

 duke përmendur disa 

pika kryesore të cilat janë të përbashkëta midis këtyre dy qyteteve, sidomos kur njerëzit 

duhet të jetojnë sëbashku në këtë botë.  

Gjithashtu hartuesit e kushtetutës iu referuan edhe Reformacionit Protestant në të 

cilën Martin Luther kishte artikuluar doktrinën e dy mbretërive, sipas së cilës Perëndia 

është sundimtari i të gjithë botës por ai sundon në dy mënyra: Ai sundon mbi njerëzit e 

botës përmes qeverisjes sekulare, nëpërmjet ligjit; dhe mbi mbretërinë qiellore të njerëzve 

që e ndjekin atë përmes ungjijve dhe hirit. John Calvin i amplifikoi ―dy mbretëritë‖ e 

Luther në veprën e tij Institutet e Besimit të Krishterë. 
157 

     

Duke besuar mbi parimin e ndarjes së kishës nga shteti, hartuesit e Kushtetutës 

me shumë delikatesë zgjodhën të vendosin të drejtat e individit si amandament dhe jo si 

pjesë e bërthamës së strukturës së Kushtetutës, kjo për arsye se nuk mund të përfshinin 

një varg si, Kongresi nuk do bëjë asnjë ligj që … të ndalojë praktikimin e lirë të një feje, i 

cili lejon besimin e shumë feve, që do ishte e pavend nëse do përfshihej nën legjislativin 

ku si ligjvënës suprem kishte Perëndinë, mbi ekzekutivin ku si mbret suprem kishte 

Perëndinë, dhe në gjyqësor ku si gjykatës suprem kishte po Perëndinë. 
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Nëse shihet nën konteksin e besimeve të kohës ―liria e besimit‖ i referohet me 

dhjetra denominacioneve të besimit të krishterë që qarkullonin në Amerikë. Megjithatë, 

edhe deistët dhe iluministët besonin në ndarjen midis kishës dhe shtetit ndaj një varg i 

tillë ishte i mirëpritur. John Lock, kishte shkruar në 1673-4 se dallimi midis shoqërisë 

civile (ose shtetit) dhe shoqërisë fetare (ose kishës) ishte se e para kishte për qëllim paqen 

dhe begatinë civile, ose ruajtjen e shoqërisë dhe çdo anëtari të saj në një mjedis të lirë dhe 

të paqtë me të gjitha të mirat e jetës që i përket gjithësecilit; por përtej shqetësimeve të 

kësaj bote, kjo shoqëri nuk ka çfarë të bëjë më tepër; ndërsa, shoqëria fetare ka si qëllim 

lumturinë në jetën tjetër që i përket një bote tjetër.
158 

 

Parë nga këndvështrimi i dy botëve, të dyja palët e kishin zgjedhur botën e tyre. 

Edhe Thomas Jefferson ishte në favor të Amandamentit të Parë pasi sipas tij ky 

amandament ―ndërtonte një mur ndarës midis kishës dhe shtetit.‖
159

 

Sipas Joseph Story
160

, qëllimi i vërtetë i Amandamentit të Parë nuk ishte për të 

aprovuar, e jo më për të avancuar, Muhamedismin (Islamin), apo Judaismin, apo 

ateismin, duke hedhur poshtë Krishtërimin; por për të përjashtuar të gjithë rivalitetin 

ndërmjet sekteve të Krishtera, dhe për të parandaluar ndonjë bashkim kishtar kombëtar e 

cila do i nënshtrohej zotërimit ekskluziv të qeverisë kombëtare.
161

 Ky amandament ndaloi 

mjetet për persekutimin fetar (të përdorura në epokat e mëhershme) dhe mohimin e të 

drejtave të ndërgjegjes në çështjet fetare të cilat kanë qenë në qendër të debateve që nga 

koha e apostujve e gjer më sot ... 

Ndoshta gjatë kohës së hartimit të Kushtetutës, dhe amandamentit të saj të parë, 

opinioni i përgjithshëm, por pse jo dhe universal, ishte se Krishtërimi duhet të marë 

inkurajim nga Shteti, aq sa të mos ishte në kundërshtim me të drejtat e mëparshme të 

ndërgjegjes dhe lirinë e adhurimit fetar. Një përpjekje për ti vënë të gjitha besimet në një 

nivel duke e bërë këtë çështje të politikës shtetërore për ti trajtuar të gjitha pa dallim do 

kishte shkaktuar një mos-aprovim universal, dhe ndoshta një indinjatë universale.
162

 

Liberalët e konsiderojnë Amandamentin e Parë si një mrekulli historike, pasi për 

herë të parë në eksperiencën njerëzore pushtetit legjislativ të një kombi i ndalohej të 
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vendoste ligje mbi ndërgjegjen e njeriut. Sipas këtij amandamenti kushtetues, feja do 

mbështetej por nuk do imponohej.
163 

 

Dhe kjo përbënte një arritje të madhe për liberalët deistë dhe iluministë. Por, nëse 

qeveria federale (qendrore) do e mbështeste fenë në përgjithësi dhe jo të promovonte një 

fe në veçanti, shtetet individuale të cilat e kishin krijuar këtë qeveri federale lejoheshin të 

ishin aq fetare sa të dëshironin. Fundja, ata ishin më pranë njerëzve, dhe kjo i bënte të 

krishterët të ishin më komodë, pasi duke respektuar ndarjen e kishës nga shteti, 

njëkohësisht kishin kushtetutat dhe ligjet e shteteve të Sh.B.A. nën frymën e krishterë. 

Nathanali shkruan se ishte pikёrisht shumёllojshmёria e besimeve fetare ajo qe 

siguroi njё tolerancё praktike dhe pranimin e asaj qё pёrfundimisht u bё parimi amerikan 

i ndarjes sё Kishёs nga Shteti. Liria e plotё fetare qё gёzojnё sot SHBA u realizua 

gradualisht. Sipas tij, Ajo u bё e mundur me anё tё ndarjes sё plotё tё Kishёs nga Shteti. 

Vetёm nё Rhode Island, Pennsylvania dhe Maryland kjo ndarje u realizuas gjatё 

periudhёs koloniale. Nё kolonitё e tjera hapi i parё drejt lirisё sё besimit fetar u be kur 

Kisha zyrtare filloi tё tolerojё sektet e tjera fetare. Shumё faktorё ndikonin nё tё mirё tё 

sigurimit tё tё drejtave tё barabarta pёr ata qё nuk ishin pasues tё Kishёs zyrtare 

anglikane. Njё ndёr kёta faktorё ishte edhe nevoja pёr tё tёrhequr sa mё shumё kolonё nё 

Amerikёn e Veriut. I ngjashёm ishte edhe rasti i krijimit tё kolonisё sё Maryland, e cila 

lindi si njё strehё pёr besimtarёt katolikё qё pёrpiqeshin t'i shpёtonin persekutimeve nё 

Angli. Por vetёm pas aprovimit mё 1649 tё Aktit pёr Tolerancёn Fetare, nga trupi 

legjislativ kolonial nё Maryland u vu re njё rritje e numrit tё emigrantёve. Ky akt, 

megjithёse ishte hapi i parё drejtё njё ndarje jo tё plotё tё Kishёs nga Shteti, ёshtё 

konsideruar si njё piketё e rёndёsishme nё rrugёn drejtё lirisё fetare.
164

 

Një dokument që ka ngritur edhe më shumë debate mbi rrënjët e krishtërimit në 

shtetin e sapoformuar amerikan apo në natyrën e sekularizmit të tij është Traktati i 

Tripolit, i datës 4 nëntor, 1796. Ky traktat konsiston në një marveshje midis Sh.B.A. dhe 

Tripolitanisë. Në Artikulli 11 në këtë traktat shkruhet:  

―Meqenëse Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është, në asnjë 

mënyrë të sajën, e themeluar mbi besimin e Krishterë – ashtu siç nuk ka në vetvete asnjë 

armiqësi ndaj ligjeve, fesë, apo paqes, së Muslimanëve – dhe Shtetet tona nuk kanë hyrë 

në ndonjë luftë apo akt armiqësor ndaj ndonjë kombi musliman, shpallet sot nga të gjitha 

                                                 
163

 Stephen Mansfield, 67. 
164

 Petrit Nathanaili. “Roli i Krishterimit ne pergatitjen e Revolucionit Amerikan.””Demokracia Amerikane 

dhe Shqiperia.‖ Fakulteti Histori Filologji, 14 Korrik 2006. 



57 

 

palët se asnjë pretekst i dalë nga opinonet fetare nuk do prodhojnë ndonjëherë 

ndërprerjen e harmonisë që egziston midis dy kombeve tona.‖
165

 

Egzistojnë debate se ky dokument ka gabime në përkthim dhe se vargu ―Meqenëse 

Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është, në asnjë mënyrë të sajën, e 

themeluar mbi besimin e Krishterë…‖
166

 është adaptuar gabim  në anglisht.   

Disa historianë dhe studiues e përdorin këtë dokument si dëshmi të qartë të 

mohimit të impaktit të krishtërimit në ndërtimin e shtetit amerikan, por sipas parimit të 

ndarjes së kishës nga shteti është e qartë se ky traktat u nënshkruajt nga autoriteti civil, 

dhe një autoritet i tillë nuk ishte i ndaluar të bënte traktat me vende që i përkisnin feve 

apo besimeve të tjera. Kishës i ndalohet të bëjë marveshje me besime të tjera por jo 

pushtetit civil, legjitimitetin e së cilës e njihte edhe Bibla, sikurse e mbështesnin edhe 

etërit apo figurat kryesore të kishës si Shën Agustini, Luther, Calvin, etj. Ky traktat ishte 

një marveshje midis dy shteteve sovrane dhe jo midis dy pushteteve fetare. Ishte një 

dokument me përmbajtje politike dhe jo fetare, pasi kërkonte të siguronte palët se besimet 

e tyre të ndryshme nuk do ndikonin në ruajtjen dhe respektimin e këtij traktati.  

Gjithashtu, traktati u hartua gjatë viteve të fundit të presidencës së George Washington 

dhe u firmos nga presidenti pasardhës John Adams. Të dy këto figura të shquara 

amerikane nuk ishin të krishterë, siç do analizohet në kapitullin e dytë, ndaj një traktat me 

natyrë tejet laike nuk do përbënte asnjë çudi, përkundrazi do i shërbente qëllimit të 

firmëtarëve të dokumentit të cilët kishin një filozofi dhe besim ndryshe nga ai i krishterë.   
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KREU II: ROLI I DEIZMIT NË SHOQËRINË DHE THEMELET E SHTETIT 

AMERIKAN 

 

2.1 Origjina e Deizmit dhe lidhja me shoqërinë amerikane 

 

Lidhja më e ngushtë e Amerikës me Deizmin është padyshim impakti që pati 

Thomas Paine me librin e tij Common Sense i cili i dha shtysë edhe luftës për pavarësi 

dhe vetëqeverisjes. Por përtej këtij libri Paine shkruajti edhe libra të tjerë, letra, dhe 

diskutime të cilat kishin si kundërshtar ortodoksinë e besimit të Krishterë por edhe atë 

Juadaik dhe Musliman.  Paragrafët e mëposhtëm të mbështetur mbi komentet e Paine dhe  

nga disa vepra dhe letra të tij, tregojnë qartë qëndrimi i tij anti-fetar dhe mund të 

kuptohet, si një njeri i njohur që ishte, influenca që kishte në rangjet filozofike të 

bashkëkohësve të tij. Ato dëshmojnë mbi filozofinë e Pine si deist dhe kundërshtar i 

Krishtërimit. 

Natyra e besimit dhe filozofisë së Paine shihet më së miri tek vepra e tij The Age 

of Reason, në të cilën autori shpreh mendimet më heretike, tallëse dhe sulmuese ndaj 

krishtërimit. Në këtë libër Paine shkruan se: ―Është vetëm nëpërmjet arsyes që njeriu 

mund të zbulojë Perëndinë;‖
167

  

Ai shkon edhe më tej duke sulmuar institucionet fetare dhe deklaron se të gjitha 

institucionet e kishave, qofshin judaike, të krishtera, apo turke, më duken si shpikje 

njerëzore për të terrorizuar dhe skllavëruar njerëzimin, dhe për të monopolizuar pushtetin 

dhe fitimin. Tomasi nuk e besoi ringjalljen, komenton ai, nuk do besonte pa patur prova 

të para me sy dhe të prekura me dorë. Kështu edhe për Paine; kjo është arsyeja edhe për 

mos besimin për këdo tjetër, njësoj si Tomasi. Ai madje e etiketon Krishtërimin si 

injorancë dhe e konsideron epokën e injorancës të  lidhur me sistemin e krishterë. 

Mendja ime është kisha ime; shprehet ai.  Nga të gjitha sistemet fetare që janë 

shpikur ndonjëherë, nuk ka më ofendues për të Gjithëpushtetshmin, më shkatërrues për 

njeriun, më neveritës për arsye, dhe më kontradiktor në vetvete, se sa kjo gjëja që quhet 

Krishtërim. Tepër absurd për t‘u besuar, i pamundur për të bindur, tejet jo-konsistent për 

t‘u praktikuar, e bën zemrën apatike, ose prodhon vetëm ateistë dhe fanatikë.
168 

 

Mitologjia e Krishterë, e ashtuquajtur Kisha e Krishterë, kanë zmadhuar këtë 

fabul (historinë e jetës dhe kryqëzimit të Krishtit), që përsa i përket absurditetit dhe 
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ekstravagancës, nuk ia kalon në atë gjë gjendet në mitologjitë e lashta;
169 

Mitologjia e 

krishterë na tregon se krishti vdiq për mëkatet e botës, dhe qëllimi i ardhjes së tij ishte të 

vdiste. A nuk do kishte qenë njësoj nëse do kishte vdekur nga ethet apo lija e pyllit, apo 

diçka tjetër (dhe jo të kryqëzohej)?
170 

 

Paine vazhdon talljen me krijimin, Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re, Profetët, 

Krishtin, dhe Krishtërimin, në rrënjët dhe doktrinat e saj më themeltare. Por, duke 

mohuar fetë dhe jo Krijuesin, ai mohon Shkrimet e Shenjta si fjalë të Perëndisë por 

promovon ―Krijimin‖ si fjala e Perëndisë, duke shpjeguar se Perëndia ia ka manifestuar 

veten njeriut në asgjë tjetër vetëm përmes krijimit. 

Por kur dhuntia e arsyes nis e zgjerohet në mendjen e njeriut, shkruan Paine, ajo e 

thërret njeriun të reflektojë, ai më pas e lexon dhe e sodis vetë Perëndinë dhe veprat e Tij, 

dhe jo nëpërmjet librave të konsideruara si zbulesa. Vetë krijimi luan rolin e Biblës për 

besimin e njeriut tek Perëndia. Çdo gjë në këtë volum të pafund e frymëzon njeriun me 

idetë sublime të krijuesit. Përrallat e vogla dhe të pavlera, dhe shpeshherë të turpshme, të 

Biblës mbyten në terr kur krahasohen me këtë punë madhështore të krijimit.
171

  

Si një deist i devotshëm ai vazhdon më tej dhe promovon Deizmin si besimin e 

vërtetë. Ai deklaron se Deisti i vërtetë ka vetëm një Hyjni, dhe feja e tij konsiston në 

meditimin mbi fuqinë, dijen, dhe zanafillën e Hyjit në veprat e tij, dhe në përpjekjet për ta 

imituar atë në çdo gjë morale, shkencore dhe mekanike; Feja e Deismit është superiore 

mbi fenë e Krishterë. Ajo është e çliruar nga të gjitha ato përbërës torturues që trondisin 

arsyen tonë ose lëndojnë njerëzimin tonë, dhe me aspektet e tjera si këto që mbart 

Krishtërimi. Kredoja e saj është e pastër, dhe jashtëzakonisht e thjeshtë. Beso në Perëndi, 

dhe vetëm kaq; I vetmi besim që nuk është shpikur, dhe që ka në vetvete origjinë hyjnore, 

është thjeshtë dhe qartë, Deismi. Është besimi i parë dhe i fundit që do besojë njeriu.
172 

  

Në hyrjen e pjesës së dytë në librin Epoka e Arsyes, Paine pranon  se kishte letra 

korrespondence me Presidentin e Kongresit, Gjeneral Washington; Ministrin e Punëve të 

Jashtme të Kongresit, Z. Jefferson; dhe Benjamin Franklin. 
173 

Kjo tregon se impakti i Thomas Paine tek figurat më të rëndësishme të shtetit dhe 

historisë amerikane ka qenë jo vetëm filozofik por edhe personal. Etërit amerikanë u 

frymëzuan nga Paine për Revolucionin, Deklaratën e Pavarësisë, madje edhe për të patur 
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impaktin e tyre në hartimin e Kushtetutës, ndonëse ia arritën qëllimit vetëm me 

amandamentet dhe Ligjet e të Drejtave.  

Paine shkruan se ―Është detyra e çdo Deisti të vërtetë, që ai të hakmerret me 

drejtësi morale të Perëndisë ndaj shpifjeve të Biblës.‖
174

 Kjo thirrje lufte ndaj 

Krishtërimit dhe apel ndaj deistëve si mund të zbatohej nga tre deistët e shpallur si 

Washington, Jefferson dhe Franklin? Këto tre figura ishin njerëzit më më influencë në 

Amerikë, ndaj do i përgjigjeshin kësaj thirrje në çdo aspekt të influencës së tyre, si në 

presidencë, ashtu edhe në shoqëri, infrastrukturë, politikë, akademi, ekonomi, filozofi dhe 

histori. Kombi më i krishterë në botë kishte si etër heretikët dhe armiqtë më të mëdhej të 

krishtërimit, kjo e bën historinë e kësaj periudhe jo vetëm një konflikt filozofik por një 

betejë revolucionare shpirtërore dhe filozofike midis dy botëve, besimeve dhe 

koncepteve. 

Nuk është e habitshme që drejtues të krishterë nga të dyja anët e Atlantikut nisën 

sulmet ndaj lëvizjes deiste. Edhe në Angli, kisha do e ndalonte deismin apo mundohej të 

gjente mënyra për ta ndaluar atë. Njerëzit që e shpallnin publikisht besimin deist 

gjobiteshin, u hiqeshin të drejtat civile, madje edhe burgoseshin me dënim të përjetshëm. 

Edhe në Amerikë shqetësimi i klerikëve amerikanë ishte i njëjtë. Kogresialisti i 

Rhode Island David McClure do deklaronte: ―Ndonëse talenti i tyre mund të jetë brilant, 

motivet e tyre janë të neveritshme dhe të shëmtuara.‖
175

  

Në vitin 1820, William Blake do i shpallte botës: Ju, o deistë, e shpallni veten 

Armiqtë e Krishtërimit, dhe në fakt kështu jeni; ju jeni gjithashtu armiqtë e Racës 

Njerëzore dhe Natyrës Universale… Deismi, është Adhurimi i Perëndisë së kësaj bote me 

anë të mënyrave të cilat ju i quani Feja Natyrale dhe Filozofia Natyrale, dhe Moral 

natyral ose Vetë-Drejtësi, Virtytet Egoiste të Zemrës Natyrale.
176

 

Terminologjia deiste i referohej një perëndie tjetër nga ai i krishterë. Nuk ka asnjë 

referim ndaj Krishtit si Bir i Perëndisë, dhe në besimin e krishterë kjo përbën një shenjë 

të qartë heretike pasi sipas Biblës thuhet se ai që mohon Birin mohon edhe Atin. Dhe se 

ai që beson në Birin beson edhe në Atin.
177
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Deizmi është besim i bazuar vetëm në arsye, në një Perëndi që krijoi universin dhe më 

pas e braktisi atë, duke mos patur më asnjë kontroll mbi jetën, duke mos ushtruar asnjë 

influencë në fenomenet natyrore, duke mos dhënë asnjë zbulesë mbinatyrore.
178

  

Ndërsa Deizmi nuk arrriti të lulëzonte si një lëvizje kryeore teologjike në 

shekullin e tetëmbëdhjetë, origjina e saj mund të gjurmojë në filozofinë e Greqisë së 

lashtë. Me prejardhje nga fjala latine ―dues‖ dhe ajo greke ―theos‖, që të dyja do të thonë 

Perëndi, të menduarit deist ishte shfaqur në punën e filozofëve si Herakliti, që përdori 

―logos‖ (fjala) për të shpjeguar të kuptuarit e njeriut mbi arsyen dhe dijen, si edhe Platoni 

i cili përkufizoi Perëndinë si një zot apo zejtar. 

Deizmi nuk arrriti të lulëzonte si një lëvizje kryeore teologjike por pati një 

influencë revolucionare në jetën politike, sociale dhe ekonomike të kolonive amerikane 

gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë. Filozofia politike që ky besim dhe filozofi promovonte i 

dha shtysë përpjekjeve për pavarësi dhe Revolucionit Amerikan, në të njëjtën kohë solli 

një filozofi të re në këndvështrimin e njerëzve, dhe siguroi motivin për lindjen e 

demokracisë në Amerikë.  

Deizmi e ka origjinën në racionalizmin e Dekartit, dhe në Angli në veprat 

filozofike dhe fetare të Lord Herbert of Cherbury i cili ndoshta dha deklaratën e tij të parë 

formale mbi qëndrimin deist në veprën e tij De Veritate, prout distinguitur a revelatione, 

a verisimili, a possibili, et a falso
179 

në vitin 1625. Sipas Lord Herbert, besimi i vërtetë 

mund të thjeshtohej në shumë pak të vërteta të thjeshta dhe elementare të cilat duhen 

besuar nga njeriu në mënyrë që ai të arrijë lumturinë në këtë jetë dhe jetën tjetër që do të 

vijë.180  

Sipas mësimeve të tij, Perëndia krijoi botën dhe njeriun, dhe se njeriu duhet të 

jetojë mbi atë që ai njeh si e mirë dhe e vërtetë. Zoti i ndëshkon ata që nuk e zbatojnë 

këtë. Por kjo njohuri mbi Perëndinë, dhe ajo që ai kërkon nga njeriu, perceptohet në 

mënyrë racionale, dhe Bibla ka efekt vetëm kur mësimet e saj korrespondojnë me 

arsyetimin e drejtë.
181

 

Lord Herbert
182

 krijoi pesë pikat e deismit, të cilat ishin si antiteza të pesë pikave 

të kalvinizmit, të cilat janë edhe themelet e besimit të krishterë dhe denominacionit 

kalvinist:  
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Pesë pikat e John Calvin-it: 

Deprivimi Total;  

  Zgjedhja e Pakushtëzuar;  

Shpagimi i Kufizuar;  

 Hiri i Parezistueshëm;  

Këmbëngulja e Shenjtorëve.
183

 

Pesë pikat e Lord Herbert i Cherbury: 

Ka një Forcë Supreme, që është një Perëndi Dashamirës;  

Kjo Fuqi Sovrane duhet adhuruar;  

Organizimi i mirë i mendjes së njeriut përbën pjesën më të mirë dhe më kryesore 

të adhurimit hyjnor, dhe kështu është besuar gjithmonë;  

Të gjitha paudhësitë dhe krimet duhen ndrequr dhe pastrohen me falje;  

Ka shpërblim dhe dënim pas kësaj jete.
184

 

  Përveç Lord Herbert i Cherbury ishin edhe autorë të tjerë si John Toland me 

veprën e tij Krishtërimi Jo Misterioz, Anthony Collins Diskutim mbi Bazat e Arsyes në 

Besimin e Krishterë, Thomas Woolston Diskutime mbi Mrekullitë e Shpëtimtarit Tonë, 

dhe Mathew Tindal Krishterimi i Vjetër po aq sa dhe Krijimi.  

Në një apo më shumë mënyra, të gjitha këto publikime vinin në pikpyetje 

zbulesën biblike dhe aspektet mbinatyrore të Biblës të cilat kompromentonin mësimet e 

krishtera. Këta shkrimtarë besonin se vetëm përmes arsyes njerëzore, të udhëhequr nga 

―Libri i Natyrës‖ (besimi natyror), mund të njihet dhe kuptohet Perëndia. Sipas kësaj 

logjike, libri i Tindal, Krishtërimi i Vjetër po aq sa dhe Krishtërimi, bëri hapin tjetër 

logjik duke mohuar zyrtarisht hyjninë e Krishtit.
185

   

Deizmi provoi të ishte një revoltë ndaj ortodoksisë ungjillore në çdo pikë 

thelbësore të saj. Edhe ndonëse dukej sikur kishte një pajtim midis të dyjave, si 

përshembull në lidhje me krijimin hyjnor, Deizmi në vetvete kundërshtonte dhe mohonte 

çdo shtyllë të Krishtërimit. Deizmi mohonte Biblën dhe bazonte besimin tek arsyeja. 

Mohonte Trinitetin, doktrinën e mëkatit, faljen e mëkateve dhe natyrën hujnore të 

Krishtit. Si armik të saj kishte veçanërisht Kalvinizmin. 
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Impakti i këtyre veprave dhe kësaj filozofie kaluan Atlantikun dhe arritën në 

kolonitë amerikane ku deismi u bë besimi i shumë etërve të shtetit amerikan, ndër më të 

njohurit Thomas Jefferson, autori i Deklaratës së Pavarësisë dhe Presidenti i tretë i 

Sh.B.A; Benjamin Franklin, firmëtari i Deklaratës së Pavarësisë dhe Kushtetutës 

Amerikane; George Washington, babai i kombit amerikan dhe Presidenti i parë i SHBA; 

John Adams, Presidenti i dytë; dhe James Madison, babai i Kushtetutës dhe Presidenti i 

katërt i SHBA.  

Në shekullin e tetëmbëdhjetë, e njohur si Epoka e Iluminizmit ose Epoka e 

Arsyes, Deizmi u shfaq si një pozicion jo vetëm filozofik por edhe teologjik, si një 

tentativë për të përcaktuar botën natyrore dhe marrëdhëniet e njeriut me Perëndinë 

nëpërmjet aplikimit të idealeve të Iluminizmit të bazuar mbi arsyen, racionalitetin, dhe 

rendin.. 

Deri në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, Deizmi shpesh ishte përdorur në mënyrë të 

ndërthurur me Teizmin, por kjo ndryshoi në vitin 1564 me veprën e Pierre Viret, me titull 

Mësimi i Krishterë për Doktrinën e Besimit dhe Ungjillit. 

Si një predikues i reformuar dhe mik i ngushtë i John Calvin, Viret ndau Deizmin 

nga Teizmi duke i përcaktuar deistët si persona të cilët ". . . pohojnë besimin në Zot si 

krijues i qiellit dhe i tokës, por refuzojnë Jezus Krishtin dhe doktrinat e tij."
186

 

Një shekull më vonë, përkufizimi i Viret u ribotua nga Pierre Bayle në vitin 1697 

në veprën e tij Fjalori Historik dhe Kritik, i cili u bë shumë popullor në Europë pas 

përkthimit që iu bë në anglisht në vitin 1710. 
187

 Në sajë të Bayle ". . . rilindi interesin dhe 

debatin mbi Deizmin."
188

 

Edhe pse të menduarit deist ekzistonte që nga kohërat e lashta, nuk pati zhvillim 

si një lëvizje deri pas revolucionit shkencor, i cili filloi në mesin e shekullit të 

gjashtëmbëdhjetë. Teksa puna e shkencëtarëve të tillë si Francis Bacon dhe Isaac Newton 

". . .nxisnin besimin se kjo është një botë e kuptueshme dhe që mund të kuptohet përmes 

aplikimit të përcaktuar të mendjes njerëzore," pikëpamjet tradicionale të botës natyrore 

ndryshuan përgjithmonë mendimin social dhe politik.
189
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Veçanërisht të prekura nga ndryshimet që po ndodhnin në Europë ishin çështjet në 

lidhje me teologjinë. Deri në Reformacionin Protestant, i cili filloi me Martin Luther në 

1517, Katolicizmi ishte sistemi dominues i besimit të Krishterë.  

Teksa Krishtërimi ndahej në disa sekte të ndryshme, duke përfshirë Lutheranizmi, 

Kalvinizmi, Puritanizmi, Anglikanizmi, etj, feja u bë më e gjerë. Teksa doktrina 

teologjike, interpretimi i Shkrimit, dhe struktura e kishave ishte në debat të vazhdueshëm, 

fetë natyrore, të tilla si Deizmi, u zhvilluan si lëvizje të rëndësishme teologjike dhe u 

përhapën në disa vende në Europë. 

Deizmi, ashtu si Krishtërimi, ishte gjithashtu gjerësisht i ndryshëm në përkufizim 

dhe strukturë. Faktorë si pozita gjeografike dhe struktura sociale ndikuan në mënyrën 

deiste të interpretimit dhe kuptimit, ndaj Deizmi në shekullin e tetëmbëdhjetë nuk kishte 

një përkufizim të veçantë që mund të zbatohej nga të gjithë pasuesit e tij në vende të 

ndryshme. Për ta ndërlikuar më tej, problemi ishte mungesa e një libri të shenjtë, një 

kredo e vendosur e besimit apo artikujt e besimit. Por, pavarësisht nga këto çështje, ka 

pasur disa faktorë të rëndësishëm që janë pranuar në përgjithësi nga të gjithë deistët. Së 

pari, shumica e deistëve shpallnin një besim në një Zot që kishte krijuar dhe qeveriste 

universin. Ky Perëndi njihej me disa tituj, si "Qenie Supreme", "Orëndreqës Hyjnor", 

"Perëndia i Natyrës," dhe "Arkitekti i Madh." Për Deistët, ekzistenca e Zotit vërtetohej në 

mënyrë të padiskutueshme përmes respektimit të botës natyrore, të cilat gjithashtu 

zbulonin Perëndinë si një "hyjni racionale dhe dashamirëse."
190

 Për më tepër, me krijimin 

e universit, Perëndia vinte në lëvizje ligjet e natyrës, të cilat janë ". . . universale, të 

pandryshueshëm, dhe absolute. . . "
191 

Sipas John Toland, me anë të ligjeve të natyrës, krijimi i Zotit është shpallur. Jo 

vetëm që njerëzit duhet të respektojnë ligjet e natyrës, por Perëndia është përcaktuar edhe 

nga ligjet e njëjta që kishte vënë në lëvizje. Së dyti, Perëndia i dhuroi të gjitha qenieve 

njerëzore një dhuratë hyjnore, e cila është aftësia për të arsyetuar. Në veçanti, ky faktor 

ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm në mënyrën se si deistët kuptonin veten dhe botën 

përreth. Ashtu si deisti John Toland e shpjegoi në veprën e tij me titull Krishtërimi Jo 

Misterioz (1696), ". . . ne besojmë që arsyeja është i vetmi themel i të gjithë sigurisë. ."
192 

 

Prandaj, është vetëm nëpërmjet ushtrimit të arsyes që qeniet njerëzore janë në gjendje të 
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"fitojnë një vlerësim më të thellë të karakterit të Arkitektit Hyjnor," dhe  ― shpjegojnë 

mënyrën e funksionimit të universit. . . "
193

 

Së treti, deistët besonin gjithashtu se Perëndia donte që njerëzit të sillen moralisht. 

Morali është i lidhur ngushtë me arsyen, sepse është vetëm nëpërmjet zbatimit të arsyes 

që qeniet njerëzore mund të dallojë një veprim apo sjellje morale nga një imorale. 

Gjithashtu, praktika e sjelljes morale lejon njerëzit për të formuar një marrëdhënie të 

ngushtë me Perëndinë, sepse Perëndia i zbulohet qenieve njerëzore si ata përdorin arsyen 

për të kuptuar veten dhe botën. Edhe pse ka vetëm tre pozicione specifike që shumica e 

deistëve respektonin, disa parime të tjera u debatuan midis deistëve, ose për tu pranuar 

plotësisht ose për tu refuzuar.  

Shqetësimet e para zbulonin fetë, themelet e të cilave ishin të frymëzuar nga 

zbulesa hyjnore apo mbinatyrore. Këtu përfshiheshin sistemet fetare, të tilla si 

Krishtërimi, Judaizmi, Islami dhe librat e shenjtë (Bibla, Tora, dhe Kurani). Për pjesën 

më të madhe, deistët i refuzonin fetë e themeluara në bazë të zbulesës hyjnore për shkak 

se to mbronin qëndrimin e tyre se arsyeja ishte e vetmja metodë logjike që mund të 

zbulojë Perëndinë dhe krijimin e Tij. Deistët që refuzonin fetë e shpallura dhe librat e tyre 

të shenjtë besonin se "doktrinat e tilla. . . shkelnin përvojën e zakonshme njerëzore dhe 

ishin armiqësore me diktatin e arsyes. Besimi në to, besonin ata, jo vetëm mbanin 

njerëzimin në prangat e supersticionit dhe injorancës, por edhe fyenin madhështinë dhe 

dinjitetin e Perëndisë."
194

 

Duke theksuar kontradikta dhe mospërputhje të gjetura në librat e shenjtë, sipas 

tyre të gjetura në Bibël, për shembull, shumë deistë arritën në përfundimin se në çdo 

libër, teksti i të cilit është përshkruar si e frymëzuar nga zbulesa hyjnore, nuk ka mundësi 

të ketë origjinën nga Fjala e Perëndisë. 

Ndërsa shumica e deistëve refuzonin fetë e shpallura, kishte deistë që besonin se 

librat e shenjtë, kur interpretohen si duhet, i kanë ndjekur urdhrat e arsyes dhe mund të 

zbulojnë veprën e Perëndisë. Në fakt, disa deistë e konsideronin veten të krishterë, por 

termi i referohej zakonisht besimit që Krishtërimi ishte një fe e pastër deri sa pësoi ndotje 

nga njeriu, dhe sidomos Kisha, të cilët të hutuar nga lakmia, pushteti, dhe materializmi, 

përfundimisht e korruptuan thelbin e mësimit të krishterë. Për ata që etiketonin veten si 

deistë të krishterë, përpjekjet e tyre ishin të përkushtuara për të spastruar krishtërimin nga 
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doktrinat e saj të rreme dhe besimet e gabuara, duke e pastruar fenë dhe kthyer atë në 

gjendjen e vet fillestare.  

Dhe për ata që shfaqnin përbuzjen e tyre të plotë për Krishtërimin, ata besonin se: 

―. . . feja e krishterë ushtronte një ndikim të dëmshëm moral mbi njerëzimin. Ajo 

ushqente nnjë virtyt duke bindur njerëzit se ata ishin krejtësisht të korruptuar nga mëkati 

origjinal dhe kështu të paaftë për të përmirësuar veten përmes përpjekjeve të tyre. Ajo 

inkurajoi intolerancën dhe persekutimin e mospajtimit duke pretenduar të jetë një fe e 

vërtetë. Kjo ka penguar progresin në shkencat, si dhe drejtësinë sociale duke e vonuar nga 

parime doktrinore, duke promovuar injorancën dhe institucionalizoi shtypjen e lirisë së 

mendimit dhe të shprehjes.‖
195

 

Pavarësisht nëse deistët u përpoqën për të ristrukturuar Krishtërimin ose për ta 

eliminuar tërësisht atë si një sistem besimi të besueshëm, të dy pozicionet besonin që 

krishtërimi në saj të gjendjes aktuale ishte i korruptuar dhe udhëhiqte pasuesit e tij për 

tejposhtë, në një rrugë të gabuar të kufizuar në arsye dhe duke dekurajuar mendimin 

individual. Gjithashtu debatohej gjerësisht në mesin e deistëve mbi besimin në mrekulli, 

bestytni, dhe misteret e tjera. Për shkak se shumica e deistëve refuzuan fetë dhe 

shenjtërinë e librave të tyre, ata gjithashtu kishin dyshime ndaj pretendimeve të 

elementeve të mbinatyrshme që kishin një rol në mënyrën e funksionimit të botës 

natyrore. Për shumë deistë, Zoti dhe Krijimi i Tij, shpaloseshin vetëm me anë të ushtrimit 

të arsyes së njeriut, e cila u pa si rruga e vetme drejt të kuptuarit. Prandaj, bestytni dhe 

mistere të tjera refuzoheshin për shkak se ata nuk lejonin njeriun për të zbuluar të 

vërtetën. Në vend të kësaj, ata e pengonin përparimin e njeriut, duke krijuar një gjendje 

konfuzioni dhe pasigurie. Por, kishte edhe disa deistë që nuk e mohonin mundësinë e 

mrekullive apo elementeve të tjera të mbinatyrshme. Kjo ishte kryesisht e lidhur me 

pozicione të tjera që kanë të bëjnë me lutjen, shpërblimin dhe ndëshkimin në jetën e 

përtejme, dhe mbi Perëndinë si një forcë ndërhyrëse dhe aktive në botën natyrore. 

Në përgjithësi, deistët besonin se ligjet e natyrës e pengonin Perëndinë për të 

marrë pjesë si një forcë aktive në jetën e përditshme. Duke shërbyer si një "Orëndreqës," 

Perëndia krijoi universin, por pastaj lejoi ligjet e natyrës për të diktuar funksionimin e 

botës.  

Për të tjerë, ndërhyrja e Perëndisë në punët e botës nuk është parë si një 

kundërshtim ndaj natyrës apo arsyes. Lutja, edhe pse zakonisht nuk interpretohej si një 

mjet për të kërkuar Perëndinë për favore, mrekulli apo kërkesa të tjera, u pranua nga disa 
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si një burim komforti dhe gjithashtu si një mënyrë për të falenderuar Perëndinë për 

krijimin e Tij. Përveç kësaj, deistët debatuan edhe mbi konceptin e shpërblimit dhe 

ndëshkimit në botën e përtejme. Ndërsa disa deistë besonin se Perëndia ka lëshuar 

shpërblime dhe ndëshkime, ndërsa njerëzit ishin ende gjallë në tokë, të tjerët besonin se 

kjo ishte e rezervuar në mënyrë rigoroze për jetën e përtejme. Kjo mbështetej në 

pozicione të ndryshme në lidhje me jetën e përtejme, dhe pavdekshmërinë e shpirtit.  

Për më tepër, disa deistë që pranonin shpërblimet dhe ndëshkimet në tokë kundërshtonin 

nocionin e një jete pas vdekjes, ndërsa të tjerët pranonin jetën e përtejme apo 

pavdekshmërinë e shpirtit. Këto pozicione të ndryshme janë debatuar gjerësisht në mesin 

e deistëve në varësi të faktorëve të tillë si vendndodhja gjeografike, ekspozimi ndaj të 

menduarit deist, dhe interpretimin e shkrimeve deist. Me sa duket, nuk kishte asnjë 

përgjigje të vetme që të kënaqur të gjithë deistët. 

Së fundi, roli i Jezu Krishtit mbeti një çështje e rëndësishme për deistët. Për 

pjesën më të madhe, deistët pranuan ekzistencën e Jezusit si person dhe madje respektuan 

rolin e tij si një mësues moral. Por kjo përfaqësonte pozicionin e vetëm që deistët binin 

dakord me të krishterët në lidhje me jetën e Jezusit. Për sa i përket hyjnisë së Jezusit, 

deistët e hidhnin poshtë besimin e krishterë që Jezusi ishte Biri i Perëndisë, i cili u dërgua 

në tokë per tu sakrifikuar për mëkatin origjinal të njeriut, e cila lidhej me historinë e 

Dhiatës së Vjetër për Adamin dhe Evën në Kopshtin e Edenit, në gjuhën popullore e 

njohur si ―Rënia e Njeriut.‖  

Mëkati ishte një pikë e debatit për deistët, por shumë vendosën se përdorimi i 

arsyes i çonte ata në konkluzionin se nuk ka kredibilitet për pretendimet biblike të 

mëkatit. Për më tepër, edhe nëse deistët ishin të gatshëm për të rënë dakord se historia e 

Adamit dhe Evës ishte e vërtetë, ata refuzuan të pranojnë besimin se mëkati i një personi 

ka njollosur të gjithë racën njerëzore. Prandaj, në qoftë se mëkati fillestar zbatohej vetëm 

për Adamin dhe Evën, nuk kishte nevojë për Perëndinë për të dërguar Jezusin në tokë për 

të shpëtuar njerëzimin. Në lidhje me nocionin e mëkatit origjinal, deistët në përgjithësi 

besonin se historia është krijuar nga Kisha si një mjet për të kontrolluar veprimet dhe 

sjelljen e njerëzve. Në fund të fundit, besimi deist që arsyeja i zbulon njeriut njohuritë e 

veprimeve morale dhe imorale mbështetur mbi logjikën nuk kishte nevojë për mëkatin 

origjinal.  

Ky pozicion çonte më tej deistët për ta pranuar Jezusin si një mësues moral dhe jo 

si profet. Duke kundërshtuar idenë e Trinisë së krishterë, deistët preferonin për ta parë 

jetën dhe thëniet e Jezusit si një udhërrëfyes moral për të mbështetur besimin e tyre se 

Perëndia e donte njeriun që të sillet në mënyrë të moralshme.  
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Në përgjithësi, Jezusi mbeti një temë e debatit për deistët dhe ndërsa shumica e hodhi 

poshtë hyjninë e tij, disa deistë të famshëm, të tillë si themeluesit amerikan Benjamin 

Franklin dhe John Adams, u përpoqën me veten me këtë çështje gjatë të gjithë jetës së 

tyre. 

Deizmi, i cili u zhvillua si një lëvizje teologjike pas revolucioneve shkencore dhe 

fetare të shekujve XVI-XVII, ishte i frymëzuar kryesisht nga idealet e Iluminizmit, 

arsyes, racionalitetit, dhe të rendit. Në një periudhë të transformimit dhe ndryshimit 

radikal, deizmi u përpoq për të ripërcaktuar sistemet tradicionale të besimit. Në fakt, 

"deistët ishin kampionë të një feje racionale dhe humaniste, dhe profetët e një epoke të 

arsyes në të cilën njerëzit më në fund do të të çlironin veten nga pranga të traditës dhe të 

gëzonin frytet e progresit."
196

  

 

2.2 Bibla e Jefferson-it si një simbol i Deizmit. 

 

Një ndër figurat më të rëndësishme, ndoshta më e rëndësishmja, në historinë e 

Amerikës, Thomas Jefferson, u ndikua shumë nga shkrimet e Thomas Paine. Përveç 

librave, dhe eseve, egzistojnë edhe disa letra personale midis Jefferson dhe Paine të cilat 

dëshmojnë se të dy këto figura ndanin të njëjtat parime dhe besime si mbi deismin ashtu 

edhe mbi qeverisjen civile. Në korrespondencën e Jefferson gjendet një letërshkëmbim i 

rregullt midis këtyre dy figurave të cilat datojnë më 23 dhjetor 1788, 18 mars 1801, 23 

dhjetor 1788, 19 janar 1792, 5 janar 1805, e shumë letra të tjera në të cilat këto dy figura 

përmendin njëri tjetrin.
197

 

Jefferson kishte si frymëzim të tij edhe deistin Bolingbroke. Lord Viscount 

Bolingbroke (1678-1751), një deist anglez, ishte i preferuari i Jefferson. Në librin e tij 

letrar Commonplace Book, një volum me përmbledhje, në vitet 1760, Jefferson mori 

ekstrakte nga autorë të ndryshëm, por shkëputi nga Bolingbroke rreth 10,000 fjalë, 

gjashtë herë më shumë sesa nga autorët e tjerë, që përbënte dyzetë përqind të gjithë 

volumit. Që në rininë e tij, Jeferson ishte i dhënë sidomos pas studimeve të Bolingbroke 

mbi fenë dhe moralin.
198

  

Në këtë libër, Thomas Jefferson përdori pjesë të konsiderueshme nga veprat e 

Bolingbroke, si përshembull: 
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―Të gjitha normat e këtij lloji, të cilat janë të shpërndara në të gjithë Testamentin e 

Ri, si fjalitë e shkurtra të sagave antike të kujtimeve që kemi prej tyre, të vendosura 

bashkë në fjalët e shkrimtarëve të shenjtë, të cilët do kompozonin një sistem shumë të 

shkurtër dhe të palidhur etike. Një sistem që u mblodh nga shkrimet e moralistëve antikë, 

Tulli, Seneka, Epiktetus, dhe të tjerë, që do ishte edhe më e plotë, më e mbushur, më 

koherente, dhe më e thjeshtësuar më qartë nga parimet e padiskutueshme të diturisë. Ne 

nuk duhet të mendojmë që kjo e zhvesh dinjitetin, autoritetin, apo dobinë, madje edhe në 

doktrinat e moralit, të fesë së shpallur..‖
199

  

Por, nëse Epoka e Arsyes do ishte libri më heretik që sulmonte Krishtërimin dhe 

Biblën, një deist tjetër, Thomas Jefferson do kryente një herezi edhe më të madhe duke 

ndërhyrë në shkrimet dhe përmbajtjen e vetë Biblës.     

Bibla e Jefferson është padyshim një ndër dokumentat që e thumbon në palcë fenë 

e krishterë.. E njohur si Bibla e Jefferson por e titulluar Jeta dhe Moralet e Jezusit të 

Nazaretit është një libër i ndërtuar nga Thomas Jefferson duke prerë me brisk dhe ngjitur 

disa pjesë nga Bibla të ndryshme si përcaktuese të doktrinës së Jezusit. Kompozimi i 

Jefferson përjashtoi pjesë të Dhjatës së Re që përmbajnë aspekte ―mbinatyrore" të jetës 

dhe mesazheve të Jezus Krishtit duke e zhveshur Jezusin si Perëndi dhe duke i lënë atij 

vetëm atributet njerëzore.  

Në këtë libër nuk përfshihet lindja e mbinatyrshme e Jezusit, mrekullitë e shumta 

si shërimi i të verbërit, largimin e demonëve, ecja mbi ujë, shumimi i bukës dhe peshqve, 

qetësimi i stuhisë, kthimi i ujit në verë, ringjallja e Llazarit, shërimi i të paralizuarit, çarja 

e tempullit dhe stuhia në kohën e kryqëzimit dhe mbi të gjitha, ringjallja. Jefferson 

përmbledh vetëm aspektet njerëzore të Jezusit duke hartuar një histori të një njeriu që 

lind, rritet, mëson mbi besimin judaik, pagëzohet në moshën 30 vjeçare, predikon për 

drejtësi dhe moral, përdor parabola, jep mësime, arrestohet, kryqëzohet, vdes dhe 

varroset.   

Bibla e Jefferson-it mbyllet kështu: Atëherë ata e morën trupin e Jezusit, e 

mblodhën me pëlhurë të parfumuar, për të pregatitur një varrim siç bëhej në Jude.  

Në vendin ku ai u kryqëzua kishte një kopësht, dhe në atë kopësht ishte një varr i 

sapohapur, i cili ishte bosh. Aty e shtrinë Jezusin: e rrotulluan gurin e mall në hyrje të 

varrit dhe u larguan.‖
200
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Me këtë libër Jefferson aplikon më së miri këshillën e Thomas Paine të 

përmendur më herët në këtë studim ―se një deist i mirë duhet të vendosë drejtësi morale 

ndaj shpifjeve të Biblës.‖ Jefferson e zhvesh krishtërimin nga thelbi i kredos së saj që 

është natyra hyjnore e Jezusit, e Krishtit, i cili, lind në mënyrë të mrekullueshme, jetoi 

duke bërë mrekulli, u kryqëzua dhe vdiq si njeri por u ringjall si Perëndi. Në krishtërim 

Jezusi sakrifikoi veten për mëkatet e atyre që do besonin në të për t‘i shpaguar me 

Perëndinë triune. Një Jezus njeri si ai i Jefferson, që vdiq dhe u tret në varr, rrëzon të 

gjithë besimin e krishterë në të cilën Jezusi u ringjall duke i ofruar kështu shpëtimin 

kujtdo që beson në të.  

Jeffersoni sfidoi vetë Biblën dhe autoritetin hyjnor të saj duke shtuar dhe hequr 

pjesë të saj, duke e ditur fare mirë se në vargjet e fundit të Biblës ka një paralajmërim 

pikërisht për këtë lloj akti heretik: 

Unë i deklaroj kujtdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse dikush do 

t‘i shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. 

Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t‘i heqë 

pjesën e tij nga libri i jetës nga qyteti i shenjtë, dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë 

libër.
201

    

Për ta cuar edhe më tej kundërshtimin ndaj Krishtërimit, Jefferson sulmoi edhe 

teologjinë Kalviniste mbi të cilën ishte ngritur e gjithë shoqëria amerikane që në fillimet e 

saj dhe e cila mbizotëronte në ndasitë fetare të krishtera në Amerikë. Historianët e kishës 

kanë vlerësuar se gjatë kësaj periudhe 80 përqind e amerikanëve të krishterë ishin të 

influencuar nga Calvin. Për këtë arsye, Jefferson mendonte se nëse duhej luftuar 

krishtërimi duhej luftuar edhe Kalvinizmi. Ai ishte një anti-Kalvinist i deklaruar. Ashtu si 

Paine ai e luftonte krishtërimin gjer në rrënjë.
202 

 

Në korrespondencën e tij gjendet një letër dërguar John Adams, në prill të vitit 

1823 me titull Calvin dhe Kosmologjia, ku shkruan: ―I dashur zotëri… Unë kurrë nuk 

mund të bashkohem me Calvin për adresimin që i bën zotit të tij. Në të vërtetë ai ishte 

Ateist, që unë s‘mund të jem, ose feja e tij ishte Demoniake.  

Nëse kishte një njeri që adhuronte një zot të rremë, ishte ai. Besimi që ai shpalos 

në 5 pikat e tij nuk është Perëndia që unë dhe ti njohim dhe adhurojmë, krijuesi dhe 

udhëheqësi i botës; por një demon me shpirt të lig. Do ishte më e falshme të mos besoje 

aspak në perëndi se sa të blasfemoje me atributet e shpifjeve të Calvin… E vërteta është 

se armiqtë më të mëdhej të doktrinës së Jezusit janë ata që e quajnë veten predikuesit e 
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tij, që i kanë degjeneruar këto doktrina për strukturën e një sistemi të pakuptueshëm dhe 

të fryrë, pa baza në fjalët e tij të vërteta. Dita do të vijë kur brezi mistik i Jezusit, nga 

qenia supreme si i ati në mitrën e një virgjëreshe do klasifikohet me fabulën e brezit të 

Minervrës në trurin e Jupiterit. Por le të shpresojmë se agimi i arsyes dhe liria e mendimit 

në Shtetet e Bashkuara do i flakë tutje këto skeleri, duke ripërtërirë për ne doktrinat 

primitive dhe të vërteta të kësaj reforme më të respektuar të gabimeve njerëzore.
203

 

Kjo ishte për citimin tënd të “mon dieu! jusqu‟a quand‖
204

 të Calvin, në të cilën, 

kur i adresohet Perëdisë së Jezusit, dhe Perëndisë sonë, unë pajtohem me ty tërësisht, dhe 

pres kohën dhe vullnetin e tij me më shumë zell se sa keqardhje. U takofshin atje përsëri, 

në Kongres, me Kolegët tanë të vjetër, dhe të presim bashkë me ta vulën e pranimit ‗Ju 

lumtë, shërbëtorët e mirë dhe besnikë.‘‖
205

       

Deismi dukej se ishte shumë në modë në gjysmën e dytë të shekullit të 

tetëmbëdhjetë. Shumë prej figurave deiste kërkonin thjeshtë të rebeloheshin ndaj traditës 

së krishterë dhe shoqërisë dominuese puritane duke u munduar të kishin impakt vetëm në 

disa impakte të jetës shoqërore dhe politike, por figura të shquara si Thomas Paine dhe 

Thomas Jefferson synonin më tepër se kaq, ata kërkonin të shrrënjosnin krishtërimin nga 

zemra e çdo amerikani.  

Veprat e Paine ishin të shkruara qëllimisht në një gjuhë të lehtë në mënyrë që të 

lexoheshin nga kushdo, jo vetëm klasa e lartë, dhe mesazhi anti-krishtërimit të përhapej 

në çdo cep të vendit. Herbert Morais shkruan kështu për Paine: 

Popullariteti i shkrimeve të tij dhe i sinqeritetit me të cilin sulmonte dogmat e 

përbashkëta të të gjitha denominacioneve ishte revolucionare. Deismi nuk ishte më 

disponibël vetëm për njerëzit e edukuar dhe me status të lartë shoqëror; tani po 

shpërndahej tek masat popullore. Thuhet se Epoka e Arsyes mund të gjendej në çdo fshat 

në Amerikë dhe kishte për qëllim të ‗çkristianizonte‘ thelbin e këtij besimi.
206

 

Ndryshe nga bijtë e beslidhjes, gjysmë-beslidhësit apo brezat e rinj të shoqërisë 

amerikane duket se ishin larguar nga stili i jetesës dhe vlerat puritane të ―qytetit mbi 

kodër‖ dhe kjo i bënte më të hapur ndaj influencës së doktrinave anti të krishtera të 

deizmit.  

                                                 
203

 Thomas Jefferson. Letër drejtuar John Adams. 11 prill 1823. Calvin dhe Kosmologjia. Qendra e tekteve, 

Biblioteka e Universitetit të Virginia. SHBA. http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/JefLett.html 

(aksesuar dt 29/09/2012) 
204

 Zoti im! Deri Kur? 

205
 Po aty. 

206
 Herbert M. Morais,  Deism in Eighteenth Century America (New York: Russell & Russell, 1960), 121.  



72 

 

Nën ndikimin e mendjeve të ndritura, patriotëve dhe etërve deist duket se shoqëria 

ishte shumë liberale ndaj logjikës së mendimit të lirë, vullnetit të lirë, lirisë, lumturisë, 

dhe pronës, ndryshe nga më parë kur begatia dhe lumturia ishin dhurata nën sovranitetin 

e Perëndisë dhe jo arritje të njeriut i cili ishte, siç e përkufizoi Jefferson në Deklaratën e 

Pavarësisë, në përpjekje për të arritur lumturinë.     

Për t‘a çuar influencën deiste hapa përpara,  Thomas Jefferson  kandidoi për 

postin e Presidentit, dhe, pavarësisht se u sulmua nga konservatorët fetar, fitoi zgjedhjet 

si Presidenti i tretë i SHBA. Gjatë fushatës së vitit 1800, Jefferson u sulmua nga 

konservatorët politik dhe të krishterë të cilët e akuzuan atë dhe partinë e tij se kishin 

qëllim të rrëzonin krishtërimin në Amerikë.
207

  

Kritikat ndaj Jefferson se ishte i paperëndishëm ishin tejet të ashpra. William Linn 

një pastor hollandez i reformuar nga New York, shkruan se ishte i detyruar ta 

kundërshtonte kantidimin e Jefferson për shkak të mosbesimit të tij ―në Shkrimet e 

Shenjta… refuzimit të tij ndaj Besimit të Krishterë dhe shpalljes së hapur të Deismit.‖
208

  

Ai kishte frikë se Amerika, nën drejtimin e Jefferson do bëhej një ―komb ateist.‖ 

Linn e bëri të qartë se ―asnjë deist i shpallur nuk duhej të ulej në postin e presidentit me 

votat e një kombi të krishterë.‖ Ai argumentonte se zgjedhja e një deisti në këtë detyrë të 

lartë do ishte pak a shumë një rebelim ndaj Perëndisë. Linn e dinte fare mirë se kushtetuta 

nuk e ndalonte zgjedhjen e një njeriu me besim si të Jeffersonit por ai paralajmëronte 

njerëzit se nëse do zgjidhnin një armik të Krishtit, në një komb të Krishterë, do ishte një 

―simptomë e tmerrshme e degradimit të një kombi.‖
209

 

   Pavarësisht këtyre kritikave dhe paralajmërimeve të zërave të krishterë, fakti që 

Jefferson, një deist i shpallur dhe armik i Krishtërimit, fitoi me shumicë votash postin e 

zyrtarit më lartë të shtetit, atë të Presidentit të SHBA, tregon se deismi ishte i pranueshëm 

në shoqërinë e asaj kohe. Jefferson fitoi edhe mandatin e tij të dytë si President i SHBA 

në vitin 1804, që tregon se shoqëria amerikane nuk ishte më konservatore në lidhje me 

besimin. 

Jefferson e konsideroi zgjedhjen e tij si Epoka e Ndjesisë së Mirë, por, ndonëse 

vetë ishte një njeri i madh dhe i shquar, presidenca e tij, sidomos ajo e mandatit të dytë 

nuk ishte as madhështore dhe as e shquar, dhe deismi, besimi modern i shekullit të 18-të 

nisi të shuhet me ngadalë.
210
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Ndonëse elitar dhe popullor, me impakt në sferat më të larta të politikës, shtetit 

dhe shoqërisë amerikane, deismi dhe iluminismi nuk e shrrënjosën krishtërimin. Besimi i 

krishterë i kishte rrënjët shumë të thella sesa një periudhë transitore e përzier me frymën 

patriotike të kohës. Ndonëse i shpalli luftë të hapur krishtërimit, deizmi dhe idetë 

revolucionare të iluminizmit, nuk mundën të mobilizojnë zemrat e njerëzve në një revoltë 

popullore.  

Beteja u zhvillua në nivelin politik, teologjik, akademik dhe intelektual. Por 

impakti anësor do shfaqej 3000 milje larg Amerikës, në Francë, ku nën moton e 

çkrishtërizimit dhe se feja e vërtetë ishte vetëm morali, Revolucioni Francez i vitit 1789, i 

frymëzuar nga Revolucioni Amerikan dhe filozofia deiste dhe iluministe do sillte 

giotinën në rrugët e Parisit.  

Në këtë Revolucion kundër Krishtërimit, nën filozofinë deiste dhe iluministe të 

―arsyes‖ dhe ―të drejtave të njeriut‖ 16 000 deri në 40 000 njerëz u ekzekutuan, kishat u 

vandalizuan, vendet e shërbesave u kthyen në pijetore, varret e aristokratëve dhe 

familjeve mbretërore u dhunuan dhe u shkatërruan si simbole të tiranisë feudale. Dhomat 

e rrëfimit u dogjën. Këmbanat e kishave, grilat dhe parmaqet e hekurta u shkrinë për t‘u 

shndërruar në armë. Kalendari i ri nisi me lindjen e Republikës dhe jo të Krishtit, 

zëvendësoi të dielën me atë që quhej dècadi. Në vend të festave fetare u vendosën festime 

pagane.
211

  

Një nga festat më të rëndësishme ishte Festivali i Arsyes i datës 10 nëntor 1793 që 

drejtohej nga një aktore vendase e veshur si perëndesha e lirisë në Katedralen e Notre 

Dame në Paris, një shembull që u mor nga qytetet e tjera. Kulti i Qenies Supreme u 

urdhërua të imponohej në të gjithë Francën. Kjo lëvizje për çkrishtërizimin ishte më 

shumë deiste sesa ateiste.
212 

 

Nën moton iluministe dhe humaniste ―Liri, Barazi, dhe Vëllazëri‖ Revolucioni 

Francez do sillte një filozofi të re politike, e njohur si ―e majtë‖ por që përveç 

trashëgimisë nuk do linte gjë tjetër veçse do vazhdonte të përdorej nga elitat dhe 

aristikracia, ose do ishte gjithmonë një vegël idealiste në dorën e një tirani.  

Vetë shoqëria dhe qeveria amerikane në fillim e lavdëruan këtë përpjekje 

historike të Francës. Por kur në vitin 1792 ajo gjykoi dhe ekzekutoi mbretin Luigji XVI 

dhe u përfshi në një dhunë revolucionare, madje edhe vetë etërit amerikanë kishin 
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opinione të ndryshme jo vetëm mbi Revolucionin Francez por edhe se si SH.B.A. do e 

trajtonte Francës që nga Lufta për Pavarësi.
213

 

Debati i madh që përfshiu të gjithë opinionin dhe politikën amerikane mbi 

metodat e Revolucionit Francez dëshmojnë se një pjesë e madhe e popullit dhe etërve 

amerikanë ndanin të njëjtën filozofi me Revolucionin Francez por jo me metodat e 

përdorura.  

Një shpjegim tjetër është se me mbështetjen e Revolucionit Francez, përveç 

filozofisë që mbarte ai revolucion mund të infektonte edhe Amerikën me dhunën që 

kishte treguar në rrugët e Parisit, ndaj sado përkrahës së iluminizmit dhe deismit të ishin 

etërit nuk donin kurrësesi atë lloj dhune, dhe mbi të gjitha pushtetin e popullit dhe 

rrëzimin e elitave, në të cilën bënin pjesë edhe ata. Në një letër të Aleksandër Hamilton 

drejtuar Marquis de Lafayette shkruhet: 

Kur mendoj për masakrat e tmerrshme dhe sistematike të Jakobinëve … kur i gjej 

doktrinat e Ateismit tejet të avancuara dhe të shpallura në sheshe dhe të duartrokitura me 

zë të lartë … e pranoj se jam i lumtur të besoj se nuk ka asnjë ngjashmëri midis qëllimeve 

në Amerikë dhe atyre në Francë; dallimi është aq sa është ndryshimi midis lirisë dhe 

shthurjes.
214

   

Revolucioni Amerikan dhe Revolucioni Francez erdhën si rrjedhojë e të njëjtës 

filozofi dhe morën frymëzim nga filozofitë e reja të shekullit të tetëmbëdhjetë, por, në 

Amerikë, shoqëria përbëhej nga zemra të konvertuara apo bij të etërve të konvertuar, ndaj 

dhe amerikanët nuk i lanë duart me gjak siç ndodhi në Francë, një nga vendet që lindi 

filozofitë e reja jo të krishtera, por me zemra të pakonvertuara. Alexis de Tocqueville 

dëshmon kështu për shoqërinë amerikane të kohës në veprën e tij klasike Demokracia në 

Amerikë: 

Nuk e di nëse të gjithë amerikanët kanë një besim të sinqertë në fenë e tyre, sepse 

kush mund të lexojë zemrën njerëzore? Por jam i sigurtë që ata e konsiderojnë si të 

domosdoshme për ruajtjen e institucioneve republikane. Ky opinion nuk vlen vetëm për 

një klasë të shoqërisë apo për një parti, por për të gjithë kombin në të gjitha shtresat e 

shoqërisë.
215

           

Ndryshe nga Franca, ku Revolucioni përfundoi me gjak, në Amerikë, themelimi, 

rritja, dhe më pas, vdekja e Deizmit, kaluan si një fllad filozofik në një kohë 

revolucionare që vinte si rrjedhojë e epokës së iluminizmit, në natyrën frymore të 
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kolonistëve që përpiqeshin të fitonin pavarësi dhe që mundoheshin të krijonin një formë 

të re jetese. Shumë kritikë dhe historianë deklarojnë se deismi vdiq në vitin 1830 

megjithatë duhet përmendur se katër presidentët e parë të SHBA, George Washington, 

John Adams, Thomas Jefferson, dhe James Madison, ishin deistë. Kjo e bën deismin një 

filozofi që do lente gjurmë të thella në historinë dhe shtetin amerikan.     

Iluminizmi, sipas disa historianëve të rëndësishëm të fushës, është zhvilluar në 

Europë dhe vënë në praktikë në Amerikë. Sipas opinionit tim, kjo deklaratë është e 

diskutueshme. Si mund një grup i ideve, i rrënjosur thellë në dy mijë vjet të historisë 

intelektuale europiane, të transferohet pa prekur kurrë një kontinent të ri dhe një shoqëri 

të re? Dhe a kishte Iluminizmi një program veprimi? 

Në këtë pikë, shkruan Henry F. May, të paktën, duhet gjetur përgjigja e dy pyetjeve të 

qarta: A ekzistonte Iluminizmi? dhe në qoftë se po Çfarë ishte ai?
216

 

Përgjigja që jep May, për pyetjen e parë është prerazi po. Nëse Iluminizmi 

përkufizohet si një ideologji, një parti, një stil, ose një gjendje shpirtërore, ai është një 

fenomen i njohur i fundit të shekujve të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë. Njerëzit me 

vetëdije e përjetuan atë në atë kohë ndërsa historianët njohën atë më vonë. 

Megjithatë, ky fenomen ishte aq i larmishëm sa që është e vështirë për të 

formuluar një përkufizim të duhur për të. Iluminizmi nuk ishte domosdoshmërisht një 

filozofi optimiste. Nuk ishte gjithmonë racionalist. Nuk ishte gjithmonë empirike apo 

pragmatike në metodë. Mund të vihet në dy deklarata shumë të thjeshta: Së pari, me 

përkufizimin Iluminizëm hynin ata që besonin se epoka e atëhershme ishte më e ndricuar 

se sa në të kaluarën, që njerëzit ishin më në gjendje për të kuptuar universin. Së dyti, 

njerëzit e shkolluar besonin se ky kuptim arrihej më së miri nëpërmjet përdorimit të 

kapaciteteve natyrore të mendjes njerëzore, dhe jo nga mbështetja në zbulesën hyjnore 

apo ndriçimin mistik. Vetëm në bazë të këtyre dy konkluzioneve, dhe jo nga ndonjë 

program social ose politik, është e mundur për të sjellë së bashku në një bashkësi njerëz 

të tillë, shumë të ndryshëm me ide, shumë të ndryshëm politikisht, etj, si Hume dhe 

Paine, Volter, Condorcet, dhe Jefferson. Dhe kush do të guxonte të përjashtojnë ndonjërin 

nga këto figura nga kanuni i Iluminizmit?
217
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Iluminizmi, në shumicën e zhvillimit të tij europian, ishte në kundërshtim me dy 

ose më shumë forca të cilat i dhanë formë kulturës amerikane: e para, demokracia social-

politike; e dyta, protestantizmi ungjillor. 

Konflikti me këto dy forca kufizuan në masë të madhe efektet e Iluminizmit në 

Amerikë. Është e habitshme, se edhe pas këtij kufizimi ende arriti të lerë efekte të 

rëndësishme në politikën dhe kulturën amerikane. Sipas opinionit tim, shumica e fitoreve 

të Iluminizmit në Amerikë janë arritur në një periudhë relativisht të shkurtër, afërsisht 

çerekun e fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë, një kohë e cila mund të quhet, sipas 

përkufizimit të Henry F. May, momenti Jefferson-ian.
218 

Kishte marrëdhënie të vështira midis Iluminizmit në njërën anë dhe dy forcave të 

tjera të lartpërmendura, demokracia dhe protestantizmi. Nëse dikush përdor fjalën 

"demokraci" në lidhje me shoqërinë e fund shekullit të tetëmbëdhjetë në Amerikë, duhet 

të përdoret në një kuptim të dukshëm relativ. Sigurisht, që kombi i ri nuk ishte Utopia e 

thjeshtë egalitare e imagjinuar nga disa evropianë të shkolluar. Megjithatë, me përjashtim 

të skllavërisë, Amerika ishte më egalitare se çdo vend europian, dhe po ndryshonte me 

një ritëm të përshpejtuar në një drejtim edhe më egalitar. Pjesëmarrja politike ishte më e 

gjerë në Amerikë, dhe zakonet socialee ishin shumë më të dobëta se më parë.
219

 

Iluminizmi ishte rrënjosur thellë në dy mijë vjet në një kulturë që mori për të 

garantuar ekzistencën dhe domosdoshmërinë e urdhrave të ndryshme sociale. Që nga bota 

antike, e filtruar nëpërmjet Rilindjes, Iluminizmi bazoi supozimin e tij, që shoqëria duhet 

të drejtohet nga të arsimuarit, dhe kjo do të thoshte arsimim klasik. Studiuesi Pocock ka 

shpalosur kalimin e Rilindjes në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë të ideve 

politike të Aristotelit dhe Polibit. Për europianët e arsimuar, demokracia ishte një nga tre 

format e mundshme të qeverisë, secili me veset dhe virtytet e saj. Kjo jepte mundësinë 

për zgjedhje praktike. Në Angli, mendimtarë të shkolluar, të prirur të besojnë se qeveria 

më e mirë ishte ajo që më së miri arrinte një ekuilibër midis njërit, disave, dhe të 

shumtëve. Në Francë, shumë nga filozofët besonin se në praktikë një despot i iluminizmit 

ishte me më shumë gjasa për të zbatuar programin e hartuar nga intelektualët e 

iluminizmit. Voltaire dhe të tjerët e panë veten të lumtur dhe si në shtëpinë e tyre në 

oborret e Mbretit dhe Mbretereshës Frederick dhe Catherine.
220
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Çfarëdo preferencat e tyre politike, mendimtarët e Iluminizmit e patën shumë të 

vështirë për të besuar se masat mund të luajnë ndonjë rol të madh në formësimin e rendit 

shoqëror apo qeverisjen e shoqërisë. Reforma Social mund të drejtohet në drejtim të 

përmirësimit të tyre, por drejtimi duhet të përcaktohet nga lart. Në frengjisht nuk ka një 

fjalë të vetme për Iluminizmit, herë i referohen si epoka e Lumières, e dritave vezulluese, 

e yjeve, e gjenive. 

Një libër francez mbi Iluminizmin shtron një pyetje befasuese: "A nuk e 

trashëgojë Europa e Iluminizmit (l' Europe des lumières) Romanum Imperium 

(Perandorinë Romake)? Ashtu si në botën e lashtë romake, ajo i jep një ndjenjë 

qytetërimit të rrethuar nga barbarizmi"
221

  

Kur mendimtarët e Iluminizmit flisnin për masat, ata ndonjëherë flisnin me 

simpati njerëzore, ndonjëherë prej frikës, indiferencës, madje edhe urrejtjes. Për shumë 

njerëz, sidomos në Francë, përpjekjet për të edukuar masat ishin jo vetëm të kota, por 

edhe të rrezikshme. "Sa për maskarenj, " tha Volteri, "unë nuk kam asnjë shqetësim me 

ta, ata do të mbeten gjithmonë maskarenj." "Ne kurrë nuk kemi pretenduar se do të të 

ndriçojmë mendjet e këpucarëve dhe shërbëtorëve."
222

 

Kjo lloj deklarate mund të duplikohet pa fund  nga shkrimet e mendimtarëve të 

ndriçuar të Iluminizmit. Edhe Rousseau, pavarësisht të gjitha tendencave të tij 

emocionalisht egalitariste, ishte i sigurt se të varfërit nuk kishin aspak të bënin me 

arsimin. Këto pikëpamje nuk vinin vetëm nga traditat e kaluara, por edhe nga shoqëria e 

kohës; një detyrë e tillë për ta zbatuar me të vërtetë Iluminizmin do të marrte një kohë 

shumë të gjatë. 

Zëdhënësit kryesorë të Iluminizmit në Amerikë ndryshonin pjesërisht nga ky 

model. Ato nuk vareshin nga favoret e oborreve mbretërore, por flisnin për një shoqëri të 

fuqishme borgjeze të cilës ata i përkisnin. Masat në një shoqëri të qyteteve të vogla me 

mundësi relativisht të hapura ishin më pak të frikshme. Iluminizmi popullor mund të ishte 

të paktën një shpresë për të ardhmen. Megjithatë edhe në Amerikë, etërit amerikanë 

lexonin libra europiane dhe nxirrnin prej tyre shumë nga konkluzionet e Iluminizmit 

europian.
223
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ohn Adams, një nga figurat e mëdha amerikane, ndoqi më nga afër traditat 

politike të mendimtarëve europianë. Ai e urrente monarkinë e trashëguar dhe borgjezinë, 

por u përpoq me shumë vështirësi për të gjetur në Amerikë një mjet për të balancuar 

raportin midis të paktëve dhe të shumtëve. Me që ai ishte i sinqertë deri në pikën e të 

qenit i prerë dhe provokativ, ai vihej shpesh në telashe për këtë, megjithatë qëndronte i 

fortë në opinionin e tij. "Demokracia, demokracia e thjeshtë," insistonte ai, kurrë nuk ka 

pasur një mbrojtës në mesin e njerëzve të letrave."
224

 dhe nuk e kishte shumë  gabim.  

Madison dhe kolegët e tij në Filadelfia u përpoqën shumë për të gjetur një mënyrë 

për të siguruar llojin tradicional të balancës së pushteteve pa përdorur mënyra të 

përhershme ose të pandryshuara apo shembuj të trashëguar. Thomas Jefferson foli shumë 

dhe sinqerisht për besimin e tij në popullin. Megjithatë, ai ishte një njeri mjaft i zgjuar i 

Iluminizmit dhe besuar se turmat ishin të afta për të bërë atë që zotërinj të iluminuar si ai 

apo kolegët e tij i kërkonin të bënin. Kur u plak arriti të binte dakord me Adams se " 

ekziston një aristokraci e natyrshme midis njerëzve . . . . Mund të mos e themi edhe, se 

kjo formë e qeverisjes është e mirë, e cila ofron më efektivisht për një përzgjedhje të 

pastër të këtyre aristokratëve natyror në zyrat e qeverisë?"
225

 Dhe në praktikë, programi i 

tij për arsimin publik në Virxhinia, synonte të ishte një pjesë shoqëruese e Statutit që 

është sot, e cila drejtohet për një meritokraci. Qëllimi i tij, në fraza të paharrueshme të 

Jefferson, ishte për të parë se gjenitë më të mirë nxirren nga mbeturinat, pa lidhje me 

familjet e tyre dhe burimeve financiare.
226

 

Preambula e vetë projekt-ligjit thotë se shoqëria demokratike mund të shpëtohet 

nga degjenerimi vetëm nga një elitë. Ata persona, të cilët natyra i ka pajisur me 

gjenialitete dhe virtyt, duhet të trajtohen nga edukimi liberal si të denjë për tu marrë dhe 

pranuar, dhe në gjendje për të ruajtur depozitën e shenjtë të të drejtave dhe lirive të 

qytetarëve. 

Kjo ishte aq sa mund të lëvizte Iluminizmi në një drejtim egalitar. Forca kryesore 

ideologjike që ecën në drejtim të kundërt me të në Amerikë ishte protestantizmi radikal. 

Ashtu si shumica e kryengritjeve të masave kundër një shoqërie me rregulla të forta, të 
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para nëpërmjet historisë europiane, në Amerikë Rizgjimi i Madh, me forcën që i dha 

njerëzve të thjeshtë nëpërmjet leximit personal të Dhjatës së re, u bë armiku numër një i 

Iluminizmit.  

Ky qëndrim u transmetua nga disa prej predikuesve më efektiv dhe të njohur të 

―Zgjimit të Madh.‖ Ajo ishte mësimi më i shpejtë dhe në rritje i të gjitha grupeve fetare 

në Amerikë, gjatë dhe pas Revolucionit Amerikan dhe ajo do kishte një të ardhme të 

madhe në fenë amerikane në shekullin e nëntëmbëdhjetë. 

Asgjë nuk mund të ishte në kontrast më të mprehtë me parimet qendrore të Iluminizmit, 

dhe përfaqësuesit e Iluminizmit, sesa feja liberale.
227

 

Marrëdhëniet historike midis Iluminizmit dhe fesë, Iluminizmit dhe Krishtërimit, 

dhe Iluminizmit dhe Protestantizmit ishin të gjitha komplekse, aspak të thjeshta. Të gjithë 

mendimtarët e Iluminizmit duhej të përcaktonin pozicionin e tyre në lidhje me fenë; asnjë 

prej tyre nuk e injoroi atë. Vetëm disa arritën, kryesisht intelektualë francezë të cilët 

urrenin të gjitha fetë dhe shpresonin për ta zëvendësuar atë me një lloj materializmi 

sistematik ose skepticizëm të thellë. Shumë shpresuan për të zëvendësuar Krishtërimin 

me një fe më të mirë dhe me më shumë moral, zakonisht Deizmin. Shumë besonin si 

Volteri se Krishterimi, sado absurde, do të jetë gjithmonë i nevojshëm për të mbajtur 

masat në rregull. Disa të tjerë, më pak cinik, besonin se Krishtërimi mund të krasitej dhe 

të pastrohej, të reduktohej në parimet e tij bazë, dhe të pajtohej me arsyen.
228 

 

Besnikëria e thellë e Iluministëve konfliktohej nga mësimet që hiri hyjnor ofronte, 

të dhëna në mënyrë arbitrare nga një Zot i padepërtueshëm, ishte më i rëndësishëm se çdo 

lloj arritje tjetër tokësore. Ata revoltoheshin nga deklaratat se shumica e njerëzve kanë 

qenë dhe do jenë gjithmonë mëkatarë të mjerë. Ata që u përpoqën me vështirësi për të 

formuluar një Krishtërim modern, racional, dhe i Iluminuar, ishin vazhdimisht në luftë 

me predikuesit të cilët insistonin se njohuria e shpëtimit vinte vetëm përmes ndryshimit të 

zemrës.  

Ndoshta qëllimi kryesor i Iluminizmit ishte për të gjetur një bazë të re dhe 

racionale, laike, të arsimuar, dhe qeverisës. Është e rëndësishme që të përmendet se ligji i 

Jefferson për zgjerimin më të përgjithshëm të njohurive educative me kusht që fëmijët në 

shkollat fillore nuk duhet të merrnin vetëm studimet për Shkrimet, por të mësoni edhe 
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histori greke, romake, angleze, dhe amerikane.
229

 Iluminizmi arriti të ofronte një zgjedhje 

tejet të madhe midis dy pjesëse të barabarta të trashëgimisë kulturore europiane. Ai 

zgjodhi klasiken, qartësinë, dhe arsyen, kundër Biblës, misterit, dhe besimit.  

Megjithatë, kundër të gjitha gjasave, kishte një moment Jefferson-ian, në 

Virxhinia dhe në botë, kur Iluminizmi, Protestantizmi radikal, dhe demokracia duket se u 

bashkuan së bashku në një aleancë të madhe revolucionare. Një pjesë e kësaj erdhi nga 

një ndryshim i cili filloi rreth vitit 1760, dhe u përshpejtua për tridhjetë vitet e ardhshme, 

duke u ripërtërinë në vetë natyrën e Iluminizmit.  

Iluminizmi i moderuar britanik, si edhe Iluminizmi francez i skepticizmit dhe 

cinizmit, filluan në pjesën e fundit të shekullit që do të zëvendësohej nga një Iluminizëm i 

ri revolucionar.
230

 Shkenca dhe arsimi, shprehej Iluminizmi revolucionar, mund të 

prodhonte një botë të re. Privilegji irracional, ndëshkimet mizore, skllavëria, qeveria 

arbitrare, dhe shtypja fetare do të mund të shuheshin së shpejti të gjitha  teksa arsyeja do 

përhapej nga pakica e shkolluar dhe e iluminuar, ndoshta jo për të gjithë masat, por në 

qarqet pak më të gjera.  

Revolucioni social solli shumë dobi në atë kohë me anë të një kombinimi të 

ndërmarrjeve kapitaliste, shpikjeve teknologjike, mirëkuptimit shkencor, dhe të një 

besimi të thellë social në mes të borgjezisë së vogël. Ajo që është e re në fund të shekullit 

të tetëmbëdhjetë nuk ishte mjerimi, e keqja, apo shfrytëzimi, por ndjenja e përhapur në 

Amerikë, Britani, dhe Europë që njerëzit mund të ndryshojë fatin e tyre, që të mund të 

zotëronin natyrën bashkë me politikën. Ndoshta, kjo është naive dhe ishte e destinuar të 

dështonte, por në lindje të saj shpresa sociale që ofronte ishte tejet dehëse. 

Njerëzit intelektual u kthyen për nga një drejtim ndaj një besimi të thjeshtë. 

Iluminizmi filloi të ecte në drejtim të romantizmit, me Jean-Jacques Rousseau në 

pararojë, dhe Godwin dhe Shelley në prapavijë. 

Një nga kauzat më të rëndësishme dhe rezultatet e këtij ndryshimi ishte një 

aleancë e përkohshme midis Iluminizmit dhe Protestantizmit. Për disa filozofë të 

Iluminizmit, një epokë e re e paqes dhe drejtësisë ishte gati arritjet përmes një lloj 

revolucioni racional dhe të moderuar. 
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Në Angli, lëvizja Whigs etiketoheshin si Protestantë. Shpesh mendohej që Whigs 

radikalë ishin Protestantë radikalë. Teoria radikale e Whigs ishte shumë popullore në 

Botën e Re. Dy individët që më së miri e mishëruan aleancën liberale, opozitare, 

amerikane, ishin dy miq të mire të Thomas Jefferson. Këta ishin Richard Price dhe 

Joseph Priestley. Të dy ishin Whigs radikal dhe protestantë ultra liberal. Të dy ishin në 

rrugën e tyre njerëzve të Iluminizmit, besimtarë në shkencë dhe progres. Të dy ishin 

mbrojtës militantë të Revolucionit Amerikan. Me pak ose aspak përpjekje ata arritën të 

bëheshin aleatë me Thomas Paine. Në propagandën e tij amerikane revolucionare, Paine 

citonte Shkrimet me një respekt të dukshëm, duke u bërë tërheqës si për njerëzit e 

thjeshtë ashtu edhe për mbretin që sundonte mbi to. Ultra - kalvinistët, të krishterët 

liberal, dhe deistët ishin në gjendje të linin dallimet e tyre në rrugën e lavdishme të 

Revolucionit Amerikan.
231

 

Bashkimi i llojit të ri të Iluminizmit erdhi me periudhën e Revolucionit Francez, i 

cili u përshëndet me ngazëllim dhe shpresë nga Priestley, me entuziazëm revolucionar 

nga Paine, dhe me një lloj qëndrimi disi më të matur nga Price dhe Jefferson.  

Nëse kërkohet një datë e veçantë për kulmin e momentit Jeffersonian, ky moment 

mund të jetë viti 1789, kur Jefferson lundroi për në Amerikë, i bindur se ai po linte pas 

një Francë të re e cila kishte arritur ti japë fund privilegjeve feudale, të siguronte lirinë e 

sigurtë të fjalës dhe të fesë, dhe të krijonte një monarki të kufizuar të përshtatshme për 

nevojat e vetëm popullsisë pjesërisht të iluminuar. Jefferson ishte i lumtur që ai kishte 

qenë në gjendje të luante një rol sado modest si këshilltar për revolucionin e Iluminizmit. 

Tani ai ishte i gatshëm për ti lënë të gjitha në duart e francezëve dhe të kthehej në 

Amerikë, në atdheun e vërtetë të lirisë dhe progresit, dhe sidomos në vendin e tij, 

Virginia. 

Gjatë kësaj kohe në Amerikë kishte nisur një luftë vendimtare pë historinë e 

Iluminizmit, dhe veçanërisht në fillim të fazës revolucionare të Iluminizmit, në kohën që 

mund të konisderohet si momenti Jefferson-ian. Vetë Jefferson, pavarësisht nga shpresat 

e tij të zjarrta, ishte një njeri i traditës klasike ndaj e shihte rrezikun e ciklit të rënies 

polibiane.
232 

Ai e perceptoi fundin e Luftës Revolucionare si një moment të shkurtër por i 

volitshëm, dhe me këtë në mendje ai  paraqiti programin e tij për reformimin e ligjeve 

dhe institucioneve në Virginia. 
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Fryma e kohës mund të ndryshojnë, dhe do të ndryshojë. Sunduesit tanë do të 

bëhen të korruptuar, njerëzit tanë të pakujdesshëm. Një fanatik i vetëm mund të fillojë 

persekutimin, dhe njerëzit më të mirë do të jenë viktimat. Koha për rregullimin e çdo të 

drejte thelbësore në një bazë ligjore duhet bërë teksa kryetarët tanë janë të ndershëm, dhe 

teksa ne jemi të bashkuar. Në përfundim të kësaj lufte ne do të shkojnë drejtë rrënojës...  

Prangat nuk do të hiqen në përfundim të kësaj lufte, ato do të mbetet tek ne për një kohë 

të gjatë, ato do të bëhen më të rënda dhe më të rënda, deri sa të drejtat tona do të 

rigjallërohen ose shpërthejnë nga revolta.
233

 

Prandaj, tani ishte koha për të vënë sëpatën në rrënjë të aristokracisë, për të 

racionalizuar ligjet, për të siguruar një fund gradual ndaj skllavërisë, dhe për të siguruar 

përgjithmonë lirinë fetare. 

Ky ishte qëllimi kryesor, por jo vetëm, i Jefferson. Në tërë planin e tij për të 

ndryshuar Virginia-n tij të dashur kjo ishte fitorja e tij e vetme dhe e madhe. Ne sot e 

dimë se kjo fitore varej nga një aleancë e ngjashme me atë që kishte fituar luftën 

Revolucionare të kombit si tërësi . Në Virxhinia kjo aleancë mori formën e një 

kombinimi mes protestantëve deistë dhe radikalë kundër një establishmenti të 

dobësuar.
234 

Një meritë e plotë për kontributin në këtë process i takon James Madison, i 

cili ndërmjetësoi në mënyrë të përkryer mes baptistëve, presbiterianëve, dhe anglikanëve 

liberal, të cilët kontribuan në statut e Virginia-s ndërsa Jefferson ishte në Paris. 

Trupat ishin baptistë dhe presbiterianë por taktikat ishin Madison-iane, por fjalët 

me disa korrigjime të vogla të bëra nga Asambleja, ishin të Jefferson. Këto fjalë janë 

tërësisht përfaqësuese të fazës së hershme dhe më shpresëdhënëse të Iluminizmit 

revolucionar. Në përshkrimin e tij të Statutit në "Shënime për Virginia-n" Jefferson, në 

këtë kohë një deist i sinqertë dhe më pas një lloj racional dhe unitariani i krishterë, 

përdori disa fjali të cilat u përdorën nga armiqtë e tij gjatë të gjithë jetës së tij për të cilat 

u akuzua për indiferencë të ndjeshme ndaj fesë. 

Kompetencat legjitime të qeverisë shtrihen në akte të tilla të cilat janë të dëmshme 

për të tjerët. Por nuk ka asnjë gjë të keqe për të afërmit e mi nëse themi që ka njëzetë 

zota, ose nuk ka fare Perëndi. Nuk ka asgjë të keqe!
235

 

Preambula e Statutit në vetvete ishte më pajtuese. Ajo është kryesisht një 

deklaratë jashtëzakonisht elokuente e lirisë intelektuale, dhe përdor argumentin që 
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shtrëngimi është i dëmshëm edhe për vetë fenë. Ky argument ishte theksuar vazhdimisht 

nga Madison në luftën e gjatë legjislative. Zoti i Plotfuqishëm e ka bërë mendjen të lirë 

dhe autori i shenjtë i besimit tonë vendosi kundër detyrimit dhe (në draftin origjinal të 

Jefferson) në favor të propagandës të së vërtetës dhe vetëm përmes arsyes. Është e 

rëndësishme të përmendet se Madison ia arriti të mposhtë një amendament që e bënte të 

qartë se autori i shenjtë i përmendur ishte Jezu Krishti. Jefferson e konsideronte këtë 

fitore të veçantë duke e bërë të qartë se mbrojtja e ligjit ishte e zgjeruar edhe për "çifutët 

dhe jo-cifutët, të krishterët dhe mahomedanët, indianët, të pafetë dhe individë të çdo 

sekti."
236

 

Madison dhe Jefferson e shihnin lirinë fetare të deklaruar në Statut, si zgjerim 

përtej fesë të përcaktuar në mënyrë rigoroze. Teksti origjinal i Jefferson përmbante 

frazën, e cila më pas u fshi nga Asambleja e cila thoshte qës ―opinionet e njerëzve nuk 

janë objekt i qeverisë civile, e as nën juridiksionin e saj," dhe Madison, duke informuar 

Jefferson për fitoren, e cila konsistonte në klauzolat "në këtë vend është shuar përgjithnjë 

shpresa ambicioze për të bërë ligje për mendjen e njeriut."
237

 

Jefferson kishte për qëllim që Statuti të luante një rol të madh në përhapjen në 

mbarë botën e llojit të ri të Iluminizmit. Ai dhe të tjerë, përfshirë Richard Price, u 

kujdesën që akti i Asamblesë së Virginia të kishte tirazhin më të madh të mundshëm në 

Francë, ku ai admirohej shumë, sëbashku me Deklaratën e Pavarësisë dhe Ligjet e të 

Drejtave të Virginia. 

Momenti Jefferson-ian ishte pikërisht në atë kohë në të cilën ishte e mundur të 

besohej se programi i Iluminizmit Revolucionar, do të zbatohej në Virginia, Shtetet e 

Bashkuara, dhe pastaj në Europë. Historia na tregon që kjo nuk ndodhi. Pjesa më e madhe 

e programit të Jefferson për Virginia, përfshirë rishikimin e ligjeve, programin për të 

diplomuarit dhe iluministët e arsimit, dhe programet për heqjen graduale të skllavërisë, 

ose ranë poshtë ose u braktisën. Pavarësisht disa fitoreve të rëndësishme të Jefferson në të 

ardhmen, vështirë se mund të thuhet se Shtetet e Bashkuara u bënë një republikë model e 

Iluminizmit, i administruar në interes të të gjithëve nga të urtët dhe njerëzit më të mirë 

dhe të arsimuar. Dhe, sigurisht, rrjedha e revolucionit në Europë po drejtohej në një 

drejtim që u nda përjetësisht me amerikanët dashamirës të saj.
238

 

                                                 
236

 Po aty,  213. 

237
 . Gordon S. Wood, "The Democratization of Mind in the American Revolution," in Horwitz, ed., Moral 

Foundations, (USA: Penguin, 1997), 103. 

238
 Joseph Ellis, The Jeffersonian Crisis: Courts and Politics in the Young Republic (USA: New York, 

1971), 234. 



84 

 

Fundi i momentit Jefferson-ian gjithashtu lidhet me historinë fetare. Libri i Paine 

Epoka e Arsyes në vitin 1795 solli një lloj të ri deizmi, më popullor, misionar , dhe 

absolutisht i pakursyer ndaj ndjenjave fetare dhe paragjykimeve. Jefferson, i cili në parim 

i mbante opinionet e tij fetare për vete, ishte i pranueshëm si një aleat ndaj disa llojeve të 

protestantëve ungjillorë; Paine ishte vetëm një armik. Shenja tjetër e ndryshimit ishte 

ofensiva kundër themelimit ortodoks të New England kundër Jefferson dhe të gjithë 

personaliteteve të tjerë të të gjitha grupimeve të Iluminizmit. Fushata ortodokse dështoi 

politikisht dhe dëmtoi mbështetësit e saj, por ajo bëri që gjatë gjithë shekullit të 

nëntëmbëdhjetë Paine, Voltaire, Hume, Volney, dhe të tjerët u bënë simbole të ateizmit 

dhe jakobinizmit, të frikshëm dhe të huaj, për miliona amerikanë.  

Më e rëndësishmja, ishte Revolucioni tjetër i vitit 1800, ringjallja fetare që 

ndryshoi natyrën e shoqërisë dhe fesë amerikane, duke e bërë atë të ndryshme nga 

Puritanizmi i New England siç ishte ndikuar nga Iluminizmi i Virginia. Për pjesën tjetër 

të shekullit, është e drejtë të thuhet se shumica e amerikanëve besonin në të njëjtën kohë 

që njeriu ishte mëkatar i varur nga hiri i pamerituar dhe se ai është i pajisur me të drejtën 

dhe aftësinë për të qeverisur veten. Çdokush që mund ta kuptojnë këtë paradoks , në qoftë 

se ka dikush të tillë, mund të pretendojë se vërtetë e kupton mendësinë e shekullit 

nëntëmbëdhjetë në Amerikë . 

Shekulli i 19-të në Amerikë, me kulturën e çuditshme dhe fenomenale, me 

vështirësi do të mund të parashikohej, miratohej, ose kuptohej nga çdo mendimtar apo 

akademik illuminist i shekullit të tetëmbëdhjetë. Kjo është e vërtetë nëse e shohim në 

aspektin e politikës emocionale dhe populiste, fenë emocionale dhe militante, laicitetin 

dhe romantizmin gjysmë-laik, përhapjen e skllavërisë dhe të militantizmin antiskllav, ose 

rritjen e industrializmit dhe kulturës masive.
239

  

Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha në trashëgiminë që la Iluminizmi 

Revolucionar janë fjalët: fjalët e mëdha se çdo vend ka nevojë për të mishëruar shpresat e 

tij më të mira. Deklarata e Pavarësisë është një thirrje sublime nga çdo lëvizje që përpiqet 

për të arritur një vend më të mirë, duke përfshirë edhe luftën për të sfiduar traditat e saj të 

hershme me sfera të reja mendimi.  
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2.3 Analizë e besimit Deist të disa prej Etërve Amerikanë. 

 

Nëse popullata e parë amerikane i përkiste Epokës së Besimit, etërit e shtetit 

amerikan, ata të cilët themeluan shtetin amerikan i përkisnin Epokës së Arsyes. Ishte 

arsyeja që ndikoi në besimin e këtyre etërve dhe në lindjen e republikës amerikane. Ata 

besonin se nuk duhet të ishin të lidhur pas një besimi por të ishin të lirë të kërkonin të 

vërtetat e besimit të udhëhequra nga arsyeja.  

Ndër etërit amerikanë që refuzuan besimin e etërve të tyre puritan për të përqafuar 

idetë e iluminizmit ishin Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine, John 

Adams, Alexander Hamilton, James Madison, dhe John Jay.  

Shumë historianë kanë shkruar për besimin e Etërve Amerikanë me preçision të 

ndryshëm akademik dhe me besnikëri të dokumentave historik. Shumica e historianëve 

thjeshtë interpretojnë fjalët fetare në fjalimet apo letrat e tyre, sikur një fjalë e vetme të 

caktonte besimin e tyre. Siç shkruan edhe Amy E. Black, Bibla ishte një tekst mjaft i 

përhapur në kohët e kolonive dhe gjithëkush do i njihte aludimet biblike dhe përshkrimet 

fetare.
240 

 

Në atë kohë, ashtu si në kohët moderne, shumë njerëz do shpallnin besimin në Zot 

por kjo nuk do të thotë se shoqërohet me praktikimin e një feje të caktuar. Për shkak se 

për çështjet e besimit është vetëm Perëndia ai që gjykon zemrat e njerëzve, akademikët 

duhet të themelojnë mënyra për të studiuar dokumentet historike duke bërë gjykime të 

arsyeshme rreth besimit të një njeriu.  

Black citon historianin David Holmes me një skemë prej katër kategorishë që 

mund të shërbejë për të matur besimin e Etërve Amerikanë. Kjo duke u nisur nga:  

(1) analiza e veprimeve të tyre, sidomos vajtjeve të shpeshta në kishë;  

(2) gjetja e dokumentave në pjesmarjen e sakramenteve, sidomos nëshkrimi i 

antërësimit në kishë dhe kungimi;  

(3) matja e aktivitetit fetar apo mos-përfshirja në aktivitete fetare;  

(4) përdorimi i gjuhës fetare.
241

   

Por, kjo skemë analitike nuk mund të rezultojë e drejtë pasi disa prej etërve 

amerikanë, ndoshta të gjithë prej tyre, mund të plotësojnë një nga këto pika por 

kundërshtojnë një tjetër. Përshembull, Thomas Jefferson, pavarësisht se ishte deist i 

shpallur shkonte rregullisht në kishë, dhe si skeptik i natyrës supernatyrale dhe hyjnore të 
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sakrameteve kishtare nuk do përbënte problem për të nëse do të hante buken dhe të pinte 

verën e kungimit. Pavarësisht se në letrat, dokumentat, dhe veprat e tij kombëtare, ai 

përdor emrin e Perëndisë, është po ai që e heq natyrën hyjnore nga Dhjata e Re, duke i 

prerë me brisk pjesët më kryesore të Krishtërimit në Bibël, duke kryer herezi ndaj këtij 

besimi.  

George Washington ka shkruar fjalime të mrekullueshme në emër të Perëndisë, 

shkonte rregullisht në kishën episkopale por largohej përpara se të fillonte sakramenti i 

kungimit.
242

 

Sipas deklarateve të shumë oficerëve të Revolucionit të bëra pas luftës, 

Washington jo vetëm që shkonte vazhdimisht në shërbimet kishtare por gjithashtu ai 

respektonte me përpikmëri ditën e djelë që njihet si Dita e Zotit, ose Shabati. Por nëse 

përdorim si indeks ditarin e Washington, ai mori pjesë në ceremoni kishtare diçka tek më 

shumë se një herë në muaj, apo edhe më pak. 
243

 

Në vitin 1760, ditari i tij indikon se ai shkoi në kishë vetëm katër herë në pesë 

muajt e parë të vitit. Në vitin 1768, në të shkruhet se Washington shkoi në kishë 

pesëmbëdhjetë herë gjatë vitit. Megjithatë, në stilin deist, Washington duket se kishte 

mbetur indiferent ndaj dy riteve kishtare por që janë indikatorë të rëndësishëm në 

shpalljen e besimit. E para ai nuk bëri kurrë konfirmimin dhe më e rëndësishmja ai 

shmangu gjithmonë Kungimin, e njohur si Darka e Zotit në të cilën meret trupi dhe gjaku 

i Krishtit.
244

 

Fjalimet, urdhërat, letrat zyrtare, dhe komunikimet e tjera publike mbi fenë japin 

pak a shumë një pikturë të unifikuar. Ata shpalosin qartë deismin e George Washington. 

Referimet e tij ndaj fesë nuk kanë emocion. Fjalë si At, Zot, Shpëtimtar, dhe Shpagues 

nuk përdoren. Por në vend të tyre përdoren terma deiste si Providencë, Qiell, Hyji, Qenia 

Supreme, Arkitekti i Madh, Autori i gjithë të Mirave, Sundimtari i çdo Gjëje. Nuk ka 

referime për krishtërimin dhe për vetë Jezus Krishtin. 

Kur Washington i përgjigjet një letre të një bashkësie të reformuar gjermane në 

vitin 1783, ai përdor terma si Sundimtari Suprem i Universit, dhe Qielli. Në vitin 1789, 

kur i shkruan Kishave të Bashkuara Baptiste në Virginia, ai përdor Qiell, Hyji, dhe 

Perëndia. Kur i shkruan Asamblesë së Përgjithshme të Kishës Presbiteriane në vitin 1789, 
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ai flet për Hyjin, Perëndinë e Gjithëpushtetshëm dhe Qiellin. Në një letër tjetër në vitin 

1789 ai përdor Providenca Hyjnore, Perëndi i Gjithëpushtetshëm, dhe Krijues.
245

 

Terminologjia deiste vazhdon edhe në letra të tjera. Në vitin 1790 drejtuar 

besimtarëve katolik në Amerikë ai flet për Providencë Hyjnore. Në vitin 1793 drejtuar një 

kishe në New Jeresalem përdor Perëndi dhe Providencë Sunduese. Në Konventën e 

Kishës Universaliste ai përdor Qenie Inteligjente dhe e Përpiktë. Në një tjetër Qiell, Hyji, 

dhe Hyji që bën Mrekulli, Babai i Mëshirave, dhe Fuqia e Mirësisë dhe Madhështisë. Dhe 

më në fund, në vitin 1793, në një letër drejtuar klerëve protestant në Philadelphia ai i 

referohet Autorit Hyjnor të jetës dhe lumturisë.
246 

 

Të gjitha këto terma, ndonëse mund të duken si të krishtera, ato janë deiste. Duke 

krahasuar terminologjinë e krishterë në literaturën e mëparshme dhe të kohës, termat e 

krishterë kanë referim ndaj Krishtit, si përshembull, Shpëtimtari, Zoti Ynë, Shpaguesi, 

Perëndia Triune, etj, të cilat nuk janë përdorur në asnjë rast nga Washington. 

Termi Qenia Supreme u përdor edhe në mënyrë kulti nga deistët. Në vitin 1794, 

një deist i flaktë me emrin Elihu Palmer do formonte Shoqërinë Deiste Amerikane në 

New York. Urdhri i parë i organizatës ishte të mbështesnin Revolucionin Francez dhe të 

themelonin një ―fe republikane‖ e njohur si ―kulti i Qenies Supreme.‖
247

 

Pjesa më e madhe e mitit të krishtërimit të George Washington lindi nga Mason 

Weems dhe perms librit të tij me shumë ndikim, Jeta e Washington. Historia e njohur e 

pemës së qershisë vjen nga ky libër dhe nuk ka asnjë bazë historike . Weems, një klerik i 

krishterë e portretizon Washington si një i krishterë i devotshëm, ndërkohë që ditari i vetë 

Washington tregon se ai rrallë e frekuentonte kishën dhe shërbesat fetare. 

Washington nuk zbuloi pothuajse asgjë për të treguar kuadrin e tij mendor në 

lidhje me këtë cështje, gjë që është vështirë për tu marrë si një shenjë e një të krishteri të 

devotshëm. Në mijëra letrat e tij, emri i Jezu Krishtit nuk përmendet në asnjë vend. Ai 

rrallë foli për besimin e tij, por përvoja në masoneri indikon për një besim në Deizëm. 

Fillimet e Washington nisën në Lozhën Fredericksburg më 4 nëntor 1752, më vonë duke 

u bërë një Mjeshtër Mason në vitin 1799, dhe mbeti mason derisa ai vdiq. Në një mesazh 

drejtuar Kishave të Bashkuara Baptiste në Virxhinia në maj të vitit 1789 Washington tha 
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se çdo njeri "duhet të jetë i lirë dhe i mbrojtur në adhurimin e Hyjnisë sipas diktatit të 

ndërgjegjes së tij."
248

 

Pas vdekjes së Washington, Dr Abercrombie, një mik i tij i ngushtë, u përgjigj Dr 

Wilson, i cili e kishte pyetur atë në lidhje me besimin e Washington, duke u përgjigjur: 

"Zotëri, Washington ishte një deist."
249

 

Edhe Benjamin Franklin ishte një figurë kontradiktore për të cilin historianët 

vazhdojnë të debatojnë mbi besimin e tij. Franklin shkonte në kishë rregullisht, kërkonte 

që takime të rëndësishme të hapeshin me lutje, përmendte emrin e Perëndisë dhe 

Providencën e Tij, por njëkohësisht ishte deist dhe mason. Si anëtar i Lozhës së Nëntë 

Motrave, ai ishte vëlla me Volterin, i cili bashkë me Jean-Jacques Rousseau, kanë meritat 

për fenë ―natyrale‖
250

 

Benjamin Franklin besonte në Zot. Ai ia shpjegoi këtë Ezra Stiles, pastorit të 

kongresit dhe presidentit të Yale University, në vitin 1790. Stiles i kishte shkruar 

Franklin, mjeshtrit të madh, shpikësit, diplomatit, dhe konstitucionalistit, për të ditur 

opinionin e tij në lidhje me Jezusin e Nazaretit. Ai ia kujtoi Franklin se ai vetë ishte i 

krishterë. Besimi i tij fetar e bëri që ti uronte Franklin, në atë kohë tetëdhjetë e pesë 

vjeçar, i vjetër dhe i sëmurë, se përjetësia e lumtur, të cilën unë besoj se vetëm Jezusi e ka 

blerë për të virtytshmin dhe të mirin nga çdo denominacion fetar i krishterë. 
251 

Përgjigja 

e Franklin ishte miqësore. Ai shpjegoi se nuk ishte i ofenduar nga kurioziteti i Stiles, 

megjithatë shtoi se kurrë nuk ishte pyetur gjatë jetës së tij për besimin fetar. Por për 

shkak se Stiles ishte një mik, Franklin vendosi t‘i përgjigjej pyetjes. ―Kjo është kredoja e 

besimit tim‖ e nisi ai.‖ Unë besoj në një Perëndi, Krijuesin e Universit. Që Ai e sundon 

atë me Providencën e Tij. Që Ai duhet të adhurohet. Që Shërbimi më i pranueshëm ndaj 

tij është që ne të bëjmë të mirën ndaj fëmijëve të Tij. Që shpirti i njeriut është i 

pavdekshëm, dhe se do trajtohet me drejtësi në një botë tjetër duke u bazuar mbi sjelljen 

në këtë botë.‖ Ai shtoi se ―mënyra më e mirë për të nderuar Perëndinë duhet të trajtojmë 

sa më mirë njerëzit e tjerë.‖
252 

Një njeri me shumë talente, Benjamin Franklin ishte deisti dhe universalisti më i 

madh amerikan. Ndonëse ai u rrit nën kalvinizmin e New England, në rininë e tij ai u 
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tërhoq nga mendimi deist britanik që kishte arritur në kolonitë amerikane. Në moshën 

pesëmbëdhjetë vjeçare ai ishte një deist i bindur ndërsa në moshën shtatëmbëdhjetë 

vjeçare ai i kishte lexuar autorët deistë si Locke, Collins, Joseph Addison, dhe mjeshtrin e 

Locke, Earl of Shaftesbury. Në moshën nëntëmbëdhjetë vjeçare, gjatë qëndrimit dy 

vjeçar në Londër, ai publikoi një fletushtë mbi moralin duke e sjellë kështu nën 

vëmendjen e deistëve, ndonëse më vonë ai e mohoi radikalizmin e tij. 

Franklin ishte një deist. Ai besonte në ekzistencën e ndonjë lloji pushteti më të 

lartë, por besonte që ky Perëndi kishte krijuar botën por u tërhoq më pas, dhe se nuk ishte 

personalisht më i pranishëm në botë. Nëse ky është rasti, ajo që ne mund të dijmë rreth 

hyjnisë dhe njerëzisë do të zbulohet me anë të natyrës dhe arsyes. Franklin nuk shihte 

asnjë nevojë për përdorim e Shkrimit apo adhurimit dhe sigurisht asgjë për Jezus 

Krishtin, përtej shembullit të tij personal. 

Franklin besonte se shërbimi më i pranueshëm për Perëndinë është duke bërë mirë 

për njeriun. Megjithatë, kur ai ishte ende i ri ai arriti në përfundimin se një deisëm i 

thjeshtë dhe i vetëkënaqur kishte të metat e veta. Ai kishte konvertuar Collins dhe Ralph 

[dy miq të tij] për tek deismi, dhe ata shumë shpejt e kundërshtuan atë  pa keqardhje 

morale. Ai filloi të shohë se Deismi besonte për ekzistencën e një Perëndie, por jo një 

etikë që do të transformojë sjelljen. Ai dëshironte të përmirësonte më shumë veten e tij 

dhe të bënte të mira për njeriun, në mënyrë të sistematizuar.
253

 

Në faqet e një fletore të vogël, ai bëri një tabelë me shtatë shtylla të kuqe për të 

gjitha ditët e javës dhe trembëdhjetë ndarje të etiketuara me virtytet e tij. Shkeljet ishin 

shënuar me një njollë të zezë. Javën e parë ai u përqëndrua në temparamentin e tij, duke u 

përpjekur për të mbajtur atë linjë të qartë, duke mos u shqetësuar në lidhje me linjat e 

tjera. Me atë virtyt të forcuar, ai mund të kthente vëmendjen e tij në një tjetër, heshtja, 

duke shpresuar se linja e vetëkontrollit do të qëndronte gjithashtu e  qartë. Gjatë një viti, 

ai do të kompletonte ciklin trembëdhjetë-javor katër herë.
254

 

Ai donte që të përmirësonte veten, donte të ishte i mirë. Ai ishte i gatshëm të 

pranonte të meta me veten e tij, por ky ishte një tipar i rrallë, dhe për të punuar për të 

përmirësuar ndonjë mangësi. Dhe kështu ai arriti një mënyrë të rregullt për të ndjekur 

qëllimin e tij. Ai do të identifikonte dhe të përcaktonte gabimet e tij në mënyrë që të rritej 

në virtyt. 
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Cili ishte rezultati? Ishte një rezultat që çdo njeri i ndershëm do arrinte. "Unë u 

befasova kur zbulova se isha i mbushur me më shumë gabime se sa kisha imagjinuar." 

Ndershmëria e tij dhe qëndrueshmëria kishin komplotuar për të lënë pak dyshime për 

prirjen e tij drejt shpërthimit dhe, kështu që, larg nga temperamenti i dëshiruar. Një vit 

nuk mjaftonte për të parë përparime të konsiderueshme. "Në fakt, libri i tij i shënimeve u 

mbush me vrima duke fshirë shenjat në mënyrë që të ripërdorte faqet.‖
255

  

Tim Challies shkruan në një artikull se, Franklin po përshkruante një përvojë 

universale këtu: përvojën e frustrimit dhe dëshpërimit. Ne mund të dëgjojmë jehonën e 

Apostullit Pal i cili, shekuj më parë, kishte shkruar, "Unë nuk i kuptoj veprimet e mia. 

Sepse unë nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej ―dhe‖ Unë kam dëshirën për të bërë atë 

që është e drejtë, por nuk kam aftësinë për ta kryer atë. "Në dëshpërim e tij Pali thirri," 

Cfarë njeriu i pashpresë që jam! Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes?" Pyetja e tij 

gjeti një përgjigje të menjëhershme. ―I faleminderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, 

Zotit tonë!" Dëshpërimi i Palit u shua në Jezu Krishtin. Pali nuk mund të ishte i mirë për 

shkak të vetes, kështu që ai kërkonte për ndihmë nga jashtë vetes. Zgjidhja do të ishte e 

jashtme dhe jo e brendshme. Jezu Krishti kishte qenë i mirë për atë dhe tani mund të ishte 

i mirë me anë të tij.
256

 

Por, Franklin nuk pranoi shpëtimtar, asnjë zot nuk ishte prezent personalisht në 

botën e tij, kështu që ai nuk kishte zgjidhje, por  të shikonte brenda vetes dhe të dhe 

vazhdonte me përpjekjet e tij. Me fletoren e tij plot me vrima, i zhvatur nga të gjitha 

dëshmitë e mëkatit së tij dhe paaftësisë njerëzore, ai ngulmoi edhe më shumë. Ai  i 

transferoi tabelat e tij në pllaka të fildishta të cilat mund të mbaheshin pastër dhe të 

fshiheshin më lehtë. 

Kur përpjekjet e tij e çuan në dështimin, ai thjesht dyfishoi përpjekjet e tij për 

dështim. Ai mund të fshinte ato tableta, por edhe ato vetë  nuk bënin asgjë më shumë se 

sa nxirrnin në pah paaftësinë e tij për të fshirë papastërtitë në veten e tij. Përpjekjet e tij 

në vetë-shpëtimit, në fund të fundit, në mënyrë të pashmangshme, provuan të jenë të kota. 

Megjithatë, pavarësisht filozofisë deiste, Franklin nuk shkëputej dot nga 

ortodoksia e krishterë dhe kalviniste. Kjo gjë ndodhi me të gjithë etërit amerikanë apo 

figurat kryesore të deismit. Tradita e krishterë ishte tejet e rrënjosur në qenien e tyre dhe 

çdo mantel besimi apo filozofie të re që të mund të vishnin nuk mund të shbënte atë 

traditë dhe besim që ishte esenca e shoqërisë së kolonive amerikane. Pavarësisht Deismit 
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të tij në një epitaf të dedikuar vetes, Franklin përdor një terminologji të krishterë, duke 

shfaqur kështu prejardhjen e ortodoksisë së krishterë e cila kishte qenë besimi i tij në rini. 

Në këtë epitaf ai e krahason veten e tij si një libër, por thekson fjalë me 

konotacion  të krishterë, si përshembull: Trupi i B. Franklin, Publikues; (ashtu si 

kopertina e një libri të vjetër, Përmbajtja është venitur, shveshur nga gërmat dhe 

shkëlqimi) Pushon këtu, si ushqim për krimbat. Por vepra e tij nuk do humbasë: Sepse një 

ditë (ashtu siç besonte ai) do shfaqet përsëri, Në një edicion të ri dhe më me elegancë, Të 

redaktuar dhe të korigjuar Nga Autori. (Autori në këtë rast është Perëndia)
257

 

Në vitin 1734, Benjamin Franklin publikoi një libër që do të kishte një ndikim të 

thellë në miliona amerikanë. Ky libër hodhi themelet për një grup që synon të promovojë 

virtytet midis njerëzve të përkatësive dhe besimeve të ndryshme. Puna e Franklin në 

fillim u vlerësua, por më pas u hodh poshtë nga të gjithë. Tani, shekuj më vonë pas 

vdekjes së tij, ai mund të konsiderohet një pikë referimi për historinë sociale amerikane. 

Edicioni i Franklin nbi Kushtetutat e Masonëve, u bë dhe libri i parë amerikan 

masonik. Libri u botua fillimisht në Londër në vitin 1723 dhe i atribuohet Dr. James 

Anderson, dhe veprës së tij Kushtetutat e regjistruara nënligjore dhe organi qeverisës i 

Masonëve në Angli dhe në kolonitë e saj.  

Doktrina masonike parashikonte një urdhër të njerëzve me prejardhje të ndryshme 

besimesh dhe politikash, dhe bindjeve sociale në një atmosferë të zhveshur nga dallimet 

për hir të vetë-përmirësimit përmes dijes dhe përhapjen së dashurisë. Interesi i veçantë i 

Franklin në Kushtetutat u shtua që nga konvertimi i tij në një Mason, duke u bashkuar me 

një grup të vogël njerëzish me shumë ndikim në Filadelfia dhe një rrjet në rritje i elitave 

në të gjitha kolonitë, të cilët kërkonin që të ngrinin veten e tyre duke miratuar praktikat 

dhe qëndrimet e zotërinjve anglezë.
258

 

Gjatë 50 viteve të fundit, hulumtuesit e universitetit prestigjioz Yale, kanë 

përpiluar letrat e Franklin në 39 vëllime, që shtrihen nga para lindjes së tij të errët në 

Boston në 1709, deri në vitin 1783, kur ai ishte në kulmin e famës së tij si një shkencëtar, 

burrë shteti dhe njeri i letrave. Vetëm 19 shkrime në letra përmendin masonerinë, dhe nga 

këto vetëm katër nga të gjitha letrat, janë shkruar nga vetë Franklin: një drejtuar Lozhës 

së Madhe në Massachusetts,
259

 një shënim personal për Mjeshtrin e Madh të 
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Massachusetts, Henry Price, një drejtuar mikut të tij Peter Collinson,
260

 dhe e fundit 

drejtuar prindërve të tij, në të cilën ai i referohet masonëve si "një lloj njerëzish shumë të 

padëmshëm."
261

  

Autobiografia e Benjamin Franklin lidhet me themelet historike të vëllazërisë 

masonike.  Në sipërfaqe, autobiografia e tij mund të lexohet si kujtime nga një njeri i 

shquar, një nga amerikanët e parë të vërtetë. Por, pas ekzaminimit më të thellë, tregime të 

Franklin ilustrojnë idealet kyçe masonike në veprim: virtuoziteti dhe të qenët i 

shoqërueshëm si bazat për një udhëheqje të iluminuar, e ndërtuar mbi themelet e Deizmit. 

Fakti se Masoneria nuk është përmendur askund në mënyrë eksplicite në autobiografinë e 

tij nuk e bën atë më pak masonike. 

Zgjedhja e Franklin për të ndarë historinë e tij vetëm me vëllazërinë masonike 

mund të ketë qenë e qëllimshme. Megjithëse Masoneria ishte dhe është një shoqëri e 

fshehtë, Franklin nuk bëri asnjë përpjekje për të fshehur anëtarësimin e tij në të.
262

 

Ka diskutime që masoneria e Benjamin Franklin nuk ishte aq aktive sa mendohet. Por, në 

evidencat letrare ka disa arsye të lidhura me konflikte midis shteteve dhe sociale, që nuk 

mund të zinte shumë peshë masoneria e tij.  

Një polemikë midis skocezëve, irlandezëve, dhe anglezëve, që u shtri edhe në 

kolonitë në vitet 1750 sollën një ftohje të Franklin në raport me vëllazërinë masonike, por 

aktivitetet e tij masonike në Francë gjatë viteve 1777 dhe 1783 tregojnë ndryshe. 

Faji më i madh për mungesën e studimeve serioze të Franklin si mason qëndron me vetë 

historianët. John M. Roberts shkruan se Masoneria është rivalizuar vetëm nga fe me 

aftësi për të krijuar një "fond të përbashkët të retorikës dhe përvojës rituale dhe sociale" 

për anëtarët e saj,
263 

ndërsa kundërshtarët fetarë akuzojnë masonerinë si një fe anti - 

klerike, apo një fe e natyrshme që kundërshton domosdoshmërinë e zbulesës hyjnore.
264
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Edhe pse Franklin mori edukim fetar, natyra e tij e detyroi atë të ngrejë krye 

kundër parimeve irracionale të krishtërimit të trashëguar nga prindërit e tij. Autobiografia 

e tij zbulon skepticizmin e tij, "Prindërit e mi më trashëguan që në moshë të here 

përshtypjet e fesë, dhe kam marrë që nga fillimet e mia një arsim të devotshëm në 

parimet e kalvinizmit. Por në moshën pesëmbëdhjetë vjeç, kur, nisa të kem dyshime për 

gjëra të ndryshme, të cilat i hasa në librat e ndryshme që kisha lexuar, nisa të filloj të 

dyshoj edhe vetë Zbulesën. "Disa libra kundër deizmit më ranë në duar dhe ndodhi që 

patën një efekt tërësisht të kundërt në mua; argumentat e deizmit, të cilat ishin cituar për 

tu hedhur poshtë, mu shfaqën shumë më të forta dhe bindëse. Me pak fjalë, unë shpejtë u 

bëra një deist i plotë."
265

 

Gjithashtu Franklin shkruajti: 

Nëse shikojmë prapa në histori për karakterin e sekteve të pranishëm në 

krishtërim, ne do të shohim që vetëm pak prej tyre nuk kanë qenë persekutorë, apo që 

ankohen për persekutim. Të krishterët e parë mendonin për persekutimin si një akt 

jashtëzakonisht të gabuar të paganëve, por e praktikuan atë ndaj njëri-tjetrit. Protestantët 

e parë të Kishës së Anglisë fajësuan persekutimin nën kishën Katolike Romake, por e 

praktikuan atë mbi puritanët. Këta u persekutuan nga Peshkopët por ranë në të njëjtën 

praktikë brenda vetes si në Angli dhe në New England."
266

 

Dr Priestley, një mik i ngushtë i Franklin, shkruajti për të: Do ishte shumë për ti 

qaarë hallin se një njeri me karakter të përgjithshëm dhe të mirë  si Franklin, me ndikim 

aq të madh tek njerëzimi, ishte një jobesimtar në krishtërim, dhe gjithashtu që ka bërë aq 

shumë tek të tjerët që të jenë jobesimtarë."
267

 

Ndryshe nga etërit e tjerë amerikanë, të cilët janë veshur me pak hije-dritë në 

lidhje me besimin e krishterë, në rastin e Thomas Jefferson, vetë të krishterët, të cilët do 

donin ta shtonin në listën e personaliteteve të krishtera këtë figurë të rëndësishme në 

historinë e Shteteve të Bashkuara, nuk e konsiderojnë Jefferson si të krishterë. Në shumë 

nga letrat e tij, ai jo vetëm që nuk e promovoi krishtërimin por ai denoncoi bestytnitë e 

këtij besimi. Ai nuk besonte në shpirtrat shpirtëror, engjëjt apo mrekullitë e perëndishme. 

Ndonëse Jefferson e admironte moralin e Jezusit, ai nuk e konsideronte atë hyjnor, e as 
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që besonte në Trininë apo mrekullitë e Jezusit. Në një letër për Peter Carr, e datës 10 

gusht 1787, ai shkruajti: "Po bëj një pyetje të guximshme, nëse vërtetë ka një Zot."
268

 

Jefferson besonte në materializëm, arsyen dhe shkencën. Ai kurrë nuk pranoi se i 

përkiste ndonjë besimi fetar, me përjashtim besimit tek vetja . Në një letër për Ezra Stiles 

Ely, e dates 25 qershor 1819, ai shkruajti, "Ju thoni se ju jeni një kalvinist. Unë nuk jam. 

Me sa di, unë i përkas një sekti të vetes time."
269 

John Adams, një Unitarian, e mohoi prerë doktrinën e dënimit të përjetshëm. Në 

një letër drejtuar Thomas Jefferson, ai shkruajti: 

Unë ndiej rrënqethje kur mendoj për shembullin e aluduar më fatal të abuzimit 

dhe të pikëllimit të cilën historia e njerëzimit ka ruajtur deri më sot - Kryqin. Imagjinoni 

se çfarë fatkeqësishë ka prodhuar motori i këtij pikëllimi!
270

 

Në letrën e tij drejtuar Samuel Miller, më 8 korrik 1820, Adams pranoi 

mosbesimin e tij në kalvinizmin protestant: "Unë duhet të pranoj se nuk mund ta rendis 

veten time nën atë sekt."
271

 

Në shkrimin e tij, Në Mbrojtje të Kushtetutës të Qeverisë së Shteteve të 

Bashkuara Bashkuara të Amerikës, gjatë viteve 1787-1788, ai shkruajti: "Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës kanë ekspozuar, ndoshta, shembullin e parë të një qeverive të 

ngritur në parimet e thjeshta të natyrës; dhe në qoftë se njerëzit tani janë ndriçuar sa duhet 

të hapin sytë ndaj artificeve, mashtrimit, hipokrizisë, dhe paragjykimit, ata do e 

konsiderojnë këtë ngjarje si një epokë të shquar në historinë e tyre. Edhe pse detaje të 

formimit të qeverive amerikane  janë sot pak të njohura ose pak të konsideruara qoftë në 

Europë apo Amerikë, ato munden që, këtej e tutje, të bëhen objekt kurioziteti. Nuk mund 

të pretendohet se çdo person i punësuar në këtë shërbim ka bërë intervista me perënditë, 

ose ka qenë në një shkallë të caktuar nën ndikimin e Parajsës, më shumë sesa ata që 

punuan mbi anije ose shtëpi, ose në tregëti apo bujqësi.  Do të jetë përgjithmonë e ditur se 

këto qeveri janë konceptuar vetëm nga përdorimi i arsyes dhe shqisave.‖
272
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Trembëdhjetë qeveritë (e Shteteve të Bashkuara) u themeluan vetëm nën 

autoritetin e natyrshëm të popullit, pa asnjë pretendim për mrekulli apo mister, dhe të 

cilat janë të destinuara për të shpërndarë në pjesën veriore dhe perëndimore të tërë globit, 

se janë një pikë e madhe e fituar në favor të të drejtave të njerëzimit.
273 

Edhe James Madison, i quajtur si babai i Kushtetutës, nuk kishte asnjë parim të 

krishterë. Në vitin 1785, Madison shkruajti në Memorialin e tij një ankesë kundër 

vlerësimeve fetare: "Gjatë pothuajse pesëmbëdhjetë shekujsh themelimi ligjor i 

krishterimit ka qenë në gjykim. Cilat kanë qenë frytet e tij? Më shumë ose më pak në të 

gjitha vendet, krenari dhe plogështi të klerit, injorancë dhe servilizëm të laicizmit; në të 

dyja ka patur bestytni, fanatizëm dhe persekutim."
274

 

"Çfarë ndikimi ka patur establishmenti kishtar në shoqëri? Në disa raste ata kanë 

ngritur një tirani shpirtërore mbi rrënojat e autoritetit civil; në shumë raste ata kanë 

mbështetur fronet e tiranisë politike; dhe në asnjë rast ata nuk kanë qenë kujdestarët e 

lirive të njerëzve. Sundimtarët të cilët dëshironin të shkatërronin lirinë publike gjetën një 

kler të themeluar të përshtatshëm për ti ardhur në ndihmë. Një qeveri e drejtë, e krijuar 

për të siguruar dhe përjetësojnë lirinë, nuk ka nevojë për ta."
275

 

Si Franklin ashtu edhe George Washington, ndonëse përmendin emrin e 

Perëndisë, ishin në fakt jo vetëm deistë por edhe masonë. Ata ishin të dokumentuar dhe 

pjestarë aktiv të organizatave masonike, ndërsa Jefferson dhe John Adams nuk ishin, por 

të katër këto etër të kombit amerikan kishin një besim të përbashkët, deismin. 

  Duke konsideruar kondradiktat mbi natyrën shpirtërore dhe fetare të këtyre 

njerëzve kërkohet edhe një qasje teologjike dhe analizë e fokusuar më shumë tek 

trashëgimia që ata lanë me impaktin e tyre në institucionet e SHBA sesa fokusi mbi 

debatet e panumërta akademike mbi supozimet dhe spekullimet mbi besimin e tyre, e cila 

është edhe çështje subjektive per se. 

  Është shumë e lehtë të keqinterpretosh  deklaratat e një figure historike, sidomos 

kur i referohen një Zoti apo Perëndie, dhe ti etiketosh me besimin e krishterë. Me sa u pa 

më lart, besimi i etërve amerikanë nuk ishte mbi Krishtin, si esenca e besimit të krishterë, 

por në një Perëndi të papërcaktuar dhe të panjohur. Ky qëndrim në vetvete jo vetëm që 

nuk ka të bëjë me Krishtërimin por konsiderohet edhe si armik i këtij besimi, madje edhe 
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vetë Antikrishti, pasi në Krishtërim, Ati është me Birin, dhe kush mohon Birin, pra 

Krishtin, mohon dhe Atin: 

Kush është gënjeshtari, veçse ai që mohon se Jezusi është Krishti? Antikrishti 

është ai, që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin s‘ka as Atin; kushdo që njeh 

Birin, ka edhe Atin.
276

     

Përveç gjurmëve historike në rrjedhën e ngjarjeve më të rëndëishme në forminin e 

shtetit amerikan, këta figura të shquara për historinë amerikane kanë lënë disa gjurmë më 

konkrete dhe vizuale të cilat dëshmojnë më së miri për besimin e tyre dhe filozofinë që 

fshihej pas saj. Një mënyrë për të kuptuar besimin e etërve amerikanë dhe filozofisë së 

elitave të kohës është duke vëzhguar simbolet kombëtare kontradiktore, si përshembull, 

Emblema e SHBA, monedha, simbolet institucionale, dhe infrastruktura e kryeqytetit, 

sepse a nuk thuhet se pema njihet nga frytet e saj? 

 

2.4 Konflikti teologjik i Deizmit me Krishtërimin në Amerikë.  

 

Ndikimi që pati Deizmi në shekullin e tetëmbëdhjetë në Amerikë është debatuar 

shpesh në mesin e historianëve dhe vazhdon të jetë temë e hapur debati. Përfshirë në këtë 

debat është edhe se cila është data e saktë që Deizmi u shfaq në Amerikë, cilat figura u 

ndikuan apo u regjistruan në Deizëm, dhe se sa i përhapur në të vërtetë ishte impakti i 

Deizmit? Duke filluar me datën, Deizmi në të vërtetë u shfaq për herë të parë në Amerikë 

pas vitit 1750. Në fakt, shumë historianë argumentojnë se deistët e devotshëm u shfaqën 

në dekadat e fundit të shekullit. Por në 1728, një seri artikujsh u botuan në Maryland 

Gazettte nga një shkrimtar anonim, i njohur si Plain-Dealer. Duke promovuar dyshimet 

filozofike, artikujt e Plain Dealer më vonë u ribotuan në Gazetën e Pensilvanisë nga 

Benjamin Franklin. Në artikullin e Nicholas Joost "'Plain Dealer‘ dhe Mendimtari i Lirë: 

Një rivlerësim," analizoheshin artikuj të Plain-Dealer dhe arriti në përfundimin se ndërsa 

diskutohen idealet e Iluminizmit mbi mendimin e lirë dhe racionalizmin ". . . jo të gjithë 

racionalistët përfundojnë në Deizëm."
277

 

Joost është i saktë se Plain Dealer kurrë nuk ngriti termin Deizëm për të 

përshkruar filozofinë e paraqitur në artikuj, por ai nuk arriti të njohë se si Plain Dealer 

promovonte parimet deistie, ndërsa i përshtatej standarteve sociale të periudhës. 
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Për shembull, në dhjetor, në numrat 17-24 të Gazetës Maryland, Plain-Dealer 

shkroi në artikullin e pestë të serisë se: Për të përfunduar dy leksionet e mia mbi dyshimet 

filozofike, dhe për të treguar avantazhet kryesore të një zakoni të tillë si dyshimi për 

njerëzimin në përgjithësi, më duhet edhe një herë të kujtoj lexuesit e mi, se është e 

pamundur për të menduar lirisht. Më pas, do të tregoj, se ky zakon i dyshimit, do të na 

mësojë që të jemi modest në mendimet tona, dhe të gatshëm për të pranuar gabimet tona; 

të mos jetë pozitiv në injorancën tonë, por kureshtar dhe duke dashur të mësojmë; të jetë i 

moderuar ndaj atyre që ndryshojnë nga ne; në nënshtrim ndaj ligjeve civile të vendit, për 

të shijuar bindjen e tyre në heshtje, pa u përpjekur për ti bindur të tjerët për ndonjë gabim, 

por me arsyetim të ftohtë dhe të butë.
278

 

Këtu, Plain-Dealer po nxit dyshimin dhe arsyen si rrugët kryesore për të vërtetën. 

Dyshimi dhe arsyeja jo vetëm të zbulojnë të vërtetën, por edhe të mësojnë pranim dhe 

respekt për idetë dhe besimet e të tjerëve. Plain-Dealer nuk është duke bërë referenca 

deizmi të drejtpërdrejta me këtë artikull, por theksi në arsye dhe dyshim është një aluzion 

i hershëm për llojin e skepticizmit që deistët përqafuan më vonë në fund të shekullit. 

Gjithashtu, kur janë shkruar artikujt, një akuzë për deizëm kishte pasoja të rënda në 

komunitet. Shpesh barazohej apo krahasohej me Ateizmin, e cila dënohej nga kisha si 

blasfemi dhe herezi. Akuzat e deizmit mund të çonin në dënime aq të ashpra sa burgim 

dhe vdekje. 

Zgjedhja për të publikuar artikuj si një shkrimtar anonim, Plain-Dealer shmangte 

lidhjen me Deizmin, një sistem besimi i konsideruar i rrezikshëm nga ana e kishave të 

krishtera, dhe thjeshtë ngjallte idetë e përmbajtura në veprat e filozofëve europian. 

Një shembull tjetër i shkrimeve të Plain-Dealer në botimet e 10-17 dhjetor i 

Gazetës Maryland, thotë se: 

Ka persona, të cilët kanë një aftësi të madhe për të dyshuar, ashtu si të tjerët kanë 

të besojnë: i pari ndikon në veçanti; tjetri në përgjithësi. Ndërsa njeriu që mendon lirisht, 

zemra e të cilit është vendosur mbi të vërtetën, dyshon vetëm në mënyrë që të jetë i 

sigurtë; heq dyshimet e tij duke dyshuar; dhe beson apo nuk beson një propozim, në 

raport me provat që i duken atij pro apo kundër.
279
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Plain-Dealer thekson se mendimtari i lirë, personi që zgjedh për të dyshuar, është 

në kërkim për të vërtetën. Por Plain-Dealer bën thirrje për një "dyshim racional" në vend 

të një dyshimi radikal. Dyshuesi racional jo vetëm që lejon një individ të pranojnë 

besimet e reja dhe idetë, por edhe për bragtisur ato që janë vjetëruar. Gjithashtu, Plain-

Dealer argumenton që hetimi dhe kërkimi janë të vetmet metoda të besueshme për të 

zbuluar të vërtetën. Përsëri, edhe pse Plain-Dealer nuk shpalli një Deizëm të hapur, 

artikujt e tij mxistën të menduarit deist. 

Edhe pse Joost beson se artikujt e Plain-Dealer nuk janë deist, ai pranon se, "nga 

tetë gazetat e mendimit të lirë të ribotuar në Gazetën Maryland, katër prej tyre merren me 

problemet që kishin të bënin me deistët. Nr 3, 5, 9 merren me metafizikën, në mënyrë 

specifike me dyshimet filozofike. . . Në Plain-Dealer Nr 3 ky apel për të dyshuar është 

dëshmi e Deizmit."
280

 

Artikujt e Plain-Dealer nxisnin dyshime dhe skepticizëm duke shmangur një 

mbështetje të hapur për Deizmin. Është e vërtetë që Plain-Dealer nuk ishte një deist i 

hapur, por për shkak se artikujt e tij përmbajnë gjurmët e para të të menduarit deist në 

Amerikë, ai fiton titullin si një nga të parët deistë në shekullin e tetëmbëdhjetë në 

Amerikë. 

Ndërsa artikujt e Plain-Dealer ishin të rëndësishme sepse ato u botuan në një 

gazette popullore koloniale dhe më pas ri-shtypur në gazeta të tjera si Pennsylvania 

Gazette e Benjamin Franklin, ka pasur edhe paraqitje të tjera të deizmit në fillim të 

shekullit të tetëmbëdhjetë. Në fakt, në vitin 1725, Benjamin Franklin botoi një dokument 

në Londër në përgjigje të filozofit anglez William Wollaston me titull Një disertacion 

mbi Lirinë, Domosdoshmërinë, Kënaqësinë dhe Dhimbjen. Në punën e Franklin, ai 

argumentoi, se: 

Në qoftë se, si Wollaston dhe të tjerët pretendonin, në një Perëndi të gjithë-

fuqishëm, të gjithë-urtë, dhe të gjithë-mirësi, dhe se Perëndia e ka ndërtuar universin mbi 

këto parime, rrjedhimisht del se nuk mund të ketë një gjë të tillë që quhet e keqe dhe nuk 

mund të ketë vullnet të lirë për njerëzimin. Si mund të pretendojnë filozofët për 

plotfuqishmërinë dhe urtësinë e Perëndisë, dhe në të njëjtën kohë thonë se njeriu është i 

lirë për të zgjedhur rrugën e vet, për të bërë gjënë e vet? Nuk ka asnjë orëndreqës normal 

që mund të ndërtojë një orë me një mendje që ecën me pëlqimin e vet; as nuk do të kishte 

një zot të urtë që të projektojë një botë që do të mund të funksionojë në mënyrë të pavarur 

nga planet e tij.
281
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Në vitet e mëvonshme të jetës, Franklin, u pendua për mendimet e tij të lira dhe 

kërkimet në fusha të tilla si metafizika. Edhe pse vepra e tij u botua në vitin 1725, nuk 

ishte shumë e njohur deri pas vdekjes së Franklin në vitin 1790. Por në vitin 1734, 

themeluesi i Virginia Gazette, William Parks, publikoi disa artikuj dhe fragmente nga 

vepra të ndryshme që sulmonin Deizmin dhe shpallnin besimin e Krishterë si rrugën e 

vërtetë.   

Kjo tregon se, "Frika nga deizmi në Maryland dhe Virginia ishte dukshëm mjaft i 

fortë për të kërkuar një ribotim nga William Parks i Charles Leslie, të traktit të tij të 

famshëm kundër Deizmit "
282

 Leslie (1650 - 1722), një irlandez anglikan, shkruajti disa 

pamflete dhe vepra të dedikuara për të sulmuar Deizmin dhe të krishterë të tjerë si 

katolikët, Quakers, dhe hebrenjtë. Në 24 maj 1734 në një nga numrat e Gazetës së 

Maryland, thuhet se, "Botuam kohët e fundit, Një Metodë e Lehtë dhe e Shkurtër me 

Deistët.
283

 

Këto lloje artikujsh konfirmojnë se Deizmi ishte mjaft popullor në Amerikë në 

vitet e para të shekullit të tetëmbëdhjetë përderisa gazetat ofronin argumente që 

përpiqeshin të hidhnin poshtë Deizmin në favor të Krishtërimit. 

Me ligjet e asaj kohe shpallja e deizmit ose e mendimit të lirë mund të ishte i 

rrezikshëm. Kjo vazhdoi gjatë gjithë pjesës më të madhe të shekullit të tetëmbëdhjetë, 

pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës Revolucionare. Kur Sir John 

Randolph (1693-1737), një ish Prokuror i Përgjithshëm dhe Kryetari në Shtëpinë e 

Burgesses në Virginia vdiq në vitin 1737, testamenti i tij përshkruante në mënyrë 

specifike besimin e tij fetar. I akuzuar për deizëm, ndërsa ai ishte aktiv në politikë, 

testament i tij deklaroi se, "unë kam qenë i fyer nga shumë njerëz. . . dhe janë vënë mbi 

mua emra shumë fanatikë të verbër si heretik, deist, dhe përçarës.‖
284

  

Duke mohuar akuzat e Deizmit, Randolph deklaroi më tej në testamentin e tij se,". 

. . për të reaguar ndaj çdo censure të ashpër dhe të vrazhdë të këtij lloji, unë shpall që 

Jezusi ishte Mesia i cili erdhi në botë në një mënyrë të mrekullueshme. . . Unë jam i 

bindur gjithashtu se të vdekurit do të ringjallen në orën që ka caktuar Perëndia.‖
285 
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Testamenti i Randolp tregon se Deizmi konsiderohej të ishte një akuzë e rëndë 

ndaj dhe ai ndihej i detyruar, për të mbrojtur familjen e tij dhe emrin Randolph, për të 

përdorur dokumentin e tij të fundit për të shpallur përkushtimin e tij të besimit të 

krishterë. Është e paqartë nëse Randolph ishte një deist, por mohimi i tij i vendosur ndaj 

akuzës tregon se të paktën deizmi ishte mjaft i njohur gjerësisht në kolonitë, duke 

frikësuar njerëzit në heshtje apo ti detyronte ata që të mbështesnin haptazi besimin zyrtar 

të kolonisë ku jetonin. 

Gjatë kësaj periudhe, krerët e kishës krijuar një fushatë propagandistike që 

përdorën frikën për të portretizuar Deizmin si një sistem të rrezikshëm.  

Duke kërcënuar me dënim të përjetshëm, blasfemi, dhe dënime të tilla si burgim dhe 

vdekje, feja e organizuar u përpoq për të shkatërruar rritjen e Deizmit dhe të konfirmojë 

Krishtërimin si sistem dominues i besimit në Amerikë. Fushata aktive e iniciuar nga 

udhëheqësit e kishës përfshinte çdo gjë, që nga predikimet deri në artikujt e botuar në 

gazeta, shpërndarjen e broshurave, madje edhe libra të botuar për të hedhur poshtë 

parimet e Deizmit dhe ritheksimin e historisë së besimit të krishterë. Edhe shkrimtarët 

anonim kontribuan duke botuar opinionet e tyre mbi Deizmin dhe Krishtërimit. Disa 

shkrimtarë përdorën metoda më kreative për të sulmuar Deizmin. Për shembull, një 

shkrim i tillë ishte "një pamflet për rreziqet e seksit të shkeljes së kurorës," por në fakt 

"ishte një trakt që sulmonte Deizmmin.‖
286

 

Mësuesi dhe autori, Parson Weems (1759-1825), i cili shkroi në vitin 1800 

Biografinë e famshme, Jeta e Uashingtonit, shkruajti disa libra mbi moralin, disa prej të 

cilave përfshinë sulme ndaj Deizmit. Për shembull, në librin e tij të titulluar Hakmarrja e 

Zotit Kundër Shkelësve të Kurorës , 1815, Weems lidh dy histori të shkeljes së kurorës. 

Një personazh, Dr Theodore Wilson, është përshkruar si "i infektuar me sëmundjen më të 

turpshme dhe shqetësuese nga të gjitha, një epsh i pashërueshëm apo kruarje pas 

grave."
287

 

Por sigurisht, sëmundja e Dr Wilson nuk ishte shkaktuar nga shkaqe natyrore.  Në 

të vërtetë "ky njeri elegant i ri nisi rrëzimin e tij duke lexuar librin e Thomas Paine, 

Epoka e Arsyes. Ky 'botim i shthurur' ngjall 'ngrohtësi pakufi për kënaqësitë kafshërore' 

tek Wilson dhe e inkurajoi atë të bënte "shpifje të guximshme ndaj Biblës ' duke bërë që 

Wilson 'të hidhte mënjanë familjen e tij të mirë dhe Biblën e familjes, dhe për udhëzues 

për kënaqësi mori Epoka e Arsyes! '"
288
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Prandaj, morali i përgjithshëm i librit të Weems ishte që leximi i veprat 

blasfemuese si Epoka e Arsyes e Paine kontribuonte për një model të përkeqësimit në 

gjykimin moral. Sëmundja që infekton trupin e njeriut është korrupsioni i shpirtit teksa ai 

largohet nga Bibla dhe besimi i krishterë. Më shumë nga këto libra të "moralit" u botuan 

në gjysmën e dytë të shekullit të tetëmbëdhjetë, të cilat iu drejtuan Deizmit dhe llojeve të 

tjera të mendimit të lire që konsideroheshin të rrezikshme nga kisha. 

Është e rëndësishme të theksohet se frika deiste e shkrimtarëve të krishterë dhe 

udhëheqësve fetarë në gjysmën e dytë të shekullit nuk ishte krejtësisht një mit. Deizmi, i 

cili në fillim të shekullit të 18-të referohej vetëm nëpërmjet përshkrimeve të paqarta nga 

shkrimtarët anonime, si Plain-Dealer, nuk u mbrojt me pasion nga pasuesit e tij. Në fakt, 

ligjet për adhurimin fetar shpesh pengonin shumë njerëz nga shpallja haptazi e besimit të 

tyre deist.  

Edhe pse Deizmi trajtohej si një sistem blasfemues dhe një besim i ligë në 

gjysmën e fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë, pasuesit e tij, me ngadalë nisën duke u 

bërë më të zëshëm. 

Në fakt, gazetat shërbyen si një nga platformat e para reale që deistët mund të 

përdorin për të përshkruar besimet e tyre, ndërkohë edhe për të sulmuar krishterimin. Për 

herë të parë, publiku amerikan filloi të angazhohet në një debat të hapur në lidhje me 

fenë. Edhe pse shkrimtarët shpesh ,beteshin anonim, ata shkruanin artikuj dhe letra që 

shpjegonin idetë e gabuara rreth Deizmit dhe theksonin kontradikta të rëndësishme 

biblike dhe arsyetime të gabuara të tjera që gjenden në kuadër të besimit të Krishterë.  

Në dekadën e fundit të shekullit të 18-të, përgjigja deiste do të kthehej veçanërisht në 

militantizëm në qasjen e saj ndaj Krishtërimit, por duke filluar nga vitet 1750, deistët më 

në fund nisën të flasin hapur në lidhje me besimin e tyre. Ky ndryshim u bë i mundshëm 

për shkak të disa faktorëve të ndryshëm që përfshin ". Tradita kalviniste kundër të cilës 

ajo reagoi, e infiltrimit në Amerikën e Veriut e idealeve të Iluminizmit francez, dhe 

përvoja e luftës për pavarësi kombëtare."
289

 

Kalvinizmi kishte dominuar fillimisht besimin e Krishterë në kolonitë amerikane 

deri kur Jonathan Edwards prezantoi një fe të reformuar që refuzoi idetë për paracaktimin 

dhe deprivimin total. Me Zgjimin e Madh, kolonitë filluan të reformojnë pikëpamjet e 

tyre mbi kalvinizmin tradicional. Por kur filloi Revolucioni Amerikan, lufta pati një 

ndikim të thellë në strukturën fetare të kolonive për shkak se "nevoja për të mbledhur të 

gjitha segmentet e popullsisë për të mbështetur luftën dobësoi institucionet fetare. 
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Armiqësia e kishave dhe ndikimi në rritje i ideve të Iluminizmit e forcuan këtë 

tendencë."
290

 

Po ashtu, gjatë periudhës Revolucionare, kishte një armiqësi në rritje ndaj Kishës 

së Anglisë. Në fakt, pas Revolucionit, Kisha e Anglisë ishte e ndarë në sekte të 

ndryshme. Kjo lejoi fetë e tjera të lulëzojnë dhe të përhapeshin në kolonitë, por ndërkohë 

kishte një qëndrim dërrmues mosmarrëveshjesh dhe përçarjesh në lidhje me besimin. 

Sigurisht, kur kolonitë amerikane fituan pavarësinë e tyre, krijimi i një qeverie të re 

federale dhe qeveritë shtetërore vendore kontribuan për ligje të reja që ishin të 

frymëzuara nga idealet e Iluminizmit, si përshembull: liria dhe toleranca. Në veçanti, një 

ndikim të nadh pati Iluminizmi francez, i cili ka kontribuar në një qëndrim evoluimi për 

fenë në përgjithësi. Në vitet 1790, shkrimtarët militantë deistë inkorporuan idetë e 

Iluminizmit francez në lidhje me fenë në sulmet e tyre mbi Krishtërimin. 

Të gjitha këto ndryshime bënë që deistët në Amerikë ta ngrinin më shumë zërin 

në qasjen e tyre për të mbrojtur dhe shpallur besimin e tyre. Duke parë në artikujt e 

gazetave dhe letra në gjysmën e dytë të shekullit, ka një shumëllojshmëri dhe referenca të 

deizmit. Së pari, ka letra që dënojnë praktikën e Deizmit dhe gjithashtu akuzojnë njerëzit 

që praktikojnë Deizmin apo e mbrojë atë. Një shembull i tillë është një letër në Gazetën 

Virginia e 20 maj 1763. Letra, e shkruar nga Joseph Kidd, i drejtohet Reverend z Henley, 

i akuzuar gjoja nga Kidd si praktikant i Deizmit. Letra e Kidd thekson se:  

"Ndërsa është raportuar publikisht se kam akuzuar zotin Reverend Henley si deist, 

dhe si një mosbesues i Tridhjetë e Nëntë Neneve të Kishës sonë, unë me këtë rast, me të 

drejtë nga karakterit të z Henley, deklaroj se unë kurrë nuk kisha arsye për të besuar se të 

tilla ishin Parimet e tij."
291

 

Një tjetër artikull nga Gazeta e Virginia më 2 mars 1753 bën një kërkesë për 

printim të letrës. Letra thotë, "Duke patur arsye për t‘iu frikësuar Deizmit nga disa 

anëtarë në Virxhinia, unë dëshiroj që ju të publikoni në Dokumentin tuaj, disa arsye që 

unë kam huazuar nga një autor i shquar, për të treguar se Shkrimet janë Fjala e Perëndisë. 

Edhe pse 'shkrimet nuk mund të bindin të pafetë, ata mund të jenë të dobishme për 

Besimtarët.‖
292
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Një nga artikutj më interesant për Deizmin u shfaq në Gazeta Virginia në janar 

dhe shkurt të vitit 1767.  Në artikullin e parë, e cila ishte shtypur në 8 janar 1767, një letër 

i referohet një artikulli nga java e kaluar ku akuzonte një person të panjohur i cili kishte 

grisur faqe nga një Bibël. Kjo letër, e cila ishte shkruar nga një autor anonim, por në 

adresë të redaktorit, z Purdie, thekson se: 

A ishte ai një Metodist, apo Deist, që thuhet se ka grisur Biblën, në numrin e 

fundit të gazettes suaj? E kush tjetër përvecse një deisti do tallej me fjalët e (Sh. Luka, iv. 

14.) me të vetmin që mund të shpëtojë atë nga mëkatet e tij?
293

 

Është interesante që autori e akuzon personin si një metodist dhe një deist. Por 

autori është i kujdesshëm për justifikim ndaj metodistit dhe sulmon Deizmin duke 

shkruar se vetëm një deist do të "tallej" me fjalët e Biblës. 

Në numrin pasardhës të Gazetës, një tjetër autor anonim adreson akuzat, por 

paraqet një argument tjetër. Në artikull, autori shkruan: 

Në përgjigje të pyetjeve në letrën tuaj të fundit, duhet të njihet nga kushdo, që di 

diçka mbi deistët, se nuk mund të supozohet të ketë qenë një nga ata ai që grisi Biblën, 

pasi ata nuk kujdesen më shumë për atë që mund të deklarojë se sa për një pako me relika 

të vjetra.
294

 

Ky autor në mënyrë të qartë mbron Deizmin duke argumentuar se një deist kurrë 

nuk do të griste me qëllim një faqje nga Bibla sepse libri nuk ka asnjë vlerë për ta. Më tej 

ai nis duke sulmuar Krishtërimin. Autori deklaron se kishtarët në përgjithësi kanë 

mungesa në të kuptuar.  Kjo letër paraqet një mbrojtje të fortë të Deizmit, dhe është një 

nga shembujt e parë të ndryshimit të qëndrimit të deistëve në pjesën e dytë të shekullit të 

tetëmbëdhjetë. 

Në artikullin e fundit të serisë, një tjetër përgjigje lëshohet nga një i krishterë i cili 

shkruan: Shkrimtari i gazetës suaj të 22 janarit shpall mendimin e tij lidhur me deistët, se 

ata nuk kujdesen më shumë për Biblën e Shenjtë se sa për një relike të vjetër; nëse po, ky 

gabim i tyre i madh duhet të hiqet. Deizmi është një pluhur që do e mare era, ndërsa 

përmbajtja e Biblës do të vazhdojë në jetë të jetëve dhe ajo, si Fjala e Zotit, do mbetet 

përjetë.
295

 

Edhe kësaj here, duke mbrojtur Shkrimin e Shenjtë, autori thjesht thekson se 

Bibla do të jetë përgjithmonë e gdhendur në shoqëri, ndërsa Deizmi do të mbijetojë 
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vetëm për një periudhë të shkurtër dhe do të zhduket. Çuditërisht, autori i kësaj letre do të 

ishte i saktë në vlerësimin e tij rreth Deizmit i cili ishte vërtetë në venitje. Në përgjithësi, 

kjo seri artikujsh zbulon konfliktin mes të krishterëve dhe deistëve gjatë gjysmës së dytë 

të shekullit të 18-të. Deizmi nuk ishte një sistem teologjik i cili mund të shkatërrohej 

lehtë nga të krishterët. Përkundrazi, shfaqja e saj si një sistem me ndikim të rëndësishëm 

në mendim ishte një kërcënim real dhe serioz për të krishterët kudo që ndodheshin. 

Përgjigja nga udhëheqësit e kishës përfshinte të njëjtat masa të përdorura nga 

deistët për të mbrojtur besimin e tyre. Për shembull, përveç publikimit të librave të 

Weems Parson, i cili paraqiti tregime të moralit që kishin për qëllim portretizimin e 

Deizmi si një sëmundje kërcënuese për jetën, një metodë e suksesshme e sulmit ishte 

predikimi kundër mendimit të lirë nga kleri. Duke i përkushtuar predikime të tëra 

kërcënimit nga Deizmi, predikuesit mund të paraqesin në mënyrë efektive të ligat e 

Deizmit, ndërsa promovonin nxitjen e besimit të krishterë. Kjo i lejoi udhëheqësi e kishës 

të flisnin publikisht për Deizmin para një grupi prej pasuesve besnikë. Gjithashtu, 

drejtues të krishterë përdorën talljen për të kundërshtuar argumentet e deistëve. Duke 

përdorur shtypin e shkruar për të botuar artikuj dhe letra në gazeta dhe revista, 

argumentet e tyre mund të arrinin një përqindje të madhe të popullsisë. Për shembull, në 

Providence and Gazette and Country Journal e 24 shtator, 1785 (Nr. 1134), një artikull 

shkruar nga një anglez, Dr Watts i drejtohej veçanërisht të rinjve që ishin "paralajmëruar 

kundër të metave dhe spekullimeve deiste."
296

 

Në një artikull tjetër, i cili mbante titullin "Këshilla ndaj një të riu, pas hyrjes së tij 

në botë" ai këshillonte lexuesit e tij kundër 'interesave të tyre të përjetshme në botën e 

ardhshme, dhe ti shihnin gjërat me dritën e thjeshtë të natyrës."
297

 

Në një artikull në The Continental Advertiser më 5 janar 1786 (Nr. 515), lexuesit 

ishin të paralajmëruar se "poshtërsia e ftohtë dhe e qëllimshme e të pafeve (nuk mund) të 

krahasohet me një orë të ndershmërisë të ndërgjegjshmit, shumë më pak se me lumturinë 

e tyre, të cilët, në momentet e tyre të fundit, kanë dëshmuar se në cfarë paqje një i 

krishterë (mund) të vdesë." Etiketimi deist si ―jobesimtarë" dhe veprimet e tyre si 

"poshtërsi", autori beson në mënyrë të qartë që ata janë armiq të fesë së krishterë. Kjo 

mbështetet më tej nga referenca në vdekjen e Krishtit, e cila është një ngjarje me anë të 

cilës autori zbulon drejtësinë superiore të krishterëve. 
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Gjithashtu në një ese të shkruar nga guvernatori i New Jersey, William Livingston 

(1723-1790), me titull "Mendime mbi Deizmin," "ai u tall me mësimet deiste dhe 

spekulimet e tyre. Ai mendonte se deistët ishin 'arsyetues sipërfaqësor‘ dhe dishepujt e 

një morali të cilat nuk tejkalonin në praktikë ushtrimet e një kali. . . në përfundim, 

Livingston la të kuptohet se të gjithë deistët ishin thjeshtë kokëtrashë "
298

 

Esetë e shkruara nga figurat politike ishin me ndikim të madh në fushatën për të 

frenuar Deizmin. Për shkak se zyrtarët e zgjedhur në shtet, nivel lokal apo kombëtar 

kishin fuqinë për të prezantuar legjislacionin që synonte kufizimin e asaj që konsiderohej 

si sjellje imorale, ata mund të kontrollonin ndikimin e Deizmit në tërësi. Një shembull i 

kësaj është një shpallje të lëshuar nga kryetari i shtetit të Delaware, John Dickinson, 

dekreti i të cilit kishte për qëllim të ". . . frenonte progresin e të pafeve" dhe u ". . . ribotua 

në The Pennsylvania Gazette dhe Weekly Advertiser më 23 qershor 1782."
299

 

Natyrisht, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për deistët ose mendimtarët e lirë të 

tjerë. Në fakt, palët që u përkisnin si Krishtërimit dhe Deizmit do të ishin integrale në 

çështje të tilla si liria e fesë dhe çështjet midis kishës dhe shtetit. Gjithashtu, të përfshirë 

në fushatën kundër Deizmi ishin drejtues të krishterë të njohur të cilët gjithashtu shërbyen 

si edukatorë të rëndësishëm në vend. Timothy Dwight (1752-1817), i cili ishte president i 

Yale College 1795-1817, botoi një poemë që u bë shumë e njohur të titulluar Triumfi i 

mosbesimit në vitin 1788. Shkruar si një koment satirik mbi Deizmi, Dwight ia drejtonte 

poemën e tij Volterit, një shkrimtar i madh satirik, i cili kishte mësuar se "qëllimi kryesor 

i njeriut ishte të shpifte ndaj Perëndisë të tij, dhe ta abuzonte atë përgjithmonë '"
300

 

Në poemën e tij, Dwight përshkruan deistë anglez si Herbert i Cherbury dhe 

Bolingbroke si udhëheqësit në 'kauzën e Djallit." Për më tepër, ai u shpreh se këta 

mendimtarë ishte ndihmuar në punën e tyre nga dritat më të vogla si Toland, Collins, 

Chubb, Morgan, dhe Woolston, të gjithë prej të cilëve ndihmonin rënien në mëkat.  

Kjo poemë u ribotua dhe u komentua në botimet e korrikut 1788 të The American 

Magazine. Komentuesi, një deist, e kritikoi rëndë poezinë dhe arriti në përfundimin se ". . 

. ajo kurrë nuk mund të konisderohet as si vepër e mirë dhe as si satirë e mirë."
301

 Edhe 

Ezra Stiles, presidenti i mëparshëm i Yale College, besonte se poema e Dwight mund të 

kishte bërë më shumë dëme sesa të mira për shkak të gjuhës që ai përdori për të sulmuar 
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deistët. Stiles besonte se Dwight ". . . kishte shkuar aq larg sa ti kritikonte ata me një 

hidhësi që nuk ishte e krishterë."
302

 

Është interesante që Stiles besonte se gjuha e Dwight ishte shumë e ashpër duke 

konsideruar shumëllojshmërinë e artikujve që sulmonin deistët në shekullin e 

tetëmbëdhjetë. Por miratimi Stiles i një metode më civile të sulmit do të bëhej më e 

rëndësishme në dekadën e fundit të shekullit, kur një formë militante e Deizmi u ngrit në 

të gjithë vendin. 

Përveç veprës së tij Triumfi i mosbesimit, Dwight gjithashtu mbajti një predikim 

të titulluar ―Një diskurs mbi disa ngjarje të shekullit të kaluar‖, në vitin 1801. Edhe pse 

ky predikim shfaqet në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë, ajo vazhdoi si një fjalim i 

ashpër duke u bënë më i organizuar gjatë gjysmës së fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë. 

Në këtë predikim, i cili ishte shkruar në përgjigje të veprës së Thomas Paine, Epoka e 

Arsyes, Dwight vazhdoi gjuhën etij agresive ndaj Deizmit duke deklaruar se Deizmi ishte 

një "Kundërshtar i Krishtërimit, i përkushtuar ndaj mëkatit dhe epshit, dhe një shpallëse 

pompoze e dashurisë ndaj lirisë.‖
303

 

Këtu, Dwight e krahason Deizmin me një perversitet seksual që mund të 

korruptojeë si familjen ashtu edhe shtetin. Duke pretenduar se Deizmi fshihet pas 

angazhimit të saj mbi lirinë, Dwight nënkupton se Deizmi është një konspiracion i 

organizuar duke kërkuar për të shuar çdo aspekt të shoqërisë. Ai e elaboron më tej këtë 

duke thënë, "të pafetë nuk kanë as aftësinë, as dëshirën, as bindjen për të kuptuar, por 

kanë vendosur të gjitha përpjekjet e tyre për të gëlltitur zemrën e njuerëzve. . . shkrimet e 

tyre kanë marrë çdo formë, dhe kanë trajtuar çdo subjekt të mendimit."
304

 Dwight besonte 

se deistët kishin në shënjestër emocionet e lexuesit dhe dëgjuesit duke i përdorur ato si 

një mjet i fuqishëm i konvertimit. 

Pas vitit 1750, konflikti midis deistëve dhe të krishterëve u bë më edhe më i fortë, 

teksa të dyja palët u bënë më të zëshme në mbrojtjen besimit të tyre. Para vitit 1750, 

deistët kishin përdorur kryesisht median si një mjet për të paraqitur mesazhe delikate të 

Deizmit. Por vendi dhe shoqëria filluan të ndryshojnë, ndaj deistët u ndjenë më të 

rehatshëm për të mbrojtur besimet e tyre. Duke ekzaminuar reagimin e udhëheqësve të 

kishave, politikanët dhe shkrimtarët e krishterë, është e pamohueshme të thuhet se 

Deizmi u konsiderua si një kërcënim serioz dhe i rrezikshëm për Krishtërimin. Duke 

                                                 
302

 Po aty, 453. 

303
 Samuels, ―Infidelity and Contagion,‖ 186. 

 

304
 Po aty, 186. 



107 

 

konsideruar artikujt e botuar, letrat, librat, predikimet, pamfletet, dhe legjislacionin në 

gjysmën e fundit të shekullit, është e qartë se ka pasur një fushatë aktive për të frenuar 

ndikimin e Deizmit, dhe në shumicën e rasteve, qëllime të drejtëpërdrejta për ta 

shkatërruar Deizmin si një sistem besimi.  

Duke përdorur frikën për të bindur njerëzit që Deizmi ishte imoral dhe 

blasfemuese, kisha punoi në mënyrë aktive për të portretizuar Deizmin si një institucion 

të ligë. Në një predikim të shkruar nga Timothy Dwight, lexojmë një përmbledhje të 

ndjenjave të kishës ku me pasion deklarohet: A duhet që kishat tona të bëhen tempuj të 

arsyes, Shabati ynë një dekadë, dhe Pslamet tona himne adhurimi të Marsailles? A duhet 

ne të ndryshojmë adhurimin tonë të shenjtë në një valle të furishme jakobine dhe të 

shohim një perëndeshë njerëzore mbi fronin e Zotit? A duhet të shohim Biblën e Shenjtë 

të hedhur në një zjarr të madh? A duhet që bijtë tanë të bëhen dishepuj të Volterit dhe 

dragoj të Marat?
305

 

Predikimi i Dwight është një shembull i frikës i shprehur nga udhëheqës të kishës 

gjatë shekullit të 18-të dhe fillim të shekullit të 19-të. Duke iu referuar Iluminizmit 

francez, Dwight konfirmon se ndikimi i Iluminizmi është konsideruar një faktor i 

rëndësishëm në përhapjen e Deizmit. Për pjesën më të madhe, të deistëve, ata përdorën të 

njëjtat metoda për të sulmuar Krishtërimin. Ato përdorën letra të shtypura, artikuj, dhe 

vepra që u përpoqën për të promovuar arsyen si metodë e vetme për të njohur të vërtetën. 

Arsyeja, kur zbatohet siç duhet, mund të zbulojë Krishtërimin si një sistem i rremë dhe i 

dëmshëm. Në përgjithësi, konflikti midis Krishtërimit dhe Deizmit u bë gjithnjë e më 

shumë pasionant pasi pasuesit e tyre ishin të përkushtuar të mbronin besimin e tyre. 

Disa historianë e kanë konsideruar minimal ndikimin e Deizmit në shekullin e 

tetëmbëdhjetë në Amerikë, por numri i madh i veprave për të dyja anët e sistemeve 

vërteton se konflikti i Deizmit ishte me të vërtetë një kërcënim real për mbizotërimin e 

vazhdueshëm të Krishtërimit në Amerikë.  

 

2.5 Ngjashmëritë midis Deizmit dhe Masonerisë dhe Simbolika e Washington D.C. 

 

Trashëgimia e lënë nga etërit amerikanë konsiston në një besim deist me lidhje 

masonike, e cila manifestohet në simbolet kombëtare të SHBA. Masoneria është një 

organizatë me origjinë të fshehtë, të krishterët e quajnë ―të errët‖, e cila besohet se ka 
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lindur në fundin e shekullit të XVI dhe fillimin e shekullit XVII. Me Lozhat kryesore në 

Skoci dhe Irlandë ajo u përhap në kolonitë britanike në Amerikë në vitet 1730. Pas 

Revolucionit Amerikan, lozhat masonike u ngritën në të gjitha shtetet në Sh.B.A. Lozha 

në Virginia drejtohej nga George Washington.
306

 

Shumë prej themeluesve të Republikës amerikane ishin deistë sesa të krishterë. 

Deismi një produkt i iluminimit, promovonte se çdo gjë mund të shpjegohej me anë të 

arsyes, dhe nuk i detyrohej asnjë gjë zbulesës hyjnore.  

Perëndia e deistit ishte ndërtuesi i orës së madhe që krijoi universin e më pas e la 

atë duke parë akrepat që lëviznin. Ai shihet edhe si Arkitekti i Madh, ndaj ishte e 

kuptueshme që shumë deistë e shihnin fenë dhe filozofinë masonike si të ngjashme. 

Thomas Paine dhe Thomas Jefferson nuk ishin masonë, por si deistë ata ndanin 

orientimin racional të këtij besimi; disa studiues i kanë quajtur ata si ―masonë pa 

përparëse.‖
307

 

Masoneria është eksluziviste. Në hirarkinë masonike sekretet nuk lejohen t‘i 

tregohen grave, të miturve, njerëzve me ngjyrë, ateistëve, dhe të varfërve.
308 

Ndryshe nga 

deismi, masoneria është një shoqëri esoterike dhe mbështet privacinë e aktiviteteve të saj. 

Megjithatë, ndonëse njëra është e hapur dhe tjetra e fshehtë, të dyja duket se bashkohen 

në konceptin e ―hyjnisë universale‖, lidhjes midis Perëndisë dhe shkencës, dhe 

kundërshtimin ndaj aspekteve thelbësore të Krishtërimit.
309

 

Por influenca e masonerisë në historinë sociale të Britanisë së Madhe dhe kolonitë 

e saj duket se është anashkaluar nga historianët. Në Angli, ajo tërhoqi burra të respektuar 

dhe elitarë që kishin kërkuar të përdorin stacionin e tyre për të çuar përpara idenë se 

merita ishte masa më e mirë e cilësisë së një njeriu, dhe që njerëzit që punojnë sëbashku 

mund të përmirësojë shoqërinë e tërë. 

Edhe pse masonët dhe lozhat masonike luajtën një rol në Revolucionin Amerikan, 

veprimet e vëllezërve në të dy anët e konfliktit theksojnë se lufta ishte mbi parimet e jo 

ideologjitë. Nga ana tjetër, u ngritën shumë polemika ndaj Masonerisë, duke u parë si 

kërcënim për monarkinë, fenë dhe rendin shoqëror.
310
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Margaret Jacob vëzhgon me shkrimet e saj se si masonët anglez dhe kolonial e 

modeluan veten si një organizatë në të cilën njerëzit e saj "jetonin Iluminizmin."
311

 

Perspektiva e saj hedh poshtë supozimin se vetëm një pjesë e vogël e njerëzve, 

përfshirë Voltaire, Diderot, Hume, dhe Franklin, i dhanë formë Iluminizmit. Në të 

vërtetë, masoneria ishte një laborator social për njerëzit të cilët, ndër të tjera, kërkonin që 

të bëheshin më të shkolluar. Brenda Lozhës, vëllazëria masonike njihej me artin, 

muzikën, filozofinë, "shkencën e re" dhe republikanizmin.
312

 

Në Europë, veçanërisht, toni i diskursit masonik ishte shumë intelektual, duke tërhequr 

njerëz të tillë si skulptori Jean - Antoine Houdon, dramaturgu Gotthold Lessing, dhe 

Wolfgang Amadeus Mozart, vepra e të cilit, Die Zauberflöte njihet për nëntekstin e saj 

masonik.  

Në Angli, anëtarë të rëndësishëm të lozhave të para në Londër ishin të lidhura me 

grupe të rëndësishme shkencore të ditës, duke përfshirë London College për mjekësi, dhe 

Shoqëria Mbretërore e Londrës.
313 

 

Në kolonitë amerikane, në fillimet e veta, masoneria duket se ka qenë më 

praktike. Gjatë viteve 1750 dhe 1760, gati 83 për qind e masonëve në Filadelfia ishin 

tregtarë ose profesionistë, ndërsa më pak se tetë për qind ishin artizanë.
314

 

Vetë kushtetuta masonike është e qartë në lidhje me detyrën e një vëllai mason për të 

respektuar parimet universale të vëllazërisë, enjohur si dashuria hyjnore, apo e vërteta 

dhe dashuria vëllazërore. Nëse praktikohen siç duhet, këto do të promovojnë harmoninë 

midis vëllezërve dhe të tregojnë guximin e karakterin e një njeriu. "Një mason është i 

detyruar nga qëndrimi i tij, të respektojë ligjin moral; dhe në qoftë se ai me të drejtë e 

kupton Artin, ai kurrë nuk do të jetë një ateist budalla, e as një Libertin jofetar."
315

 

Kushtetutat masonike inkurajojnë masonët të shmangin piketat e tyre personale 

mbi besimet për të promovuar një paraqitje humaniste dhe ekumenike. Por përtej 

inkurajimit të vëllezërve masonë për të shkuar mirë me njëri tjetrin, opinioni dhe tezat e 

Anderson mbi Masonerinë sugjerojnë se mësimet masonike mund të zbulojnë diçka në 
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lidhje me natyrën e vërtetë të Perëndisë , të cilit ata i referohen si "Arkitekti i Madh i 

Gjithësisë" - dhe vendin e njeriut në këtë univers e shohin si qenie njerëzore të cilët mund 

të ishin të ndarë nga njëri-tjetri për shkak të fesë, ndaj mund të jenë të bashkuar që të 

bëhen vëllezër masonike, dhe të ndajnë njohuritë më hermetike. Përshembull, në lidhje 

me ndërtimin e karakterit, urtësinë e papërlyer të lashtësisë e cila iu dha Adamit dhe u 

pasua përmes brezave të njëpasnjëshme duke rrjdhur në gjakun "britanik‖ të cilët 

formuan kombe të lira, të cliruar nga luftërat e huaja dhe civile , dhe duke shijuar frytet e 

mira të Paqes dhe Lirisë.
316

 

Në vitet pas bashkimit të një nga etërve amerikanë, Benjamin Franklin, me 

masonerinë, burra nga shtresat tregtare dhe klasa profesionale do të përbënin një 

përqindje të madhe të kandidatëve për të marë gradën masonike. Vëllazëria e Filadelfia 

kishte evoluar gjatë kohës që Franklin kishte kaluar nga një zanatçi i thjeshtë në një 

organizatë qytetare me lidhje të forta në elitat aristokratike angleze. Kandidatët ishin të 

shkolluar, të moderuar dhe me arsim të mirë, dhe të pasur mjaftueshëm për të paguar 

detyrimet e anëtarësimit. Ata duhej të ishin të lirë, të besonin në Perëndinë, dhe duhet të 

zgjidhnin shoqërinë mbi dogmën, duke lënë mënjanë çështje të diskutueshme, të tilla si 

politika dhe feja, të cilat " kurrë nuk do sillnin përfitime për mirëqenien e çdo lozhe 

masonike"
317

 

Nxitja e polemikave në lozh mund të çonte në përjashtimin nga vëllazëria 

masonike. Me dashamirësinë si një nga mësimet themelore të rendit masonik, masonët 

kërkuan të përmirësonin komunitetet e tyre nëpërmjet bamirësisë: ata sponsorizuan 

agjenci civile, përfshirë spitalet dhe jetimore, si dhe leksione shkencore dhe ngjarje 

artistike. Anëtarë kyç të lozhave të hershme Londrës dhe më tej ishin të lidhur me grupe 

të rëndësishme shkencore të kohës, përfshirë këtu edhe London College of Physicians 

dhe Royal Society.
318

 

Më vonë,  Zur wahren Eintracht,  lozha e Vjenës kishte një orkestër të vetën dhe 

në të merrnin pjesë edhe figura të shquara si Leopold dhe Wolfgang Mozart.
319
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Loge des Neuf Soeurs, e cila u drejtua nga Benjamin Franklin gjatë kohës së tij në 

Francë, u themelua si një shoqëri bamirëse në Akademinë e Shkencave në Paris dhe e ri-

organizua nën parimet masonike në vitin 1776.
320

 

Nuk ka prova për të sugjeruar se puna e shquar bamirëse e Franklin për qytetarët e 

Philadelphia, duke përjashtuar ndërtimin e Hollit Masonik - është bërë në emër të 

vëllazërisë apo i motivuar nga mësimet masonike, por fama e tij si një filantrop do të 

kishte ndikuar ndjeshëm në një grup tashmë prestigjioz dhe me shtrirje të gjerë të 

anëtarësisë. 

Nuk është e vështirë për të parë pse njerëzit e klasës së mesme do ta shihnin 

masonerinë kaq tërheqëse: ata kishin punuar shumë dhe kërkonin për të shijuar frytet e 

punës së tyre. Por thjeshtë, duke qenë një mason, ky status e rriste automatikisht vendin 

që zinte individi në shoqëri. 

Po aq shumë sa masoneria ishte një filozofi, ajo ishte gjithashtu edhe një mënyrë 

jetese. Rregullat shtrënguese në lozhë kundërbalancoheshin me hare banketesh, duke 

demonstruar një dikotomi humane ku theksohej: 

Thjeshtësia në të paturit e një kohë të mirë mbi të menduarit shumë të thellë. Kur 

Franklin kërkoi të shpjegojë ekuilibrin midis perceptimit të publikut dhe ambicieve 

personale në autobiografinë e tij, masonët e bënin këtë duke e jetuar, dhe karakteret e tyre 

individuale krijuan reputacionin e një urdhri të tërë.
321

 

Masoneria krijoi sistemin e vet të moralit, të ilustruar nga simbole, të shprehura 

në alegori dhe të mësuara përmes ritualit. Rituali masonik është mjeti kryesor i përdorur 

për të shprehur dhe të përforcuar idealet vëllazërore. Alegoria qendrore e mësimit 

masonik është ndërtimi i Tempullit të mbretit Salomon në Jeruzalem, që përfaqëson 

karakterin, i frymëzuar në mënyrë hyjnore dhe i fiksuar brenda çdo masoni. Turma e 

madhe e punëtorëve, punëtorë guri dhe mbikëqyrësit të cilët ndërtuan tempullin 

përfaqësojnë vëllazërinë masonike të angazhuar në ndërtimin shpirtëror individualisht 

dhe si një grup i tërë.  

Hirami Abiff, i identifikuar në dijet masonike si arkitekti kryesor i tempullit, është 

shembulli ideal i karakterit për të gjithë masonët, dhe fokusi i dramës qe permban shkalla 

Mjeshtër Mason.  
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Grada e parë masonike, Nxënësi i Ri, Artizani i Dijes, dhe Mjeshtri Mason, 

nënkuptojnë mësim dhe detyra ndaj vëllazërisë dhe ritualeve të saj. Parimet themeltare të 

masonerisë:  ndihma (kujdes për njerëzit e tjerë), e vërteta (përpjekje për ta përsosur 

natyrën e dikujt), dhe dashuria vëllazërore, tregojnë se si është ndërtuar karakteri 

njerëzor. Në qoftë se dashuria vëllazërore është ―Çimentoja dhe Lavdia‖ e kësaj 

Vëllazërie të lashtë, ndihma qëndron për blloqet e saj të ndërtimit dhe e vërteta është 

punë e nevojshme për ndërtimin e tempullit shpirtëror të një individi.
322

 

Fondi i ideve, simbolet dhe mitet e lidhura me masonerisë ishin të përfshira në 

lindjen e kombit të ri amerikan. Historiani i feve, Joseph Campbell e përmbledh 

përfshirjen masonike në dy mënyra: 

( l ) se simbolet masonike u bënë simbolikat e kombit; dhe 

( 2 ) se idetë e vëllazërisë në kuadër të simbolizmit ishin projektuar përtej 

mësimeve të thjeshta, në një mënyrë të veçantë, e cila përfaqësonte mendimin popullor të 

vetë revolucionarëve.
323

 

Pika e fundit nënkupton se etërit amerikanë ishin në gjendje të artikulonin një 

vizion i cili arriti dy objektiva potencialisht të kundërta në të njëjtën kohë - e mira e të 

gjithëve, ose Commonwealth; dhe të drejtat e individit brenda këtij entiteti. Kështu, dy 

synimet potencialisht kontradiktore, të drejtat e shtetit kundër të drejtave të individit, janë 

të përputhura. 

Simbolikisht, imazhet masonike dhanë edhe një të tretë, një rrugë alternative 

midis simboleve të Kishës, nga njëra anë, dhe simbolet e monarkisë, nga ana tjetër; të 

dyja prej të cilave ishin sistemet mbizotëruese autoritariste në shekullit e 18-të. 

Çështja u bë më e qartë kur Revolucioni dhe më pas periudha Federaliste lindën 

një shkollë unike arkitektonike të cilat reflektonin jo vetëm idealet e elitare dhe të larta të 

etërve amerikanë, por edhe caktuan një atmosferë estetike dhe respect të besueshëm për 

ndërtesa të tilla si Shtëpia e Bardhë dhe Federal Hall, të cilat mishëronin imazhin publik 

të kombit të ri. 

Për shkak se Shtetet e Bashkuara ishin kombi i parë modern që nuk u ndërtua mbi 

fuqinë arbitrare ushtarake, ambicie dinastike, apo interesat personale të dikujt, detyra 

kryesore e etërve amerikanë pas Revolucionit ishte për të artikuluar një filozofi të 

unifikuar apo një ideologji e cila bëri kuptim për të gjithë klasën e arsimuar të epokës. 
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Kjo do të thotë se premtimet politike në Deklaratën e Pavarësisë të vitit 1776 dhe 

Kushtetuta e vitit 1787, dhe të drejtat individuale, duhej të pajtoheshin me një filozofi 

publike e cila shpjegoi, ose të paktën bëri të kuptueshme, realitetin që të gjithë nuk ishin 

ekonomikisht të barabartë.
324

 

Me fjalë të tjera ata kishin për të gjetur një filozofi e cila i apelonte dinjitetit të 

punës, demokracisë thelbësore të përfaqësimit hierarkik, në vetvete një koncept 

potencialisht kontradiktor, të gjitha brenda një vizioni të harmonisë e cila shmangte 

grindje sektare. Përgjigja ishte natyrisht masoneria. 

Në fillimet e Amerikës, masoneria kryente tri funksione të veçanta të cilat hedhin 

dritë mbi origjinën e vet të hershme të historinë intelektuale europiane.  

Së pari, ajo arriti një lloj armëpushimi me fetë sektare, sidomos puritanizmit dhe 

Kongregationalismin në New England, i cili lejoi për personat të cilët nuk bienin dakord 

në teologji, për të kryer një luftë të suksesshme kundër një të trete, të "keqes më të 

madhe," tiranisë britanike. Për shkak se shumica e etërve amerikanë ishin në një farë 

mënyre të lidhur me Kishën e Anglisë, kjo arritje është edhe më e rëndësishme.
325

  

Së dyti, ajo shkaktoi një shkundje dhe justifikoi një inteligjencë, dhe politikë elite, 

e cila ishte e angazhuar në përhapjen e njohurive, dhe promovuese në frymën 

progresive.
326

 

Së treti, gjatë sulmeve anti-masonike e detyruan vëllazërinë të ndërmerrnin një 

ristrukturim të imazhit publik, dhe një zbutje në pozicionin e saj elitist. Ajo u transformua 

duke tentuar për të marrë një rol tjetër kulturor si të pranueshëm në simbol me klasën e 

mesme duke synuar të forconte lidhjet e bashkëpunimit në tregti dhe në çështje qytetare. 

Gjatë periudhës së mungesës relative të Shteteve të Bashkuara nga çështjet e Europës, 

1776-1914, masoneria tentoi të themelonte pluralizmin sektar brenda kufijve amerikan.
327
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 Masoneria mund të kuptohet më së miri duke iu referuar shtresave simbolike 

brenda motiveve të ritualeve biblik, mesjetare, elementet e padëshifrueshme apo okulte 

dhe emblemave deiste ose iluminste.
328

 

Trashëgimia vizuale deiste dhe masonike që kanë lënë figurat e shquara të 

historisë së Sh.B.A. është e madhe, si përshembull, Emblema e Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës. Si fillim dizenjoja u propozua të krijohej nga Franklin, Jefferson dhe Adams. 

Sygjerimi i tyre përfshinte elementë heraldike, perëndesha binjake, dhe syrin e iluminatit 

në një trekëndësh. Këto sygjerime u refuzuan dhe dy grupe të tjera do caktoheshin 

përpara se Emblema e Madhe e SHBA të pranohej nga të gjithë.  

Ndonëse dizenjot e propozuara nga Jefferson, Franklin dhe Adams u refuzuan, 

edhe emblema përfundimtare kishte më shumë elementë deist, masonik dhe humanist, se 

sa të krishterë. Shqiponja pa flokë përfaqëson Akrepin, që shoqërohet me vdekjen dhe 

rilindjen. Shqiponja mban një dorëshkrim të mbledhur rrotull me shkrimin E pluribus 

unum, që do të thotë një nga shumë. Disa besojnë që kjo ka kuptimin e një kombi dalë 

nga trembëdhjetë kolonitë, por ka debate që hedhin tezën se ndoshta do të thotë një Zot 

përmbi shumë zotë, një dogmë masonike. Në anën e pasme është një piramidë pa majë, 

një simbol tjetër masonik.  

Piramida ka trembëdhjetë shkallë, një për çdo koloni. Piramida pa majë thuhet se 

nënkupton humbjen e diturisë nga njerëzit për shkak të sundimit të gjatë të Kishës mbi 

dijen. Ky simbol u shfaq për herë të parë në monedhën koloniale. Vula gjithashtu shpalos 

edhe syrin që sheh gjithçka, i cili është një simbol kulti që i ka gjurmët në Egjiptin antik. 

Ka aludime se syri përfaqëson perëndeshën Isis, e cila konsiderohet si personifikim i 

dijes.
329

 

Një moto me trembëdhjetë fjalë, Annuit Coeptis, është marë nga vepra Eneida e 

Virgjilit, poetit romak, në librin IX, rreshti 625, lu shkruhet: Jupiter omnipotens, 

audacibus annue coeptis. Kjo është një lutje e Eskanit, biri i heroit të historisë, Eneas, e 

cila përkthehet ―Jupiter i Gjithëpushtetshëm, mbështet nismat e (mia) (të) guximshme‖.
330

 

Një moto tjetër e emblemës është Novus Ordo Seclorum, që përkthehet Rregulli i Ri i 

Epokave. Edhe kjo moto është marë nga Virgjili, në vargjet 5-8: 

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; 

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 

iam nova progenies caelo demittitur alto.  
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Tani vjen epoka e fundit e këngës së Sibilit; 

Urdhëri i madh i epokave ka rilindur. Dhe tani drejtësia rikthehetm sundimtarët e 

ndershëm kthehen; tani një racë e re po zbret nga qielli.
331

 

Kjo moto u propozua nga Charles Thomson, eksperti i gjuhës latine që mori pjesë 

në dizenjimin e Emblemës Amerikane, me domethënien ―e fillimit të një Epoke 

Amerikane‖. Por, sado simbolike të duket kjo moto, ajo shkakton një skepticizëm jo të 

pakët përsa i përket simbolikës. Ndonëse ka debate se kjo poemë e Virgjilit u lexua nga të 

krishterët e Mesjetës si profeci për Krishtin, simbolikisht dhe biblikisht nuk ka asnjë 

lidhje me krishtërimin, përkundrazi është shumë e lidhur me filozofinë dhe simbolikën 

deiste dhe masonike. 

 Kjo lidhje duket më qartë edhe tek monedha e parë e lëshuar nga qeveria federale. 

E njohur si monedha me emër Dollari me Flokë që Valëviten, lëshuar në vitin 1794, kjo 

monedhë në anën ballore ka portretin në profil të një femre me flokët që valëviten, e cila 

simbolizon ―Lirinë‖. Por nëse në kohën e krishtit monedhat kishin portretin e perandorit 

të Romës, në Europë dhe gjetkë, portretin e mbretit apo mbretëreshës, shteti i 

sapoformuar amerikan nuk zgjedh as portretin e një prej figurave patriotike më të shquara 

në vend, siç do bënte më vonë, as një simbol të krishterë mbi të cilën u ndërtua ky komb, 

por vendos si simbol të kombit, në monedhën e parë zyrtare, portretin e perëndeshës 

pagane romake Libertas.  

Për më tepër, jo vetëm që elita qeverisëse e kohës po legjitimonte perëndeshën 

pagane, si edhe po promovonte filozofinë deiste të Locke mbi lirinë si një kontratë 

sociale, por ky simbol po shërbente edhe si një urë lidhëse me Revoluconin Francez që 

lirinë e kishte të parën në sloganin e famshëm  Liri, Barazi, Vëllazëri. Por, këtu nuk bëhet 

fjalë për të drejtën e të qenit i lirë, por për ngjarjen e 10 nëntorit 1793 në Francë, një vit 

përpara se të dilte në qarkullim dollari i parë amerikan, kur revolucionarët francez e 

shkatërruan altarin e krishterë në Notre Dame në Paris, dhe në vend të tij vendosën altarin 

e perëndeshës pagane ―Liria.‖
332

 

Monedhat e para amerikane ngjasojnë shumë me monedhat romake. A do e kishin 

përdorur këtë simbol puritanët e parë që zbarkuan në kontinentin e ri? Nëse analizojmë 

kontekstin historik, padyshim që jo, por Amerika e fundit të shekullit të 18-të nuk ishte e 

njëjtë me atë të afro dy shekujve më parë. Beslidhja e etërve ishte shumë e largët nga 
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mënyra e beslidhjes së brezave të ri. Etërit e kishin bërë beslidhjen me Perëndinë e 

krishterë ndërsa dy shekuj më vonë, pasardhësit e tyre e kishin bërë me një Perëndi tjetër, 

atë të arsyes, filozofisë, humanizmit, iluminizmit, deismit, masonerisë, materializmit, etj. 

Peter Marshall dhe David Manuel e përshkruajnë kështu këtë ndryshim brezash: Ne e 

pamë se si Ai (Perëndia) e solli Amerikën në fitore madhështore. Më në fund, ajo që 

kishte qëllim Perëndia për ‗Izraelin e Ri‘ dukej se ishte shumë pranë. Tani Amerika ishte 

e lirë të ishte ‗qyteti mbi kodër‘ që kishte imagjinuar John Winthrop. Por e kundërta 

ndodhi, tashmë kishte ndodhur një lëvizje e trishtuar drejtë largimit të theksit nga Mënyra 

e Beslidhjes. Ndonëse republika e sapolindur po shpallte kudo besimin e saj në Perëndi, 

ai besim po zvogëlohej. Për të parën herë në më shumë se një shekull e gjysëm, klerikët 

amerikanë nuk ishin më drejtuesit më me influencë në vend.‖
333

     

 Dhe, me humbjen e influencës së klerit në drejtimin e vendit, drejtuesit e ri, nën 

një beslidhje, filozofi, dhe besim tjetër, lanë një trashëgimi sipas këtyre besimeve të tyre. 

Një ndër to ishte ndërtimi i kryeqytetit amerikan, Washington D.C. dhe simbolizmi jo i 

krishterë që e zaptoi atë.                 

 Masoneria konsiderohet ngs të krishterët si një organizatë, fe, sekt, lëvizje dhe 

filozofi demoniake ku ka si qëllim adhurimin e djallit dhe asgjesimin e Krishtërimit. 

Çështja është më komplekse se sa kaq. Për shkak se masoneria është esoterike, me 

karakter të fshehtë, ka ngritur shumë spekullime dhe ka nxitur fantazinë e njerëzve se 

është një grup njerëzish të zgjedhur që kontrollojnë botën, e spekullime të tilla. 

Megjithatë, një e vërtetë historike mbi masonerinë është se ka si element bazë të saj 

elitarizmin dhe ekskluzivitetin.  

Ndryshe nga Deizmi që nuk kërkonte një fe të organizuar, masoneria ishte e 

organizuar më së miri. Si e tillë, masoneria predikon dhe praktikon elitizëm. Lidhja e 

masonerisë me deismin dhe me besimin e etërve amerikanë dallohet qartë në simbolet 

artistike dhe urbanistike të kryeqytetit amerikan, Washington D. C, por u bë edhe më e 

qartë vitet e fundit kur kogresi amerikan, autoriteti më i lartë i shtetit amerikan miratoi 

një rezolutë, e njohur si Rezoluta 33 (edhe numri i kësaj rezolute nuk të le hapësira për 

një rastësi të thjeshtë pasi numri 33 simbolizon shkallën më të lartë të masonerisë) e cila, 

jo vetëm zyrtarizon rolin e masonerisë në krijimin e shtetit amerikan, por edhe dëshmon 

se konflikti i botëkëputimeve të ndryshme dhe beteja filozofike dhe fetare e nisur që në 

kohët e lashta vazhdon edhe sot.  
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Kjo rezolutë, e miratuar në ditët e para të vitit, në ditët e para të legjislacionit të 

110-të, tregon rëndësinë që masoneria i jep konfliktit të dikurshëm të krijimit të shtetit 

amerikan, dhe për shkak se kërkon që në ditët e sotme të ketë edhe ajo meritat e veta 

historike, dëshmon se gjer tani e ka humbur betejën me krishtërimin.  

Përmbajtja e Rezolutës 33 është si më poshtë:  

Kongresi i 110-të, Sesioni 1, Dhoma e Përfaqësuesve, Nr: 33. Duke njohur me 

mijëra Masonë në çdo shtet të këtij Kombi dhe duke i nderuar ata për kontributet e tyre të 

shumta që kanë dhënë për kombin gjatë gjithë historisë sonë. 

Në Dhomën e Përfaqësuesve, 5 Janar 2007, Z. GILLMOR paraqiti rezolutën e 

mëposhtme, e cila u referua ndaj Komitetit për Mbikëqyrjen dhe Reformën Qeveritare. 

Rezolutë 

Duke njohur me mijëra Masonë në çdo shtet të këtij Kombi dhe duke i nderuar ata 

për kontributet e tyre të shumta që kanë dhënë për kombin gjatë gjithë historisë sonë. 

Freemason-ët, prejardhja e gjatë e të cilëve shtrihet që përpara themelimit të 

Kombit tonë, kanë vendosur një shembull të standardeve të larta morale dhe dashurie për 

të gjithë njerëzit; 

Etërit e këtij kombi të madh dhe nënshkruesit e Kushtetutës, shumica e të cilëve 

ishin Freemason-ë, themeluan një bazë të mirë për zhvillimin e vetvetes dhe të tjerëve 

duke u shndërruar  në qytetarë të vlefshëm të Shteteve të Bashkuara; 

Anëtarët e Vëllazërisë Masonike, si individualisht ashtu edhe si një organizatë, vazhdojnë 

të japin kontribute të paçmueshme bamirësie në shërbim të Shteteve të Bashkuara; 

Vëllazëria Masonike vazhdon të ofrojë bamirësi dhe edukim për qytetarët e 

Shteteve të Bashkuara; 

Vëllazëria Masonike meriton një njohje formale të historisë së saj të gjatë në 

përkujdesjen që kanë dhënë për qytetarinë dhe shembullin e tyre të standardeve të larta 

morale; dhe Freemason-ët  kanë respektuar dhe festuar gjithmonë Ditën e Shën Gjonit, 24 

qershor-in, si dedikim për shenjtorin e tyre mbrojtës:  

Për këto arsye -  Dhoma e Përfaqësuesve miraton këtë Rezolutë duke njohur me 

mijëra Masonë në çdo shtet të këtij Kombi dhe duke i nderuar ata për kontributet e tyre të 

shumta që kanë dhënë për kombin gjatë gjithë historisë sonë.
334

 

Konflikti i vazdhueshëm filozofik me krishtërimin nuk shkruhej vetëm në letër, 

apo nuk zhvillohej vetëm  politikisht, por gdhendej në gur dhe maniofestohej në godina 

dhe qytete, dhe Washington D.C. është simboli i këtij konflikti të ashpër. 
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Për të kuptuar stilin më të veçantë të shpikjes njerëzore një njeri duhet të pyesë 

veten se ―çfarë shikoj? çfarë kuptimi ka?‖ 

Arkitektura e Washington D.C. është ilustrim i dukshëm dhe i prekshëm i 

filozofisë së etërve të shtetit amerikan, por jo i etërve të kombit amerikan. Simbolizmi 

pamor dhe arkitektonik janë një gjuhë adhurimi apo shpallje. Për të krishterët vizualja, 

arkitektura, apo urbanizmi i një komuniteti janë shumë të rëndësishme në procesin e 

adhurimit kishtar dhe demonstrimit të besimit të tyre pasi në Bibël tregohet se Zoti i jep 

udhëzime të rrepta për detatjet më të vogla në ndërtimin e tempullit apo vendeve të 

adhurimit. Krishtërimi i jep shumë rëndësi shenjave dhe simboleve pasi vetë Perëndia i 

krijoi ato shenja për t‘i  bërë të ditur njeriut veprat e tij: Pastaj Perëndia  tha: ―Të ketë 

ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata‘ dhe të shërbejnë si shenja për të 

dalluar stinët, ditët dhe vitet.
335 

Gjuha vizuale nuk është e rëndësishme vetëm për të krishterët por në cdo besim 

tjetër, kult apo okult, civilizim apo qytet-shtet. Ndaj, për të zbuluar besimin e etërve të 

shtetit amerikan, shenjat që ata lanë janë indikatorët më të mirë të filozofisë së tyre. Në 

kohët moderne, rëndësia e arkitekturës dhe simbolikës publike janë nënvlerësuar por në 

fakt ato janë shumë të rëndësishme për të kuptuar më mirë filozofitë dhe besimet e 

shoqërive të caktuara. 

Qytetërimet antike orientoheshin nga shenjat dhe simbolet për këtë arsye ky 

studim duhet parë edhe me terma simbolik për të kuptuar më mirë një filozofi, si ajo 

deiste dhe iluministe, që bazohen mbi filozofitë dhe praktikat antike.  

Në adhurimin biblik struktura e adhurimit është një urdhër i dhënë nga Perëndia. Njerëzit 

janë aktorët dhe Zoti është spektatori. 
336 

 

Bibla ishte literatura më e lexuar dhe më e studiuar e kohës, për këtë arsye edhe 

njerëzit e thjeshtë ishin në dijeni të detajeve dhe simboleve judeo-kristiane të shkruara në 

faqet dhe librat e Shkrimit të Shenjtë. Për intelektualët e kohës, dhe sidomos për figura të 

shquara si Washington, Jefferson, Franklin, etj, njerëz të joshur pas shkencës, 

astronomisë, matematikës, simbolikës, dhe besimeve të civilizimeve antike, detajet e 

dhëna në Bibël mbi arkitekturën, zbukurimet dhe ceremonitë do vlerësoheshin me të 

njëjtën rëndësi, pavarësisht se këta njerëz preferonin filozofi të ndryshme nga ajo judeo-

kristiane. 
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Detajet e Biblës mbi ndërtimin e vendeve të adhurimit dhe Tempullit ishin shumë 

të njohura për babain e kryeqytetit amerikan, George Washington, ndaj urbanistika e 

Washington D.C., duhet vlerësuar seriozisht mbi simbolikën që përfaqëson në mënyrë që 

të kuptohet sa më mirë filozofia dhe besimi i ideatorit George Washington. 

Ngritja e tebernakullit dhe e tempullit përshkruhet në mënyrë shumë të detajuar në 

Dhjatën e Vjetër, duke u kërkuar se kushdo që është i aftë, le të vijë dhe të bëjë ato gjëra 

që Zoti ka urdhëruar: tebernakullin, çadrën e tij dhe mbulesën, kapëset, dërrasat, 

traversat, shtyllat dhe bazat e tij, arkën, shtizat e saj, pajtuesin dhe velin e mbulesës së 

arkës, tryezën dhe shtizat e saj, tërë veglat e saj dhe bukën e paraqitjes; shandanin për 

dritë dhe veglat e tij, llambat e tij dhe vajin për ndriçim të shandanit; altarin e temjanit 

dhe shtizat e tij… altarin e olokausteve me grilën prej bronzi… perdet e oborrit, shtyllat e 

tij dhe bazat e tyre… kunjat e tebernakullit dhe litarët e tyre… rrobat e punuara hollë.
337

   

Tempulli që ndërtoi mbreti Solomon për Zotin ishte gjashtëdhjetë kubitë i gjatë, 

njëzetë i gjerë, dhe tridhjetë i lartë. Portiku përpara tempullit ishte njëzet kubitë i gjatë. 

Në tempull vuri dritare me hekura. Për ndërtimin e tempullit u përdorën gurë që ishin 

latuar në gurore. Pastaj u ndërtuan muret ndarëse të tempullit me dërrasa të kedrit; dhe 

nga dyshemeja e tempullit deri në tavan u vesh brenda me dru; pastaj u mbulua 

dyshemeja e tempullit me dërrasa qiparisi… Pjesa e brendshme e tempullit ishte prej 

kedri të gdhendur me sfera dhe me lule të çelura…
338

 

Pavarësisht se George Washington ishte Presidenti i vetëm që nuk jetoi në 

Washington D.C dhe në Shtëpinë e Bardhë, ai zgjodhi tokën dhe mbikqyri personalisht 

me fanatizëm planifikimin urban të kryeqytetit amerikan. Në të gjendet përzierja më 

mistike e mundshme e simboleve pagane, deiste, iluministe, masonike dhe të krishtera. 

Këto simbole flasin qartë që babai i këtij shteti duket se ishte pioner i riteve 

pagane dhe simbolikave universaliste, deiste dhe humaniste, por shumica e të cilave, 

çuditërisht, fshihen në hijen e simbolit të kryqit. 

Kryeqyteti dhe Capitol Hill janë të dyja një përmbledhje e simboleve me qëllimin 

për të reflektuar idealet republikane të shprehura përmes Novus Ordo Seclorum, të 

unitetit politik, lirisë dhe demokracisë.  

Çështjet e centralizimit and fillimet e reja ishin të rëndësishme si në Capitol Hill 

ashtu edhe në kryeqytetin amerikan si një e tërë, dhe pas këtyre ideve fshihet bindja se 

Hyjnia me providencën e tij do të udhëheqë vendin drejt fatit të vet. Frazat biblike 

përshtateshin me këtë qëllim, sepse kryeqyteti ishte "qyteti mbi kodër," qendra e "tokës 
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së premtuar ", ku "njeriu i ri " do të mund të jetonte sipas virtytit dhe i pafajshëm në 

Edenin e Ri.  

Shtetet e Bashkuara filluan një rend të ri që do të zinte vendin e degjenerimit dhe 

botës së rënë të vjetër. Pra, Njeriu i Ri në kontrast me Njeriun e Vjetër të Europës. 

Trajektorja e historisë kombëtare ishte drejt një mijëvjeçari ku shembulli amerikan i lirisë 

do të ripërtërinte të gjithë botën.  

Duke marrë parasysh nivelet e thella të simbolizmit, ne nuk mund të injorojmë 

ngjashmërinë e Washington D.C. dhe arkitekturës në qendrat më të hershme urbane të 

Mesopotamisë, luginën e Nilit, Indet, Lumin e Verdhë, Azia Juglindore, Amerika 

Qendrore, dhe Afrika Perëndimore.
339 

 

Këto vende të lashta zbulojnë shqetësimin e ndërtuesve të tyre me vendndodhjen e 

qytetit, orientimin në të katër drejtimet kardinale, elementët qendrore monumentale si 

tempujt, pallatet, piramidat, altarët, dhe bulevardet e kortezhit të cilat i lidhnin këto vende 

me pushtetin. Projektimi i këtyre ansambleve tregojnë një dëshirë për të shpallur lidhjen 

midis perëndive dhe sunduesve të këtyre qyteteve, midis botës së mësipërme dhe qytetin 

mbretëror në tokë.
340 

 

Paul Wheatley, i cili shquhet për studimin e kryeqyteteve mbretërore dhe 

zhvillimit të hershëm urban, veçon, ndër faktorët e tjerë, një orientim kardinal, antikitet, 

dhe simbolizmin qendror si karakteristikë e këtyre qendrave të shenjta ceremoniale, të 

cilat janë karakteristika të qarta në planifikimin e Washington D.C. Edhe pse ndërtuesit e 

Washington refuzuan lidhjen fetare dhe politike me këto qeveri arkaike, ata ndërtuan një 

qytet që është i mrekullueshëm si ata në pamjen e saj fizike.
341

 

Ambiguiteti i simbolizmit qendror është interpretuar nga shumë studiues si 

shprehje e dëshirës së madhe njerëzore për të krijuar një lidhje midis tokës dhe qiellit, për 

të kërkuar miratimin hyjnor për përfitime të ndërsjellta, dhe për të siguruar 

qëndrueshmëri në një botë kaq të paqëndrueshme. Qyteti simbolizonte madhështinë dhe 

parashikueshmërinë e kozmosit. Qendra rituale, dhe më pas qyteti, zgjeroi horizontet e 

njeriut përtej së zakonshmes, duke e përshtatur me stabilitetin e universit.  

Monumentalizmi urban ishte  përpjekje  e vetëdijshme dhe e pa vetëdijshme, për të marrë 
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pjesë qendrueshmërinë e rendit të universit, duke krijuar iluzionin që qytetet e tilla 

projektojnë, që fuqia dhe rendi i tyre është i përjetshëm.
342

 

Edhe pse etërit amerikanë ishin në gjendje të krijonin një sistem të bazuar në 

dallime të qarta midis funksioneve fetare dhe shtetërore, në të njëjtën kohë ata donin të 

ruanin lidhjen midis sistemit të ri politik që ata po themelonin dhe vullnetit të Qenies 

Hyjnore. Ata e shihnin fenë si një fuqi e nevojshme në të mirë të rendit shoqëror, duke i 

dhënë revolucionit politik vlefshmërinë e saj. Të injoroje apo ta preje këtë lidhje do të 

kishte qenë e pamendueshme. Problemi i tyre ishte se si të inkurajonin praktikën e fesë pa 

e lejuar atë të shtypte njerëzit. Zgjidhja e tyre ishte i njëjtë për të dy pushtet si për atë 

fetar dhe atë politik: përça dhe sundo.
343

 

Duke mos themeluar një kishë, ata do të kontrollonin potencialin e rrezikshëm të 

fesë ndërkohë duke inkurajuar kompetencat e përfitimit dhe impulseve morale që lindin 

prej saj. Ata do të forconin sektarizmin e fesë duke balancuar një kishë kundër një tjetre, 

duke besuar kështu që asnjëra prej tyre nuk do të dominonte e vetme për të shtypur 

mendjet e njerëzve ashtu siç kishin bërë në Europë.
344

  

Feja e Iluminizmit, e njohur si "feja natyrore", ndryshe nga krishtërimi, ishte baza 

e ekzistencës politike. Në mendjet e tyre, providenca hyjnore, jo vetëm që aprovonte 

eksperimentit amerikan por synonte përhapjen e saj me pjesën  tjetër të botës.    

Disa studiues mendojnë se urbanistika e Washington D.C. është thjeshtë 

gjeometri, por, gjeometria konsiderohej si standarti më i lartë i së vërtetës. Aftësia për të 

konvertuar plane të skicuara nga letra në objekte reale betoni dhe tulle ishte një akt 

hyjnor në rregullin e universit. ―G‖-ja e famshme masonike qëndron si për ―God‖ 

(Perëndi) ashtu edhe për ―Gjeometri..‖ Në masoneri Perëndia njihet si ―Arkitekti i Madh i 

Universit.‖ Për këtë arsye vetë arkitektura dëshmon më së miri për besimin e arkitektit 

apo ideatorit, në këtë rast të George Washington dhe llojit të simbolikës që ai propozoi 

për kryeqytetin amerikan. 

Ashtu si Iluminizmi, edhe Masoneria bazonte besimin e saj në burime traditash, 

historishë, filozofishë dhe praktikash jashtë shkrimeve biblike. Për shkak se iluminizmi 

promovonte arsye, humanizëm, dhe përvoja të reja, masoneria dhe iluminizmi ishin 

shumë të ngjashme me njëra tjetrën duke evoluar gradualisht krah për krah njëra tjetrës 
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ndër shekuj. Të dyja përqafuan filozofinë e John Locke, dhe të dyja kanë lënë gjurmë të 

thella në urbanistikën e Washington D.C.  

Neni 1, Seksioni 8 i Kushtetutës së SHBA siguron të drejtën e një territorri që nuk 

kalon dhjetë milje katror për të shërbyer si vendi i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

District of Columbia u emërua nga një komitet i ngritur nga Presidenti Washington në 

vitin 1791. ―Columbia‖ është version femëror i mbiemrit të Cristopher Columbus, i 

idealizuar si një nga etërit hero nga amerikanët e shekullit të tetëmbëdhjetë. Me datën 12 

tetor 1792, 300 vjetori i mbërritjes së Colombus në kontinentin e ri, u festua dita e parë e 

Ditës së Colombus. Një ditë më pas, me 13 tetor, u zhvillua ceremonia masonike e vënies 

së gurit të parë për Shtëpinë e bardhë. Për koeçidencë, kjo datë ishte 485 vjetori i 

arrestimit të Templarëve në Francë.
345

 

Kryeqyteti amerikan është një katror perfekt prej dhjetë miljesh. Guri i qoshes i 

Federal District u vendos më 15 prill, 1791, nga Lozha e Aleksandrisë, numër 22, pjesë e 

së cilës ishte George Washington. Në masoneri katrori simbolizon integritetin moral, 

barazinë, drejtësinë, dhe ndershmërinë. Gjithashtu qëndron si simbol i egzistencës fizike 

të katër elementëve: zjarri, ajri, toka, dhe uji.
346

  

E gjithë arkitektura e Washington D.C është e bazuar në simbolika të dukshme 

iluministe, humaniste dhe masonike. Jo vetëm që arkitektët e kryeqytetit ishin masonë 

dhe illuminist por vetë ndërtesat dëshmojnë për frymën iluministe dhe masonike. 

Pothuajse çdo ndërtesë publike e kryeqytetit mori inspirimin nga arkitektura greke, 

romake, dhe ajo e Rilindjes. Arkitektët e parë të Washington D.C. ishin William 

Thornton dhe Benjamin Latrobe, të dy të zgjedhur nga Thomas Jefferson. Latrobe ishte 

mason, dhe ai i cili i dha natyrën joniane, dorike, dhe korintase elementëve të ndërtesave 

publike të Washington D.C., të cilat në ritualet masonike këto ―urdhra arkitektonik‖ 

përfaqësojnë mençuri, forcë, dhe bukuri, që përbëjnë dhe tre shtyllat e masonerisë.
347

                 

Por, siç është e vështirë të dallosh humanizmin dhe helenizmin në veprat me 

tematikë  biblike të periudhës së Rilindjes, ashtu është e vështirë edhe të bësh dallimin 

midis influencës iluministe dhe masonike me simbolikën e krishterë.  

Përshembull, Libraria e Kongresit është një nga ndërtesat me simbolikë 

humaniste, megjithatë, në të ndërthuren  shumë organikisht simbole humaniste me ato të 

krishtera. Tek njëri afresk, në katin e dytë të murit verior të librarisë është shkruar një 

varg biblik, marë nga Proverbat 4:7, ―Dituria është gjëja më kryesore në jetë. Ndaj mere 
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diturinë dhe t‘i kuptosh të gjitha.‖ Në po të njëjtin kat gjendet një afresk tjetër, por marë 

nga William Shakespeare, Vepra Henri IV, Pjesa II, Akti IV, Skena 7, ―Injoranca është 

mallkimi i Perëndisë, ndërsa dituria na jep krahët që na çojnë për në parajsë.‖
348

 

Në po të njëjtin kat të Librarisë së Kongresit, por në Sallën e Leximit të Anëtarëve 

të Kongresit, gjendet një afresk tjetër që ilustron përzierjen e krishtërimit me filozofitë 

pagane, heleniste apo iluministe.  

Në këtë afresk është figura e Historisë e cila në njërën anë ka Mitologjinë dhe nga 

ana tjetër Traditën, duke ilustruar më së miri dhe qëllimin e këtij studimi mbi ndërthurjen 

e filozofisë humaniste të inspiruar nga mitologjia dhe botëkuptimi antik dhe traditës së 

krishterë mbi të cilën u ndërtua shoqëria amerikane.  

Po kaq e vështirë është të dallohen edhe nocionet e krishtera me ato jo të krishtera 

në Ndërtesën e Gjykatës Supreme, në të cilën në një nga relievet është gdhendur Moisiu, 

Confucius, filozofi kinez (551-479 para Krishtit) dhe Soloni, ligjvënësi grek (638-558 

para Krishtit).  

Kjo përzierje filozofish është më shumë deiste sesa e krishterë, dhe sado e 

amerikanizuar të ishte filozofia ndërkulturore e re që po mbizotëronte në Amerikë, 

impakti helenist, pra humanist, ishte shumë i madh. Në po këtë relief janë të gdhendur 

edhe një lepur dhe një breshkë, të cilët nuk janë thjeshtë për dekorim por si ilustrim i një 

nga fabulat e Esopit, Lepuri dhe Breshka, e cila si moral ka që ligjet nuk duhen bërë me 

shpejtësi por me durim.  

Në vitin 1791, Urbanistika e Washington D.C., i ishte caktuar Pierre L‘Enfant, një 

arkitekt franko-amerikan i cili kishte luftuar në Luftën për Pavarësi, por që vizioni i së 

cilit u bë realitet pesëdhjetë vjet më vonë. Me kalimin e kohës simbolet e krishtera, 

deiste, masonike dhe iluministe nisën të shtohen në kryeqytetin amerikan, duke dëshmuar 

kështu transformimin e shoqërisë amerikane nga një shoqëri me bazë të pastër të krishterë 

në një shoqëri liberale e përzier me filozofi antike dhe moderne jo të krishtera.  

Megjithatë, për shkak se urbanistika e Washington D.C. u mbikqyr personalisht 

nga George Washington dhe Thomas Jefferson, në të gjendet një përzierje simbolesh 

masonike, deiste, iluministe, humaniste, mitologjike, helenistike, romake, të cilat duket se 

fshihen nën hijen e kryqit apo janë ndërtuar për të hedhur shigjeta ndaj krishtërimit dhe 

për ta sfiduar atë.
349 

 

Si Jefferson ashtu edhe Washington ishin deist, por ndërsa i pari e shihte këtë 

filozofi si besim, i dyti aplikonte praktikat fetare në formën më të organizuar të deismit 
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që ishte masoneria. Ndaj, përtej traditës së krishterë të shoqërisë amerikane, etërit dhe 

themeluesit e shtetit amerikan lanë gjurmë dhe një axhendë tjetër nga filozofia e krishterë 

e puritanëve të parë në kontinentin e ri. Këta etër kishin në axhendë të ndërtonin një shtet 

të ri, qeverisje të re, dhe një kryeqytet të ri, duke përdorur kështu një filozofi të re të 

mbështetur mbi simbolika të vjetra të civilizimeve antike dhe pagane, mbi të cilat do ulej 

qeveria federale e Sh.B.A.  

Studiuesi Robert Lomas kërkoi për shumë vite jetën e George Washington dhe 

arriti të zbulojë se gjatë pesëmbëdhjetë viteve të para të jetës në Mount Vernom, 

Washington hartoi një tabelë të lëvizjeve të planeteve më të shndritshëm, në çdo faqe të 

ditarit të tij, bashkë me tabela të tjera astrologjike. Bazuar mbi këto njohuri ai shpenzoi 

shumë kohë të hidhte themelet e kryeqytetit të bazuar mbi lëvizjet e Venusit, gjë që është 

tejet e rëndësishme në mitin masonik.  

Ritet masonike flasin për një fuqi të fshehur në qendrën e mendjes njerëzore. Kjo 

e vërtetë i shpaloset vetëm atij që është i pregatitur. Sistemi masonik përdor alegorinë dhe 

simbolizmin për të kryer magjinë e vet në mendjen njerëzore, duke i treguar njeriut se si 

motivet e tij ashtu edhe ―rrezet e mira‖ të të shndritshmit Yll i Mëngjesit, influencojnë në 

atë që mund të bëhet njeriu.
350 

 

Nëse deistët besonin se Perëndia krijoi gjithçka dhe më pas ia la çdo gjë në dorë 

natyrës dhe njeriut, masonët besonin se roli i njeriut në botë ndikohej edhe nga lëvizja e 

planeteve dhe iluminimi i forcës së fshehtë brenda mendjes së njeriut. Kjo dëshmon se të 

dyja këto besime nuk kanë asnjë gjë të përbashkët me Krishtërimin, pasi në filozofinë dhe 

besimin e krishterë jo vetëm që njeriu duhet të jetë sa më i përulur dhe i vogël, duke 

kërkuar forcë dhe udhëheqje nga Perëndia, ai duhet të bëhet i fortë vetëm me anë të 

Krishtit, dhe jo Yllit të Mëngjesit, të cilin Bibla e deklaron si Satanin, pra anti-krishtin.  

Besimi dhe filozofia e Washington nuk duhet parë e pasqyruar vetëm nga librat 

apo komentarët që janë bërë për të por gjithashtu edhe nga veprat artistike të cilat na japin 

një perceptim më vizual mbi figurën e Presidentit të parë amerikan. Ilustrimi më i mirë 

është afresku Apoteza e George Washington (1865), e cila është e pikturuar në kupolën e 

Capitol Hill.  

Edhe pse Presidenti kishte disa dekada që kishte vdekur perceptimi mbi të, sipas 

këtij afresku, përputhej më shumë me besimin deist, iluminist dhe masonik, sesa i 

krishterë. Në këtë afresk Washington shfaqet si zot. Apotezë vjen nga greqishtja e lashtë, 
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dhe do të thotë hyjni. Apoteza është term pagan dhe përdorej për heronj të cilët 

ktheheshin në zotër.  

Në këtë afresk, Washington është i rrethuar nga figura mitologjike. Ai ka një 

mantel ngjyrë vjollcë që simbolizon status mbretëror, me një hark ylberi në këmbët e tij, 

shoqëruar në krahun e majtë nga perëndesha Viktoria, dhe në të djathtë nga perëndesha 

Liberti e cila mban në kokë kapelen e Frigianit, që simbolizon emancipim, huazuar nga 

tradita romake sipas së cilës kjo kepele u jepej skllevërve për t‘u emancipuar. Kjo kapele 

do bëhej edhe simbol i Revolucionit Francez. 

Në afresk ka gjashtë skena të cilat simbolizojnë aspekte të rëndësishme të shtetit 

amerikan, si lufta, shkenca, marina, tregtia, mekanika, dhe agrikultura. Në këto skena 

paraqiten figurat e perëndive antike si Ceres, perëndesha e agrikulturës, Vullkani, 

perëndia i zjarrit dhe farkëtimit, Merkuri, perëndia romake e tregëtisë, si edhe Neptuni 

dhe Venusi, perëndi të detit, dhe Minevra, perëndia e artit dhe diturisë.
351

   

Disa interpretime, të cilat mundohen t‘i japin kësaj vepre një konotacion të 

krishterë, janë të gabuara. Ato e interpretojnë këtë vepër si monument i një heroi 

kombëtar që ishte aq i virtytshëm dhe i ndershëm sa që padyshim është ngjitur në parajsë, 

i shoqëruar me lavdi nga figura mitologjike të cilat persinifikojnë lirinë dhe fitoren.  

Ky lloj perceptimi publik i Washington nuk mund të ishte i krishterë pasi jo vetëm 

e bën njeriun hyjni por është i mbushur me simbolika pagane, deiste dhe humaniste, të 

ngjyrosura me nuanca patriotizmi. Për më tepër, e bën njeriun zot dhe hyj, gjë përputhet 

më së miri me besimin deist dhe iluminist por që bie në kundërshtim të rreptë me 

krishtërimin që në thelbin e vet ka doktrinën se njeriu është mëkatar, qoftë ky një njeri i 

zakonshëm apo edhe Presidenti legjendar i SHBA. 

Sipas besimit të krishterë, Washington do ngjitej në parajsë vetëm  me anë të 

Krishtit, por në këtë afresk nuk ka asnjë referim për të, përkundrazi ka perëndi pagane të 

cilat krishtërimi kishte dy mijëvjeçarë që i luftonte. 

Admirimi i një vepre të tillë nga populli amerikan dëshmon se shoqëria amerikane 

ishte transformuar në filozofinë e besimit të saj.   

Një nga karakteristikat e arkitekturës së kishave ndër shekuj është forma e kryqit. 

Përshembull, me një pamje nga lart të katedrales së Notre Damme në Paris apo 

Westminster Abbey në Londër shihet qartë forma e kryqit. Kjo zgjedhje arkitekturore 

qëndron si thirrje për sytë e Perëndisë të shohin se besimtarët e krishterë janë mbledhur 
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për adhurim në emër të Krishtit. Me një pamje nga lart, asnjë simbol i krishterë nuk duket 

në arkitekturën e Washington D.C., përkundrazi, është i vetmi qytet në botë që ka rrugë 

me kthesa 108 gradë. Këndi 108 gradë është elementi që zbulon prezencën e pentagoneve 

dhe pentagrameve në një dizenjo të caktuar.
352

 

Ka spekullime mbi format gjeometrike që shihen nga lart Washington D.C., si, simbole 

masonike dhe satanike, megjithatë, përtej këtyre spekullimeve, edhe pse ndoshta çdo 

formë është thjeshtë gjeometri, dëshmon shumë qartë se prezenca e krishtërimit në 

urbanistikën e Washington D.C. është e papranishme dhe simbolika deiste, iluministe dhe 

masonike bazuar mbi kulturat, civilizimet dhe besimet antike të periudhës së para-

krishtërimit është shumë e dukshme.     

Deizmi vërtetoi se kishte shumë influencë në Sh.B.A që nga viti 1725 gjer në 

dekadat e para të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Gjer në kohën kur vdiq Thomas Paine në 

vitin 1809, kjo lëvizje ishte në rënie të dukshme. Duke theksuar kërkimin dhe arsyen 

njerëzore dhe duke promovuar lirinë personale, inspiroi parimet amerikane të 

individualitetit. Por paradoksalisht, lëvizja dështoi në të shumtën e saj për shkak të këtyre 

arsyeve.  

Deizmi përjashtoi aspektet emocionale dhe të mistershme të besimit. Injoroi 

nevojën e shumë njerëzve për drejtim shpirtëror, adhurim, dhe një bashkësi besimi. Duke 

parë shembullin e Revolucionit Francez dhe sundimin e Napoleonit, vlerat liberale të 

shpallura nga filozofë iluministë si Thomas Paine nuk patën sukses. Amerikanët panë 

fundin grotesk që mund të sillte një filozofi e tillë.
353

 

Besimi i etërve amerikanë, i bazuar mbi filozofinë deiste, mbi praktikat masonike, 

dhe i demonstruar në simbolikën humaniste dhe okulte të Washington D.C. shihet me të 

drejtën e studiuesve me ngjyra liberale dhe avant-garde, apo si një kulm i humanizmit, 

dhe sigurisht, është shumë joshës për këdo studiues që kërkon të dijë më shumë për 

debatet shpirtërore.  

Por parë nga këndvështrimi i krishterë dhe nën dritën e një beteje që e ka 

origjinën që nga fillimi i kohërave, filozofitë e lashta apo moderne njerëzore bien 

dukshëm ndesh me kredon dhe besimin e krishterë, pasi të gjitha mendjet e ndritura të 

historisë së njerëzimit, për aq kohë sa kërkojnë të gjejnë shpëtimin tek vetja, mendja, apo 
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arsyeja e tyre, dhe nuk mbështeten mbi Krishtin, të gjitha teoritë dhe filozofitë e dala prej 

tyre do konsiderohen gjithmonë si armike të Krishtërimit. Po të krahasojmë teoritë 

iluministe dhe humaniste me këtë shkrim të Apostullit Pal në Letrën Drejtuar 

Kolosianëve, do e kuptojmë më mirë thelbin e këtij konflikti:Tregoni kujdes se mos 

ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së 

njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit, sepse tek ai banon trupërisht 

gjithë plotësia e Hyjnisë.
354

   

Minevra dhe Liberta gjenden edhe në simbolet dhe medaljet e ushtrisë amerikane. 

Kjo dëshmon që deismi kishte lënë gjurmët e tij në të gjitha institucionet e shtetit 

amerikan.  
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KREU III: ROLI  I ILUMINIZMIT NË KONFLIKTIN MIDIS BOTËKUPTIMIT 

TË KRISHTERË DHE DEIST NË AMERIKË 

 

3.1 Krishtërimi dhe Iluminizmi si një konflikt i hershëm filozofish dhe 

botëkuptimesh 

 

Krishtërimi, Deizmi, dhe Iluminizmi, pavarësisht se konsiderohen  koncepte dhe 

filozofi në një farë mënyre ato janë edhe besime. Nëse Krishtërimi njihet si besim në 

mbinatyralen, Deizmi dhe Iluminizmi njihen në histori si besime natyrale.  

Pavarësisht alternimit organik që këto filozofi kanë me njëra tjetrën dhe 

harmonisë studimore dhe filozofike ndërmjet tyre këto besime në vetvete janë edhe 

konflikte tejet të rrepta shpirtërore që  kanë si qëllim asgjesimin e njëra tjetrës.  Më saktë 

Deizmi dhe Iluminizmi janë më pranë njëra tjetrës dhe kanë si armik të përbashkët 

Krishtërimin; të dyja promovojnë arsyen dhe njeriun, duke i bërë ato zotë të universit, 

dhe zhveshin në maksimum atributet e Perëndisë, Trinitetit, dhe të mbinatyrshmes. 

Ky konflikt e ka origjinën që përpara ardhjes së Krishtërimit. Pushtimi i Lindjes 

së Mesme nga Aleksandri i Madh bëri që idetë humaniste të Aristotelit dhe filozofisë 

greke t‘i shpallnin luftë shpirtërore dhe mendimi besimit judaik i cili më pas do ndiqej 

nga Krishtërimi.  

Hebrenjtë do e luftonin humanizmin grek edhe atë romak si para ardhjes së 

Krishtërimit por edhe gjatë mesjetës dhe Rilindjes e cila kishte për synim ringjalljen e 

këtij konflikti të hershëm midis besimit dhe arsyes. Ky konflikt u demonstrua në të gjitha 

aspektet shoqërore, jetës, artit, filozofisë dhe shkencës, duke vazhduar ende edhe sot në 

formën e debateve akademike dhe komerciale përsa i përket origjinës së vendeve të 

fuqishme të botës si SHBA dhe vendeve të tjera. 

Ky debat dëshmohet edhe nga studiues të cilët nuk kanë reshtur të tregohen të 

gatshëm për të shkruar mbi sulmet e Deizmit dhe Iluminizmit ndaj Krishtërimit, dhe 

Trinitetit, thelbit të këtij besimi.  

Ky konflikt dhe sulm ndaj Trinitetit shprehet më së miri nga Jefferson i cili 

deklaron se: Perëndia e Krishterë është një përbindësh me tre koka, i ashpër, hakmarrës, 

dhe kapriçoz. Nëse dikush dëshiron të dijë më shumë rreth këtij zoti me tre koka bishe, 

duhet ti hedhë një sy kalibrit të njerëzve që thonë se i shërbejnë atij. Ata i përkasin dy 

kategorive: budallenjve dhe hipokritëve. 
355 
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Gjetja e identitetit të besimit në shoqërinë amerikane gjer në krijimin e shtetit 

amerikan kërkon të merret parasysh  edhe  konflikti shpirtëror midis ngjarjeve, akteve, 

dhe impakteve të figurave të shquara nga të dyja palët.  

Deizmi pranon egzistencën e një Fuqie Supreme por mohon Trinitetin e Krishterë. 

Iluminizmi e bën njeriun Perëndi dhe si rrjedhojë ul atributet e Perëndisë së Krishterë. Ky 

konflikt botësh reale dhe shpirtërore dhe kjo përplasje besimesh për të asgjesuar 

Krishtërimin vihet re në argumentat historik dhe interpretimet akademike. 

Konvulsionet politiko - fetare në Europë që nga Reformimi deri në shekullin e 

tetëmbëdhjetë ishin të shumta dhe të përgjakshme. Ndarjet fetare mbaheshin në shtete 

konfesionale, por, si me rastet e Anglisë protestante dhe Francën katolike, pakicat fetare 

mbetën të përndjekura dhe të paafta. Do të ishte me të vërtetë një mrekulli në qoftë se 

shumë prej të krishterëve nuk do ishin lodhur në konfliktin e vazhdueshëm ndërmjet dhe 

brenda kishave kundërshtare duke shtruar pyetjen nëse lufta dhe përndjekja duhet të ishin 

vërtetë një tipar i fesë. Edhe pse Krishtërimi pësoi ndryshime në këtë periudhë, asnjë fe 

antikristiane ose ateiste nuk u ngrit për ta sfiduar atë. 

Kjo nuk do të thotë se ateizmi nuk ekzistonte, por nëse ekzistonte, ajo mbeti një 

çështje private, dhe tekstet e shkruara nga ateistët shpejtë fituan nam të keq, dhe e njëjta 

gjë mund të thuhet për Deizmin.  

Fakti është se Iluminizmi u bë i famshëm për sfidën që i bëri kishës, dhe mungesa 

e lëvizjeve antikristiane në periudhën  para Iluminizmit ka qenë zhgënjyese për shumë 

historianë. Duke qenë të bindur se Iluminizmi – me kuptimin tradicional – duhet të kishte 

rrënjë radikale. Ashtu si Patrick Riley e ka shpjeguar për origjinën e teorisë së Rousseau 

mbi Vullnetin e Përgjithshëm: kur njëri është duke kërkuar për diçka – ndikimin, për 

shembull - ai dështon për ta gjetur atë vetëm nëse atij i mungon zgjuarsia, dhe se e njëjta 

zgjuarsi është zgjuarsi e mjaftueshme për të ndërtuar objektin e kërkimit, dhe për të 

arritur një zbulim.
356

 

Në mungesë të provave për ekzistencën e lëvizjeve antikristiane, ka qenë e 

mundur për të nxitur një numër të teksteve fetare radikale skeptike të 'flasin' me njëri-

tjetrin, duke prodhuar një marrëdhënie shpesh fiktive ose supersticioze me njëri-tjetrin, 

duke ndërtuar kështu shëmbëlltyrën e një tradite apo lëvizje radikale. Kjo procedurë u 

adaptua, për shembull, në Origjinën Intelektuale të Iluminizmit Francez nga Wade. Duke 

diskutuar  shkolla  të ndryshme të mendimit, por duke e parë Italinë si autor i lëvizjes , 

Wade pohon se: Gjatë gjithë viteve e fundit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, dhe gjatë të 
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gjithë shekullit të shtatëmbëdhjetë, deri në fillimin e viteve të shekullit ë tetëmbëdhjetë, 

ka patur gjithmonë një apo më shumë prej këtyre grupeve për të vazhduar traditën e 

mendimit të lirë. Pasi na tregon që kjo lëvizje gjithashtu ka vazhduar në shekullin e 

tetëmbëdhjetë, duke ndikuar kështu tek mendimtarët kryesor të Iluminizmit francez, 

Wade pastaj përcakton statusin e saj, që, Mendimi i Lirë është kështu një nga lëvizjet më 

të qëndrueshme, koherente, dhe i vazhdueshëm, intelektual, në Europë që ne kemi 

trashëguar.
357

 

Por kjo pikëpamje është tërësisht e ndryshme nga Betts. Në veprën e tij Deizmi i 

Hershëm në Francë, ai shpjegon se si mendimi deist i nisur nga fundi i shekullit të 

gjashtëmbëdhjetë nuk mund të vërtetohet.
358

 

Pra, me sa duket, Deizmi nuk bën pjesë në traditën e madhe të deklaruar nga 

Wade. Ai gjithashtu tregon se sa relativisht pak prej shkrimeve deiste franceze ka pasur 

në dy dekadat e para të shekullit, dhe se si mendimi i lirë ishte ose i fshehtë ose vetëm 

kundërshtare e butë e ortodoksisë fetare në periudhën 1725-41.
359 

 

Ai gjithashtu kujton lexuesin se: Nuk mund të ketë dyshime të konsiderueshëm 

nëse shkrimtarë të caktuar ishin të krishterë që tentonin të drejtoheshin për nga Deizmi 

apo deistë dashamirës ndaj krishtërimit, dhe se rreth vitit 1715, Deizmi përbënte një 

kombinim të Krishterimit dhe racionalizmit.  

Megjithatë, Betts, aderon në idenë e një lëvizje të gjerë deiste apo radikale fetare 

në tërësi, duke u shprehur që: kjo është një çështje e historisë, e cila, përafërsisht në fillim 

të shekullit të tetëmbëdhjetë, një numër i madh individësh ishin në procesin e shkëputjes 

së vetes nga besimi i krishterë dhe duke e zëvendësuar atë me një qëndrim fetar në të 

cilin besimi në Zot ishte i pavarur, të paktën nga pamja e jashtme, nga Kisha ose Bibla.
360

 

Për fat të keq, ai nuk zbulon burimin për këtë çështje të historisë, që është i 

rëndësishëm në zhvillimin e Iluminizmit. Megjithatë, nuk ka dëshmi të konsiderueshme 

për një pohim të tillë. 

Kors, për shembull, ka pohuar se: Iluminizmi ishte, mbi të gjitha, në kuadër të 

kulturës thellësisht të krishterë të atyre viteve (në fund të shekujve shtatëmbëdhjetë dhe 
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tetëmbëdhjetë) kur u shfaqën komponentët e debatit dhe mendimit ateist.
361

 Diku tjetër, ai 

shpjegon se është pikërisht  në fund të shekujve XVII dhe XVIII, kur u hap rruga për 

bindshmërinë e filozofisë ateiste.
362

 

Një rrugë tradicionalisht e gjerë në origjinën e Iluminizmit ka qenë hartimi i 

arsyes, mjeti që filozofët e parë e konisderonin si themeltare në luftën për iluminim. Por, 

në fakt, mjetet e arsyes u panë në vetë ligjërimin fetar protestant në shekullin e 

shtatëmbëdhjetë. Kriteri i arsyes ishte i pranishëm në një pjesë të konsiderueshme të 

shkrimeve protestante. Është debatuar tradicionalisht se, në fund të shekullit të 

shtatëmbëdhjetë, kritikët e Kishës sekuestruan mjetet e arsyes dhe e kthyen atë kundër 

Kishës. Arsyeja u bë kështu parullë e filozofisë kundër hyjnisë, traditës, bestytnisë dhe të 

prapambeturës. Si e shpjegon edhe Cragg në librin e tij Arsyeja dhe Autoriteti në 

Shekullin e Tetëmbëdhjetë, shkrimtarët fetare e pranuan dominimin e arsyes; ata ishin të 

përgatitur për të kontestuar zbulesën hyjnore, si edhe manifestimet e saj në mrekulli dhe 

profeci, sipas standardeve të cilat arsyeja sugjeron.
363

  

Në shkrimet katolike përdorimi i arsyes ishte shumë më i kufizuar, edhe pse më 

shpesh e pranishme në shkrimet disidente,  përfshirë edhe ato të Jansenistëve.  

Një nga problemet kyçe me gjurmimin e arsyes si një udhëzues për ndryshimin 

fetar modern është se ai ishte mbi të gjitha një mjet polemik, pa përmbajtje të definuar 

apo mënyrën e aplikimit. Si e tillë, ajo mund të përdoret nga kushdo në pothuajse çdo 

rrethanë dhe nuk mund të jetë, në vetvete, e përkufizuar si një udhërrëfyes i mjaftueshëm 

për identifikimin e radikalizmit fetar. 

Hulumtimet e lidhjes midis Krishtërimit dhe mendimit iluminist, kanë qenë më 

shpesh të bazuara mbi elemente të diskursit elitar teologjik, dhe jo polemikave të hapura 

sektare.  

Ecuria e Iluminizmit në formimin e filozofisë moderne na tregon se bazohej mbi 

një tipar të polemikës fetare, pra konfliktet që kishte feja brenda vetes. Luftrat e shumta 

fetare dëshmuan në beteja të përgjakshme ku të krishterët vrisnin të krishterë. Shumë të 

krishterë të kësaj periudhe duhet të kenë qenë të zhgënjyer me ndarjet brenda 

Krishtërimit dhe përdorimi politik i fesë.    
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Deri në vitet 1960-të Iluminizmi konisderohej si një filozofi e zhvilluar brenda 

Krishtërimit, por Peter Gay ngriti pyetjen nëse Iluminizmi erdhi nga jashtë Krishtërimit 

apo ishte një zhvillim nga brenda?  

Gay doli në konkluzionin që Iluminizmi ishte një zhvillim i jashtëm nga 

Krishtërimi, një rimëkëmbje nervore e mendimit të lirë.
364 

Por, Carl Becker, në veprën e 

tij Qyteti Qiellor i Filozofëve të Shekullit të 18-të, ruajti qëndrimin se filozofët janë 

ndikuar ndjeshëm nga Krishtërimi edhe më shumë se ata ishin në dijeni apo që mund ta 

pranonin. Ndaj, Iluminizmi ishte të paktën pjesërisht një zhvillim nga mendimi ekzistues 

i krishterë dhe jo një imponim nga jashtë. Mendimi i përgjithshëm ka qenë se Iluminizmi 

u ndikua nga mendimtarët klasik dhe figurat e Rilindjes, duke e eklipsuar ndikimin e 

krishterë.
365

  

Kështu ideja e një feje civile nga disa mendimtarë Iluminizmit ishte rezultat i 

leximit të teksteve klasike filozofike – politike dhe jo zhvillimeve të mendimit kishtar. 

Pavarësisht se shkrimtarët iluminist kërkonin një shtet të ri, një kishë të re, edhe 

shkrimtarët më radikalë, e pranonin që Kisha ishte e nevojshme për të promovuar një 

paqe shoqërore të pranueshme.
366

 

Megjithëse akademia e krishterë ka tentuar ta përfshijë Iluminizmin si pjesë e 

zhvillimit të saj të brendshëm, duke i dhënë edhe ngjyra fetare, apo një proces dinamik 

dhe modern brenda kishës, Iluminizmi si filozofi nuk mund ti përkiste një establishmenti 

kaq tradicional.   

 

3.2 Fitorja e iluministëve dhe beteja midis mendimit të lirë dhe Kishës në Kolegjet 

Amerikane. 

 

Racionalizmi i ri, ose Iluminizmi, i Epokës së Arsyes, shumë shpejtë e gjeti 

rrugën në sallonet më luksoze të anës tjetër të Atlantikut, dhe predikues të krishterë si 

Dwight dhe Witherspoon nisën të shqetësoheshin pasi kjo epidemi po përhapej në 

kampuset universitare të krishtera. Por shumë klerikë të tjerë u joshën nga iluminizmi 

pasi ai luante me egon njerëzore duke ngritur në piedestal intelektin.  
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Ndër amerikanët e arsimuar të shekullit të tetëmbëdhjetë, idea e arsyes si 

çlirimtare e pushtimit të fesë dhe qeverisë tiranike fitoi një simpati të gjerë. Në vitet 

1750, klerikët nisën të paralajmëronin kundër kësaj lëvizje. Deismi u bë i famshëm në 

kolegje amerikane në dekadat pas Revolucionit. Gjatë këtyre dekadave racionalizmi 

iluminist i zuri vendin ortodoksisë së krishterë në Yale, Harvard, dhe kolegje të tjera të 

denominacionit të krishterë.
367

 

Studentët dhe të rinjtë zakonisht i përqafonin idetë e reja dhe risitë. Do ishte e 

habitshme nëse deizmi-i cili konsiderohej si një mendim filozofik modern – nuk do 

ndikonte tek etërit amerikanë, shumica e të cilëve ishin të rinj kur nisi të përhapej kjo 

lëvizje. Washington dhe Adams lindën në vitet 1730, Jefferson në vitet 1740, dhe 

Madison dhe Monroe në vitet 1750.  

Katër nga pesë presidentët e parë të Sh.B.A nisën studimet gjatë periudhës së artë 

të Deismit. Adams studio në Harvard në vitet 1750. Jefferson në William and Mary në 

vitet 1760, kolegj i cili konsiderohej si vatra e mohimit të besimit dhe politikave të 

çmendura të Francës, dhe Monroe u regjistrua atje në vitet 1770. Ndonëse George 

Washington nuk studioi në kolegj, ai merte pjesë ne rangjet e zotërinjve të cilët kishin 

studiuar në William dhe Mary apo kolegje të tjera.  Deismi influencoi, në këtë mënyrë 

apo në një tjetër, tek shumica e drejtuesve politik të cilët hartuan qeverinë e re.
368

 

Etërit amerikanë nuk kishin qëndrime të qarta fetare, por nëse do ishte bërë një 

census teologjik se në cilat nga këto kategori klasifikoheshin ata, të krishterë, ateistë, 

deistë, unitarianistë, protestantë ortodoks, katolikë, etj, Benjamin Franklin, George 

Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James  Madison dhe James Monsroe, 

padyshim që do klasifikoheshin si deistë dhe unitarianistë.
369

 

Ndonëse puritanët kishin ngritur një mentalitet të krishterë të bazuar mbi 

disiplinën, rreziqet e vetë-drejtësisë dhe intelektit u bënë shumë shpejtë instrumenta të 

shenjtërimit të vetes dhe jo Perëndisë. Shumë klerikë nisën të tërhiqen nga filozofia 

iluministe. Në fakt, në disa qarqe kishtare konsiderohej naïve dhe madje primitive të 

mendohej për Perëndinë me një karakter personal dhe të afërt siç kishte ndodhur gjatë 

Rizgjimit të Madh përpara Luftës për Pavarësi. 
370
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―Mosbesimi Francez‖ i arriti shpejtë brigjet amerikane, dhe një numër i madh 

klerikësh u bënë paraardhës të deismit racional. Kështu, për herë të parë kleri humbi 

lidhjet me njerëzit. Për afro dy shekujsh ata kishin siguruar drejtimin shpirtëror, moral, 

dhe intelektual të vendit. Tani atë mantel e vishnin shtetarët, politikanët, profesorët, 

publikuesit, dhe figurat kryesore sekulare të vendit. Megjithatë, zemrat e njerëzve të 

thjeshtë vazhdonin të ruanin një mardhënie të ngushtë me besimin.
371 

 

Një arsye tjetër e përhapjes së Iluminizmit në Amerikë ishte edhe risia filozofike 

dhe shkencore që sillte. Askush nuk mundi të ngrihej dhe të sfidonte prestigjin e John 

Locke dhe Isac Newton. Këta dy burra formuan pamjen e brezave që do të vinin; me 

autoritetin e madh ata përforcuan tendencat që kishin nisur të viheshin në punë, kështu 

pra krijuan në teologji ashtu si në filozofi dhe shkencë një standart të ri, me të cilën një 

individ i zakonshëm i mirë-arsimuar hesitonte të përballej. Për mirë apo për keq, fundi i 

shekullit të shtatëmbëdhjetë caktoi tonin e karakterit të mendimit fetar për shumë vite që 

do të vinin.
372

 Inspiruar nga Iluminizmi dhe forca e arsyes, Deizmi kishte për qëllim ta 

bënte Krishtërimin sa më të arsyeshëm. 

Ndërsa iluminizmi ishte në veteve më shumë sesa një filozofi. Ishte një 

botëkuptim. Në të gjithë historinë e qytetërimit perëndimor ka patur një betejë të gjatë 

midis dy botëkuptimeve, asaj judeo-kristiane dhe humaniste. Këndvështrimi dhe 

botëkuptimi judeo-kristian ka sunduar për treçerkeun e dy mijëvjeçarëve të fundit, por u 

sfidua në mesjetë nga Rilindja dhe Iluminizmi. 

Individi ka një përceptim mbi jetën dhe universin. Një grupim botëkuptimesh të 

individëve formojnë një shoqëri apo komb, dhe një botëkuptim dominues zakonisht do e 

drejtojë shoqërinë. Teksa grupe të tjera me botëkuptime të tjera hyjnë në shoqëri apo 

komb, tensionet dhe fraksionet midis grupeve mund të çojnë në konflikte. Përplasjet e 

botëkuptimeve e kanë shoqëruar njeriun që në krijimin e tij. Kombe janë ngritur dhe 

shkatërruar për shkak të botëkuptimeve.
373

  

Liritë janë fituar apo humbur për shkak të tyre, duke bërë kështu që botëkuptime 

të mbështetura mbi fe, filozofi, dhe lëvizje të caktuara janë më shumë sesa konflikte 

akademike apo intelektuale, ato janë revolucione historike që ndryshojnë fatet e kombeve 

dhe jetët e njerëzve.  
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Duke e ditur rëndësinë e këtij konflikti të ashpër ndër-shekullor, nga viti 1720 deri 

1740 ndodhi rilindja fetare e njohur si Rizgjimi i Madh, e cila kishte si qëllim të rrëzonte 

racionalizmin e iluminizmit dhe sekularizimin e kolonive amerikane nga influenca deiste 

dhe masone. Ky Rizgjim kishte si qëllim parësor të rikthente beslidhjen midis Perëndisë 

dhe të zgjedhurve të tij që kishin ngritur kolonitë e para protestante.
374

    

Rizgjimi i Madh, me figurat kryesore të tij si Jonathan Edwards and George 

Whitefield, u përpoq të promovonte besimin kundrejtë materializmit dhe komformizmit. 

George Whitefield shkruajti: ―Boston është qytet shumë i pasur. Ka formën por ka 

humbur fuqinë e fesë. Si populli ashtu edhe kleri janë bërë konformistë me botën. Shabati 

nuk respektohet denjësisht. Shumica e mbështesin besimin në atë dije që kanë në kokë, 

duke qenë të ngjashëm me Farisenjtë.‖
375 

  

Edwards dhe Whitefield bënin thirrje për një rizgjim shpirtëor por ndërkohë 

luftonin një ―rizgjim tjetër‖ i cili kishte ndodhur dy shekuj më parë, por që kishte sjellë 

një filozofi humaniste edhe në brigjet amerikane. Ky ―rizgjim‖ ishte Rilindja e Artë, e 

cila ndonëse duket shumë plotësuese e kishës, përtej zbukurimeve dhe figurave të 

mrekullueshme artistike fshihte një botëkuptim, besim dhe filozofi tërësisht të ndryshme. 

Kolegjet amerikane dhanë një kontribut të rëndësishëm për përhapjen e mendimit 

të lirë. Pasi librat e Dummer hynë në Yale College në vitin 1714, filozofia liberale nga 

Europa filloi të përhapet në të gjithë sistemin universitar. 

Për shkak se shumica e universiteteve ishin të kontrolluara dhe shpesh të 

financuara nga kishat e themeluara nga shteti, një konflikt doli në shesh shumë shpejt 

midis programit mësimor të kolegjit që mësonte filozofi liberale dhe kishave që donin që 

studentët të kenë një shkollim më solid në teologjinë e krishterë. Samuel Johnson, një i 

diplomuar nga Yale e përjetoi këtë konflikt pasi gjejmë të raportuar këtë deklaratë: 

Si një student universitar në Yale, ai u paralajmërua kundër leximit të Descartes, 

Locke, dhe Newton; duke u bërë një mësues, ai i përfshiu këto vepra në bibliotekën e 

kolegjit. Si një student teologjik ai ishte paralajmëruar kundër një filozofie të caktuar të 

re që po tërhiqte vëmendjen në Angli, duke iu thënë se do të korruptonte fenë e pastër të 

vendit dhe për të sjellë një sistem tjetër të hyjnisë.
376
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Me kolegje të tilla si Harvardi të cilat ishin duke përjetuar fraksione të krishtera, libra 

liberal dhe kurse mbi tema liberale kishte një shans më të madh për tu përhapur tek 

studentët universitar. Me Zgjimin e Madh të viteve 1730 dhe 1740, studentët ishin të 

frymëzuar për të eksploruar ide dhe filozofi të reja jo në përputhje me një program të 

rreptë të krishterë. 

Ndërsa arsimi liberal u bë shumë popullor në kolegjet amerikane, kishat nuk e 

humbën shpresën se reformat do ta zvogëlonin mendimin radikal që kalonte tek studentët 

nga instruktorët e tyre. Përpjekjet për të reformuar kurrikulën akademike në kolegje filloi 

me drejtuesit e kolegjeve.  

Duke filluar nga mesi dhe deri në fund të shekullit,  kolegjet zgjodhën presidentë 

që ishin ose predikues ose persona me një pregatitje në teologji. Presidentët, të tillë si 

Ezra Stiles i Yale (1727-1795), filloi duke futur politika që forconin mësimet e krishtera 

dhe kufizoi vepra që konsideroheshin shumë liberale apo radikale. Stiles, i cili kishte 

lindur në New Haven Connecticut, nuk ishte vetëm një i diplomuar në Yale, por ai 

gjithashtu kishte punuar si mësues në vitet 1749-1755. I diplomuar me një diplomë në 

teologji dhe duke u bërë pastor në të njëjtin vit ai u diplomua në vitin 1749, Stiles pranoi 

se ai kishte eksperimentuar me fenë natyrore kur ai kshte qenë student dhe se ishte bindur 

nga veprat që kishte lexuar. Ai i përshkroi përpjekjet e tij në fenë natyrore duke u 

shprehur  ". . . se si ai u tërhoq nga materialet e bibliotekës në kolegj, dhe se si ai u 

drejtua në errësirën e skepticizmit, dhe se si ai më në fund doli nga Deizmi."
377

 

Duke u kthyer në besimin e tij të krishterë, Stiles kaloi vite duke predikuar për 

komunitetin lokal, por ai filloi të ndryshojë drejtimin e tij të edukimit. Në 1764, Stiles 

ndihmoi në themelimin e Kolegjit në Koloninë Angleze të Rhode Island, i njohur 

përfundimisht si Brown University. Por roli i tij më i rëndësishëm erdhi në vitin 1788, 

kur ai u zgjodh president i Yale College. Përveç prezantimit të parë të programit të 

studimeve hebraike dhe duke shërbyer si profesori i parë të Semitikës, Stiles filloi të 

reformojë studimet në Yale, veçanërisht duke u fokusuar në përfshirjen e programit 

mësimor të punëve liberale. 

Stiles filloi të shprehte shqetësimet e tij në lidhje me programin mësimor të Yale. 

Në një letër private ai i drejtohet përhapjes së deizmit duke u shprehur: Dhe kjo do të ketë 

një efekt të pakënaqshëm në përhapjen e deizmit ose në skepticizmin e këtyre kolonive. 

Dhe nuk kam asnjë dyshim, në vend të këndvështrimeve të ortodoksisë dhe herezisë, ne 

së shpejti do të na duhet të mbrojmë Ungjillin vetë, nga kërcënimet.
378
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Duke e pranuar se Deizmi tashmë kishte marrë një pozicion të fortë dhe të 

fortifikuar në kolonitë amerikane, Stiles argumentoi se Krishtërimi do të duhet të 

mbrohet. Duke përkrahur qasjen e George Whitefield dhe figurave të tjera të Zgjimit të 

Madh, Stiles besonte se duke paraqitur një alternative pozitive të Deizmit do të 

kundërshtonte ndikimin e saj.  

Duke e diskutuar edhe më tej Deizmin, Stiles shkruajti në një letër tjetër se: 

Deizmi ka marrë rol kryesor në këtë Moshë të Shthurur të Lirisë, dhe se do të ishte e kotë 

të përpiqeshin për ta ndaluar atë duke fshehur shkrimet deiste: dhe e vetmja mënyrë për të 

fituar mbi të dhe për ta shkatërruar atë, është që të dilej në terren të hapur dhe me debate 

të drejtëpërdrejta për këtë çështje.
379

 

Kjo letër është e një rëndësie të veçantë, sepse Stiles rekomandon përdorimin e 

zbulesës dhe Biblës si një argument për të kundërshtuar Deizmin. Kjo u bë metoda 

kryesore e përdorur nga kishat në gjysmën e fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë. Në vend 

që të lejonin Deizmin të sulmonte Shkrimin për të kthyer pasuesit e tij në deistë, të 

krishterët do të duhej të luftonin dhe të përdorin Biblën si armë të tyre.  

Përpjekjet e Krishtërimit për të mundur Deizmin dhe grupe të tjera të mendimit të lirë, 

përfshinë edhe masat për të kufizuar fluksin e materialeve liberale që hynin në Yale. Një 

shembull i kësaj është Historia e Henry Collins, një tregtar nga Newport, Rhode Island. 

Thuhet se ai ". . .kishte ofruar një dyzinë librash për bibliotekën e kolegjit për përdorimin 

e lirë të nxënësve. Atij iu tha se nuk mund ti pranoheshin këto libra sepse ata përmbanin 

herezi."
380

 

Në përpjekje për të frenuar ndikimin e materialeve liberale, mandati i Stiles si 

president ishte i përkushtimi ndaj  forcimit të besimit të krishterë. Kur ai dha predikimin e 

tij për zgjedhjen si president i Yale më 8 maj 1783, ai përmendi edhe një herë vitet e tij si 

student skeptik. Stiles deklaronte se:". . . kalova nëpër luginën e resë së errët të 

skepticizmit, dhe u ndala në greminë, në Deizëm "
381 

Duke bërë thirrje përsëri për të 

krishterët që të angazhoheshin në një debat të hapur me deistët, Stiles argumentoi se: 

―karakteri i krishterë i Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë në brezat e ardhshëm për 

shkak të demografisë, mbështetjes nga shteti, kontrolli i krishterëve ndaj institucioneve 

publike dhe aftësitë bindëse të udhëheqjes protestante."
382
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Kjo dhe përpjekje të tjera për kontrollin e arsimit krijoi një debat të hapur midis të 

krishterëve dhe deistëve. Në fund, beteja për kontrollin e kolegjeve u bë më tej e vështirë 

nga kërkesa e vetë studentëve për materialet liberale.  

Në fakt, në Kolegjin e William dhe Mary, Thomas Jefferson eliminoi 

departamenet e teologjisë, e cila i hapi derën studimeve liberale që të integroheshin në 

programin mësimor. Teksa kolegjet u bënë më liberale në të gjithë shekullin e 

tetëmbëdhjetë, kishat filluan me ngadalë për të humbur zotërimin e tyre mbi arsimin 

amerikan. Ky konflikt ndërmjet kishës dhe deizmit në kolegje tregon se Deizmi ishte me 

të vërtetë i njohur gjerësisht nga udhëheqësit e fuqishëm si një problem serioz që 

nevojitej të frenohej. 

 

3.3  Rilindja si frymëzuesja e Iluminizmit dhe analizë e konfliktit të saj me Biblën. 

 

Një mijë vjet më parë. Civilizimi islamik ishte më i avancuar se sa Europa në 

pothuajse të gjitha aspektet. Sundimtarët islam ishin më të pasur, ushtritë islame ishin më 

të fuqishme, dhe intelektualët islamik kishin avancuar në art, akademi, shkencë, dhe 

teknologji. 

Por çfarë solli ndryshimin dramatik të Perëndimit ndërkohë që pjesa tjetër e botës 

qëndronte në vend? Profesorati sekular mëson se sekreti ishte tek ―zbulimi‖ që Perëndimi 

i bëri dinjitetit të njeriut gjatë Rilindjes. Kjo është e vërtetë. Por gjithashtu thuhet se 

humanistët e Rilindjes e zbuluan këtë koncept nga klasikët Grek dhe Latin. Ndonëse 

shkrimtarët klasik kishin shumë ide fisnike, vlera e trashëguar dhe dinjiteti i secilës qenie 

njerëzore nuk ishte njëra prej tyre. Sipas profesoratit teologjik të krishterë, kjo ide erdhi 

nga Bibla. 

Europa ishte bërë e krishterë përpara viteve 1500 por Bibla nuk ishte e përkthyer 

në gjuhët amtare. Egziston një tezë që me përkthimin e Biblës erdhi edhe zhvillimi i 

qytetërimit perëndimor. 

Shumë studiues mendojnë se zhvillimi i qytetërimit perëndimor dhe dinjiteti i 

njeriut erdhi nga Greqia antike nëpërmjet Rilindjes, ndonëse vetë arti i Rilindjes erdhi 

nga një traditë franceskane, sidomos nga mendimtarët e shekullit të katërmbëdhjetë të 

cilët refuzuan platonismin dhe mbështetën një filozofi që quhet nominalism. Humanistët 

e Rilindjes lexonin, shijonin, citonin, dhe promovonin klasikët grek dhe romak, si edhe 
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akademinë islamike, por pikëpamja e tyre mbi dinjitetin njerëzor erdhi edhe nga Bibla 

ndonëse në kundërshtim të qëllimshëm të mendimit grek, romak, dhe islamik.
383

 

Vizioni i ri i Rilindjes për njeriun e ri u inspirua nga arti grek dhe romak, por edhe 

nga etërit e kishës së hershme, sidomos Shën Augustini dhe Lactanius, një këshilltar fetar 

i Kostantinit të I. Pikëpamja e tyre mbi njeriun bazohej mbi kapitullin e parë të Biblës: 

―Dhe pastaj Perëndia tha, ‗Le ta bëjmë njeriun sipas imazhit tonë, sipas ngjashmërisë 

sonë.‘‖
384

 

Të krishterët pretendojnë se kuptimi modern perëndimor mbi njeriun lindi nga 

njohuria teologjike mesjetare mbi mardhënien e Perëndisë me universin, pjesë e së cilës 

ishte edhe kundërshtimi i qëllimshëm i disa ideve kyçe greke. 

Dallimi esencial midis Krishtërimit, Deizmit, dhe Iluminizmit nuk është i thjeshtë. 

Në dukje, të treja këto filozofi janë të ngjashme, pasi nën emrin e një Perëndie, apo nën 

motive të krishtera, morale njerëzore dhe arsyetim i drejtë mbi të mirën, mund t‘a 

konfuzojnë një individ në cilindo kontekst historik.  

Dallimi midis këtyre botëkuptimeve dhe konflikteve asgjesuese ndaj njëra tjetrës 

ndahet nga një fije shumë e hollë dhe delikate, por shumë thelbësore. Për më tepër, duke 

qenë se Deizmi, Iluminizmi dhe pararendëset e tyre si Humanizmi dhe Rilindja, janë 

promotore të ideve moderne, zhvillimit të shkencës, piedestalizimit të së bukurës dhe 

revolucionit të artit, kanë bërë që historianët dhe kritikët të jenë të kursyer në analizat e 

tyre.  

Është e vështirë dhe e papranueshme nga opinioni publik modern të ndash nga 

përsosmëria Dante Aligerin, Shekspirin, Da Vincin, Rafaelin, Mikelanxhelon, etj. Por, 

sado promovues të vlerave të shklëlqyera njerëzore, këto figura gjeniale, bashkë me 

shumë figura të tjera të spikatura të humanizmit, ndoqën një filozofi tjetër nga 

Krishtërimi, një filozofi që e bënte njeriun Perëndi dhe Perëndinë njeri.
385 

 

Përdorimi i fjalës Perëndi nuk duhet keqinterpretuar me Perëndinë e krishterë, 

pasi të gjitha fetë e botës besojnë në një krijesë të mbinatyrshme. Gjetja e vijës ndarëse 

midis këtyre besime është shumë e hollë, aq delikate sa që njerëzit e thjeshtë nuk mund të 

bënin dot dallimin midis asaj që ishte hyjnore dhe asaj profane, midis asaj që ishte e 

krishterë dhe asaj që ishte pagane.  
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Përshembull, ishte (dhe mbetet) e vështirë për të dalluar se nën emrin e 

krishtërimit dhe nën hijen e historive biblike u arritën simbolet më humaniste të të gjitha 

kohërave. Shembulli më i mirë i mashtrimit që humanizmi i bëri krishtërimit gjendet tek 

kryeverprat e Rilindjes italiane, të cilat e sfidonin krishtërimin duke patur madje më të 

shumtën e kohës mbështetjen financiare të vetë klerit, papës dhe duartrokitjet dhe 

admirimin e krishterëve më të zellshëm.  

Disa kryevepra të Rilindjes, pa u vënë re, promovonin humanizmin përpara syve 

të kishës. Shumica prej tyre madje u kryen në ambiente kishtare, në zemrën e Europës, në 

Vatikan, apo në sheshe publike si në Firence. Ndër veprat e shumta humaniste por të 

veshura me petkun e krishtërimit janë; Davidi dhe Kupola Sistina e Mikelanxhelos, 

Njeriu Vitruvian i Leonardo Da Vinci, Komedia Hyjnore e Dante Aligerit dhe Shkolla e 

Athinës së Rafaelit. 

Për të gjithë bashkëkohësit e Mikelanxhelos, madje edhe të brezave të ditëve të 

sotme, skulptura e Davidit është një vepër me temë biblike. Historia tregon se Davidi, një 

djalë i vogël, një bari izraelit, mposht Goliathin, luftëtarin kolos, dhe të fortë, vetëm me 

një gurë me hobenë e tij. Kjo vepër e Mikelanxhelos u bë e njohur që kur u shfaq për herë 

të parë, por ndryshe nga si e shihnin njerëzit, kjo skulpturë nuk është e Davidit të Biblës, 

të vajosurit të Perëndisë, por e një Davidi tjetër, birit të humanizmit. 

Në historinë e biblës, tregohet se si një i ri, i parëndësishëm, i pa stërvitur dhe trup 

vogël, por i mbështetur nga forca e Perëndisë mposht një kolos dhe luftëtar të frishëm si 

Goliathi.
386

 Në këtë histori Goliathi tallet me Davidin duke i thënë ―Eja këtu, dhe unë do 

t‘ia jap mishin tënd shpendëve të qiellit dhe kafshëve të fushës.‖ Por Davidi i përgjitjgjet 

―Ti po më vjen me shpatë, më shtizë dhe me ushtë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të 

ushtrive, Perëndisë së ushtrisë së Izraelit që ti ke fyer.‖
387 

 

Davidi i Biblës është një djalë i vogël që bën një mrekulli të madhe në emër të 

Zotit të tij, por Davidi i Mikelanxhelos ka trupin e një atleti dhe nuk duket as i vogël dhe 

as i pafuqishëm. Ai duket sikur nuk e ka nevojën e Zotit pasi ka një trup perfekt, plot 

muskuj dhe forcë. Për më tepër, nëse Davidi i Biblës ishte i rrethprerë, për shkak të 

traditës hebraike, Davidi i Mikelanxhelos duket qartë se është i parrethprerë.  

Të gënjyer nga historia e mrekullueshme biblike ishte e vështirë të dallohej se 

Mikelanxhelo po promovonte njeriun e ri, të fortë, të sigurtë në vetvete, perfekt, sportiv, 

të arsyeshëm, të bukur, inteligjent, vizionar, kurajoz, etj, atribute të cilat Bibla nuk ja 
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jepte as Davidit në këtë histori dhe as racës njerëzore në përgjithësi, e cila, sipas saj, ra 

bashkë me mëkatin.  

Davidi i Mikelanxhelos u krijua për të promovuar se ―njeriu është madhështor.‖ 

Madje edhe porporcioni më i madh i duarve në krahasim me trupin e bën më të fuqishëm 

këtë figurë njerëzore. Francia A. Schaeffer komenton se: ―Nuk ka patur dhe nuk ka asnjë 

njeri si Davidi. Nëse një vajzë do binte në dashuri me skulpturën dhe do priste gjersa të 

takonte një njeri që i ngjason atij, ajo do mbetej pa martuar.‖
388 

Njeriu perfekt gjendet 

gjtihmonë në veprat e Rilindjes por asnjëherë në Bibël.  

Humanizmi promovonte njeriun si Zot, dhe Davidi i Mikelanxhelos dukej i tillë. 

Gjeniu italian e shpalosi talentin dhe filozofinë e tij humaniste edhe në një kryevepër 

tjetër, në Kupolën Sistine, ku pikturoi të gjithë ambientin e brendshëm të saj me histiorinë 

e të gjithë kohërave biblike, nga krijimi i njeriut gjer në ardhjen e dytë të Krishtit.  

Ndonëse e gjithë tema është biblike, dhe vizualisht magjepëse, në qendër të saj 

nuk është hyjnia por njeriu. Në fragmentin e krijimit të njeriut, Mikelanxhelo paraqet në 

të majtë Adamin, njeriun e parë, dhe në të djathtë Zotin, të cilët kanë zgjatur gishtin për të 

prekur njëri-tjetrin. Por, nëse Bibla thotë që ―Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës 

së vet‖
389

 Mikelanxhelo e krijon njeriun më të bukur, më të fortë, më sportiv, më perfekt, 

më të ri, më tërheqës se sa Perëndia.  

Adami i Mikelanxhelos është një djalë i ri, me muskuj, me trup atleti dhe forma të 

përsosura, ndërsa Perëndia është një burrë plak me trup paksa më të vogël se sa Adami. 

Midis këtyre dy figurave, është Adami ai që ka marë rolin e Zotit.  

Në këtë afresk të pashoqë, Mikelanxhelo, paraqet me dhjetra profetë biblik, por 

ndryshe nga si përshkruhen në Bibël, si të plakur, të brishtë, të dobët fizikisht por të fortë 

shpirtërisht, Mikelanxhelo i paraqet si figura të forta, plot muskuj dhe me fizik sportiv. 

Në të, aq e egzagjeruar është forma e trupit njerëzor dhe fuqia fizike sa që edhe figurat 

femërore konfuzohen me ato mashkullore. Për më tepër, Mikelanxhelo paraqiti profetët e 

rremë dhe paganë më të fuqishëm se sa ata biblik.  

Dhe, i gjithë ky himn për njeriun iu kushtua në një kupolë ku jetonte dhe punonte 

Papa, apo, në ditët e sotme, dhoma ku zgjidhet Papa! 

Një vepër tjetër që simbolizon iluminizmin dhe filozofinë humaniste që mbart në 

vetvete është Njeriu Vitruvian, i Leonrdo da Vinci. Kjo vepër njihet si kanuni i 

porporcioneve, dhe është simbol i perfeksionit njerëzor.  
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Bazuar mbi teorinë humainste të Pitagorës, se njeriu është masa e të gjithë 

universit, Da Vinci besonte se trupi njerëzor ishte një analogji e funksionimit të universit. 

Simetria e trupit njerëzor shtrihej më gjerë në simetrinë e universit duke e bërë njeriun 

njësi matëse të gjithësisë. Ky parim humanist dallonte nga filozofia e krishterë se 

Perëndia është epiqendra e të gjithë krijimit dhe jo njeriu.  

Një vepër tjetër që simbolizon vijën e hollë të përplasjes së dy botkuptimeve është 

afresku i Rafaelit, Shkolla e Athinës. Edhe kjo vepër, ashtu si edhe Kupola Sistina e 

Mikelanxhelos u krijua brenda Vatikanit. Por nëse Mikelanxhelo i thur lavde njeriut, 

Rafaeli i këndon filozofisë, dhe veçanërisht filozofisë humaniste. Në këtë vepër Rafaeli 

shpalos shpirtin klasik të Rilindjes duke sjellë në qendër të krishtërimit filozofët grekë, si 

Aristoteli, Platoni, Sokrati, Pitagora, Euklidi, Herakliti, etj.
390

  

Janë me dhjetra filozofë dhe figura të shquara antike greke të cilat formojnë 

qendrën e këtij afresku. Në sfond ka disa harqe dhe shkallë të cilat ilustrojnë 

perspektivën, një zbulim i asaj kohe, të cilat formojnë një kryq grek, që mund të 

ilustrohet si harmoni midis filozofisë pagane dhe teologjisë së krishterë. Në sfond ka edhe 

dy skulptura, ajo e Apollos, perëndisë së dritës, harqeve dhe muzikës, duke mbajtur një 

lirë në dorë, ndërsa skulptura tjetër është Athina, perëndesha e diturisë.  

Kjo vepër është një vepër kulti për njeriun, fuqinë e mendimit njerëzor dhe 

traditën e zotave pagan në historinë e njerëzimit. Bashkëjetesa midis këtij kulti dhe 

krishtërimit ishte aq organike dhe e vështirë për t‘u dalluar sa që lejonte perëndi pagane 

brenda ambienteve të adhurimit kishtar.  

Kjo metodë do kopjohej në të ardhmen nga iluministë, filozofë, grupe filozofike, 

dhe revolucionarë të cilët do e zbusnin natyrën hyjnore të vendeve të adhurimit të 

krishterë dhe do promovonin më shumë nga natyra dhe atributet njerëzore. Përshembull, 

arkitektura e kishave të shekullit të tetëmbëdhjetë me kisha të dekoruara me engjëj dhe 

çerubinë sikur të ishin salla vizatimi jashtë kësaj bote, tregonin se si kisha dhe bota ishin 

bashkuar në një.  

Iluminizmi, si kundërpërgjigje ndaj Reformacionit Protestant, që pas 

Reformacionit gjer pas Revolucionit Amerikan dhe atij Francez, u largua nga realizmi i 

zymtë dhe i trishtë, por solli kisha të dekoruara plot ngjyra për të joshur masat dhe për të 

krijuar rezonancën e korit. Edhe muzika kishtare kaloi përmes një metamorfoze pasi 

muzika e Bahut dhe Handel patën ndikim në vendet protestante, ndërsa në vendet 
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katolike Heidin, Bethoven dhe Mozarti (i cili ishte i joshur pas masonerisë) bënë që 

profania të përzihej me të shenjtën, duke humanizuar kështu kishën.
391

       

Por vija ndarëse ishte edhe më e hollë në politikë. Vepra e famshme Princi, e 

Niccolo Machiaveli promovonte pragmatizmin dhe jo moralin, humanizmin dhe jo 

besimin. Të ndërlikuara në natyrën politike, këshillat e Machiaveli janë shumë larg 

parimeve biblike. Përshembull, Machiaveli i jep këshillë princit se ai nuk duhet të jetë i 

mëshirshëm por i keq, jo i butë por i vrazhdë, jo i drejtë por manipulator: 

Unë them se këto koloni nuk kanë shpenzime, ato janë më besnike, ata të lëndojnë 

më pak, dhe të lënduarit, siç thuhet, duke qenë se janë të varfër dhe të shpërndarë, nuk 

mund të të bëjnë keq. Prandaj, dëmi që i duhet bërë një njeriu duhet të jetë i atillë që të 

mos sjellë hakmarje. Dëmtimi duhet bërë vetëm një herë, në mënyrë që duke u provuar 

më pak, mund të ofendojë më pak, ndërsa të mirat të jepen pak e nga pak që shija e tyre të 

zgjasë më shumë. Nëse është i mençur, princi nuk duhet t‘i frikësohet reputacionit i të 

qenit i keq. Nuk kemi parë të bëhen gjëra të mëdha, me përjashtim prej atyre që e kanë 

konsideruar veten të këqinj. Për këtë arsye është më e zgjuar të kesh një reputacion i të 

qenit i keq sepse të sjell një qortim pa urrejtje. 
392

  

Por filozofia e krishterë kishte qëndrim tjetër nga ajo makiaveliste. Të krishterët 

inkurajoheshin të ishin të butë dhe jo të vrazhdë, të drejtë dhe jo të padrejtë, të mirë dhe 

jo të këqinj, bërës veprash të mira dhe jo përçarës dhe abuzues me të varfërin dhe të 

pambrojturin.  

Përshembull, tek Fjalët e Urta shkruhet: Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur 

e ke në dorë ta bësh. Mos kurdis asgjë të keqe kundër të afërmit tënd, ndërsa ai banon me 

besim bashkë me ty.  Mos bëj padi kundër askujt pa shkak; po të jetë se nuk të ka bërë 

asgjë të keqe. Mos kij zili njeriun e dhunshëm dhe mos zgjidh asnjë nga rrugët e tij.
393

 

Filozofia greke, e cila frymëzoi Rilindjen dhe Iluminizmin, dhe ajo e Krishterë 

nuk duhen marë plotësisht të ndara pasi vetë etërit e kishës, si përshembull Shën 

Agustini, e pranon bashkimin e tyre kur shkruajti se ―Platoni më bëri të njoh Perëndinë e 

vërtetë, ndërsa Jezus Krishti më tregoi rrugën drejt Tij.‖
394

 Por, konflikti midis tyre 

qëndron kur filozofia greke apo romake, e përdorur nga humanizmi nis sulmin ndaj 

krishtërimit duke kërkuar asgjesimin e tij, ashtu sikurse edhe inkuizicioni përdori të 

njëjtat argumenta për të asgjesuar humanizmin, zhvillimin dhe artin. 
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Shumë filozofë të lashtë grekë lanë trashëgiminë e tyre filozofike mbi moralin apo 

ndërgjegjen, të cilat harmonizoheshin me filozofinë e krishterë por humanizmi i përdori 

këto argumenta për të sulmuar dhe asgjesuar Krishtërimin. 

Përshembull, ndër etërit e filozofisë greke, shihet se Sokrati vendosi themelet për 

moralin e ndërgjegjes duke deklaruar se e drejta dhe e gabuara përbëjnë një arsye të 

përjetshme dhe të pandryshueshme e cila iluminon arsyen dhe ndërgjegjen e çdo njeriu. 

çështja e ndërgjegjes së moralshme arriti pikën e saj më të lartë me Platonin, i cili u shqua 

në botë si ―apostulli i madh i moralit.‖
395

   

Platoni besonte se zëri i Zotit linte një eko në zemrën e njeriut, por për Aristotelin, 

zoti ishte indiferent ndaj virtytit. Ai ishte mendim dhe jo moral. Për të morali nuk kishte 

bazë të përjetshme, as lloj hyjnor, dhe as shpërblim në botën tjetër. Filozofia e Aristotelit 

theksonte arsyen dhe injoronte ndërgjegjen dhe zemrën.
396

    

Por pas Platonit dhe Aristotelit shkollat e Epikureanëve dhe Stoikëve sollën një 

filozofi tjetër e cila tallte doktrinat e ringjalljes dhe gjykimit. Filozofia drejtoi vëmendjen 

vetëm  tek mirëqenia e individit në këtë botë; u bë thjeshtë një filozofi mbi jetën dhe jo si 

ajo e Platonit, ―një pregatitje për vdekjen.‖  

Mendjet më të ndritura të kohës gjetën strehë në doktrinat e Epikurus. Ata thonin 

―Kënaqësia është e mira kryesore, përfundimi i jetës është kënaqësia e vetes; për këtë 

arsye mos i kij më frikë zotat, dhe mbi të gjitha mos e kij frikë vdekjen. Të tjerë gjetën 

strehë tek Stoikët, duke thënë ―fata nos ducunt – fatet na drejtojnë! Jeto sipas arsyes‖
397

   

Në veprën e Rafaelit, Shkolla e Athinës, përveç figurave të Aristotelit, Sokratit, 

Platonit, etj, gjendet edhe Epikurus, promovues i kënaqësisë si e mira, vdekjes si 

asgjesuese e trupit dhe shpirtit, dhe se perënditë as nuk e shpërblejnë dhe as e ndëshkojnë 

njerëzimin. Rafaeli, nën frymën e Rilindjes, nuk po i bënte homazh filozofisë antike, e 

cila mund të interpretohet si pjesë e ―Hirit të Përgjithshëm‖
398

 të një nga kredove të 

Krishtërimit, por si Filozofia armike e Krishtërimit.  

Rilindja kishte për qëllim rikthimin e kulturave antike greke dhe romake, por këta 

kultura ishin para ardhjes së krishtërimit. U quajt ―Ri-lindje‖ për t‘i ―ri-lindur‖ ato në 

shekullin e 16-të. Por nëse ―ri-lindin‖ do të thotë që kishin vdekur, dhe kush i kishte 
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vrarë, krishtërimi!? Pra, Rilindja ndodhi që të rikthente atë që kishte vrarë krishtërimi në 

një-mijë-e-pesëqind vitet e fundit.  

Duke shfrytëzuar Reformacionin brenda vetë kishës ajo solli humanizmin si 

kundërpeshë. Por, pasi arriti sukses, dy shekuj më vonë, nisi ambicien me anë të 

Iluminizmit për t‘a rrëzuar tërësisht armikun e saj të vjetër. Iluminizmi synonte rilindjen e 

arsyes dhe rrëzimin e krishtërimit, filozofia hyjnore që, sipas saj, e kishte vrarë këtë 

arsye. 

Depërtimi i Humanizmit në praktikat e Krishtërimit erdhi me ngadalë dhe në 

mënyrë të butë por zgjati me shekuj të tërë. Ishte Thomas Aquinas (1225-1274) një 

dominikan dhe teolog i njohur i kohës së tij, i cili besonte se njeriu ishte rebeluar ndaj 

Perëndisë por rënia e tij ishte e pjesshme. Sipas tij, vullneti i njeriut ishte korruptuar 

ndërsa intelekti nuk ishte prekur. Kështuqë njerëzit mund të mbështeteshin në diturinë 

njerëzore duke përzier mësimet e Biblës me mësimet e filozofëve jo të krishterë.  

Falë tij, bota dhe vendi i njeriut në botë morën një rëndësi më të madhe se më 

parë. Falë tij, Aristoteli u pranua të mësohej në universitete, dhe gjenitë e Rilindjes 

krijuan vepra ku krishtërimi përziej dukshëm me paganizmin dhe humanizmin, siç u 

përmend më lart në veprat e Mikelanxhelos, Da Vinci dhe Rafael. Edhe Dante Aligeri 

ndoqi rrugën e Acquina në veprën e tij Komedia Hyjnore, ku në librin Ferri udhërrëfyesi 

është poeti romak Virgjili, i cili ishte për Danten ashtu si Aristoteli ishte për Acquinas, 

dhe mëkatarët më të mëdhej në ferr janë Juda që tradhëtoi Krishtin dhe Bruti me Kasius 

që tradhëtuan Çezarin.
399 

  

Beteja për egzistencë midis këtyre botëkuptimesh dhe filozofishë u zhvillua ndër 

shekuj dhe ndër kontinente. Duke fituar popullaritet në vende të Europës Perëndimore, si 

Itali, Francë, dhe Angli, në fushat e rëndësishme të artit, filozofisë, poltikës, dhe 

shkencës, arriti të korrë suksese ku të mundej, si në këto vende ashtu edhe në Kontinentin 

e Ri, dhe në Shetet e Bashkuara, e cila për shkak se do ndërtonte një shtet të ri, u bë edhe 

fushë-beteja më e rreptë filozofike dhe shoqërore e këtij konflikti ndër shekullor.  

Nuk ka asnjë dyshim që ishte Rilindja ajo që promovoi Iluminizmin, por sipas 

disa studiuesve krahas Rilindjes ishte edhe Bibla ajo që pati ndikim në ndërtimin e  

civilizimit perëndimor të bazuar mbi racionalizëm. Në Historinë e Oxford të Europës 

Mesjetare, George Holmes shkruan se format e mendimit dhe veprimit të cilat ne i marim 

sot të mirëqena në Europën Moderne dhe Amerikë, të cilat i kemi eksportuar në një pjesë 

shumë të madhe të globit, nga të cilat nuk mund të shkëputemi, u rrënjosën në 
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mentalitetin e parardhësve tanë në përpjekjet e shekujve të mesjetës‖ (kur Bibla po 

krijonte proceset e mendimit të Mbretërisë së Krishtit.)
400 

 

Gjithashtu, Edward Grant theksoi në veprën Perëndia dhe Arsyeja në Epokën e 

Mesjetës, se, gjatë periudhës së fundit të Mesjetës (1050-1500), Bibla krijoi një person të 

caktuar fetar, i quajtur shkollari ose studiuesi. Ky njeri përdori logjikën si mjetin primar 

për të studiuar hyjninë. Asnjë kulturë tjetër nuk ka krijuar një njeri kaq racional me 

―kapacitetin intelektual për të vendosur themelet e një shtet-kombi, parlamente, 

demokraci, tregti, sistem banker, edukim i lartë dhe forma të ndryshme letrare, si romani 

dhe historia.‖
401

 

Iluminizmi kërkonte të themelonte filozofinë dhe botëkuptimin humanist, e cila e 

kishte origjinën tek filozofia dhe kultura greke dhe romake. Që nga vetë emri 

―iluminizëm‖ kjo lëvizje sugjeronte të hidhte dritë mbi injorancën dhe të prapambeturën, 

të sillte shkencë dhe të luftonte bestytninë, dhe figurat më të shquara të saj, Locke, 

Spinoza, Newton, Voltaire, etj, kërkonin të reformonin shoqërinë. Por, krahas 

emancipimit, ky reformim dhe iluminim duket se ishte edhe një luftë ndaj krishtërimit 

dhe ndërtimin e një shoqërie tjetër pa ndikimin e tabuve të krishtera, si edhe një 

vazhdimësi të njeriut të lirë, filozofisë humaniste me kulturë greke dhe romake e 

pacënuar nga kisha. 

A ishte racionalismi një koeçidencë historike? Apo ishte Bibla ajo që promovonte 

racionalizmin sepse e informonte Perëndimin se realiteti përfundimtar përtej universit 

ishte fjala racionale Logos (Fjala) e një Perëndie personale?  

Në akademinë sekulare i jepet pak meritë Kishës dhe etërve të saj për bazat e 

racionalizmit, iluminizmit, dhe madje vetë Rilindjes. Shën Augustini dhe Boethius (480 – 

524) ishin dy etërit e kishës të cilët luajtën rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e logjikës 

dhe themelimin intelektual të civilizimit perëndimor mesjetar dhe modern. Augustini 

ushtroi një influencë të pashoqë gjatë të gjithë Epokës së Mesjetës, Rilindjes dhe 

Reformacionit.  

Roli i Boethius ishte i rëndësishëm gjatë fillimit të Mesjetës gjer në mesin e 

shekullit të dymbëdhjetë. 

Edward Grant shkruan: Është një ironi e historisë mesjetare se arsyeja dhe 

racionalizmi kishte të bënte gjithçka, për të mirë a për të keq, me fenë, teologjinë, dhe 

Kishën, dhe shumë pak me shtetin. Kjo ishte e vërtetë në fillimin e Epokës së Mesjetës 
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përpara lindjes së universiteteve rreth viteve 1200, por u bë madje edhe më e dukshme 

pas formimit të tyre.
402

 

Bibla dhe filozofia e krishterë, sic u diskutua në kapitullin e parë, pati ndikim në 

qeverisje, politikë, edukim, dhe ekonomi. Gjatë studimeve të tij për pasurinë e kombeve, 

ekonomisti skocez Adam Smith vërejti se vetëm puna e vështirë nuk rezulton në begati. 

Fiset primitive që dalin për gjueti dhe mbledhin gjatë të gjithë ditës, shtatë ditë të javës, 

punojnë pa pushim. Dallimi midis varfërisë dhe begatisë përcaktohet nga sa shumë 

―aftësi, shkathtësi, dhe gjykim‖ (shkurtimisht, arsye) vihen në përdorim. Drejtimi i 

muskujve nga mendja përfshin disa gjëra. Teknologjia është njëra prej tyre.
403

 

Përdorimi racional dhe organizimi i kohës, punës, burimeve të disponueshme, dhe 

kapitali janë njëkohësisht të rëndësishme. Marrëdhëniet racionale midis të gjitha palëve 

në një sistem ekonomik dhe ndarja racionale e burimeve, kostove, dhe fitimeve bëjnë një 

dallim jetik në jetën ekonomike të njerëzve.  

Këto marrëdhënie ekonomike shprehen në parime racionale, ligje, kontrata, taksa, 

dhe institucione ligjore dhe financiare. Disa nga parimet dhe ligjet e një shoqërie 

racionale janë të shkruara. Të tjera janë vlera morale të marra si të mirëqena pasi ato janë 

pjesë e një kulture dhe ethosit fetar të kësaj kulture.
404

 

Ky lloj racionalizmi ekonomik dhe social vinin nga etika e krishterë dhe jo nga 

vlerat e trashëguara të kulturave greke dhe romake. 

Me sa duket, ashtu sic fryma e krishterë sundon literaturën historike të krishterë 

ashtu edhe fryma humaniste ka ndikuar edhe në etiketimet historike.  Etiketime të 

qëllimshme apo të njëanëshme në pozicionimin ndaj këtij konflikti midis Krishtërimit 

dhe Humanizmit. Për shembull,  historianët i kanë vënë etiketën ―Epoka e Mesjetës‖ 

viteve të historisë europiane që nga rënia e Romës (476 pas Krishtit) dhe ardhjes së 

Rilindjes.  

Ky është një etiketim pa ngjyrë për një nga periudhat më krijuese të rrjedhës së 

qytetërimit perëndimor. Ajo përfshin njëmijë vjet të dominuar nga një sistem feudal 

politik dhe ekonomik të peshkopëve dhe dukave, një urdhër kalorësish, dhe një dallim i 

mprehtë midis fisnikëve dhe fshatarëve. Kjo ishte një perandori kulturore pa një 

perandor, dhe mbahej në këmbë nga një gjuhë e përbashkët, latinishtja, dhe nga një fe e 

përbashkët, Krishtërimi.
405
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Ne kemi tendecën të mendojmë se Epoka e Mesjetës ishte një kohë tranzicioni 

dhe primitive. Është e vërtetë që civilizimi i kësaj periudhe ishte rural, dhe se literatura 

ishte së shumti doktrinale, dhe se teknologjia fizike dhe sociale - rrugët, kanalizimet, dhe 

institucionet politike - i mungonte sofistikimi i epokës pasradhëse. Është gjithashtu e 

vërtetë se pesë shekujt e parë të Epokës Mesjetare – shekujt që historianët i quanin 

―Epoka e Errët‖ - janë të humbura në histori, sepse vetëm pak prej arritjeve njerëzore 

mbijetuan.  

Megjithatë asnjëra prej këtyre nuk duhet të mohojë faktin se vitet që njohim mirë 

- ―Epoka e Lartë e Mesjetës,‖ nga shekulli i dhjetë tek ai i njëmbëdhjetë e tutje- ishin po 

aq aktive dhe prodhimtare të arritjeve të qëndrueshme sikurse çdo periudhë tjetër kohore 

në histori. Katedralet madhështore të Chartres dhe Salisbury dhe kishat e mrekullueshme 

të Cluny dhe St. Denis, sikurse edhe energjia e pallogaritshme që prodhoi revolucione 

fetare, dhe shpërthimin e gjuhëve moderne dhe letërsisë, reflektojnë një krijimtari të 

madhe dhe guxim, në kontroll të burimeve intelektuale, artistike dhe materialiste.
406 

  

Epoka e mesjetës nuk ishte as tranzicionale dhe as primitive; në të vërtetë, disa 

nga arritjet e asaj kohe nuk janë tejkaluar nga madhështia ose pëlqimi popullor. Kjo na 

sjell në një aspekt të dytë të konfliktit midis Biblës dhe Rilindjes e cila ka të bëjë 

specifikisht me dallimin midis njëra tjetrës, dallime mbi standartin e ndryshëm të ashtu 

quajturës moral. Nëse standarti moralit biblik është dlirësia dhe pastërtia morale, ai i 

Rilidjes përtej bukurisë dhe shkencës kishte edhe elemntë, të cilat Krishtërimi do i quante 

shthurje dhe liri seksuale.  

Firence, kryeqyteti i Rilindjes shquhej jo vetëm për finesën dhe artin e rrafinuar 

por edhe si kryeqyteti i lirisë seksuale dhe sidomos homoseksualitetit.  

Liria seksuale dhe homoseksualiteti nuk janë objekt vlerësimi apo gjykimi i këtij studimi, 

ato meren si vlera krahasuese jo të krishtera pasi i shërbejnë krahasimit të vazhdueshëm 

të këtij studimi midis Krishtërimit dhe Iluminizmit.  

Evidenca për egzistencës së preferencave të ndryshme seksuale në Firencen gjatë 

Rilindjes shihen nga burimet letrare dhe juridike. Përshembull, loja e fjalëve erotike e 

këngëve të karnavaleve të Toskanisë dhe poemave të tjera burleske, i referohen 

mardhënieve seksuale me femra dhe meshkuj pa bërë dallimin midis dy gjinive. Në një 

novelë të Gentile Sermini, një burrë i cili është shumë i lumtur në jetën e tij 

bashkëshortore bie në dashuri me një djalë; gruaja e tij e dashur merr hak duke joshur 

shokun e tij të ngushtë.  
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Një tregim tjetër përfshin historinë e personazhit kryesor me shumë burra, 

ndërkohë që ka një prostitutë femër, ndërkohë që të dy frekuentojnë meshkuj të tjerë, 

duke formuar orgji. Të ngjashme me këto janë shumë histori që janë denoncuar nga 

Oficerët e Rojeve të Natës. Sipas tyre shumë burra ishin kapur në akte sodonike, dhe 

shumë djem të rinj ishin përfshirë në vepra të tilla. Ashtu sic sygjerohet prej një 

denoncimi të bërë në vitin 1510 tregohet se fiorentinët nuk e shihnin si të pazakontë që 

burrat të kryenin mardhënie seksuale me burra të tjerë.
407

 

Nëse do shihej nga këndvështrimi i krishterë, një nga efektet negative të Rilindjes 

ishte se bëri që shoqëria të kishte rënie në standardin moral. Populli kishte filluar të vinte 

në pikëpyetje mënyrat e kishës duke u bërë gjithnjë e më shumë materialistë. Njerëzit 

nisën të përdorin mjetet më të urryera për t'u bërë të pasur, madje edhe artistët u përpoqën 

të mashtronin njerëzit e pafajshëm. Kjo periudhë prodhoi shkrime klasike si Princi i 

Machiavelli, i përmendur më lart, i cili inkurajoi mbretërit të miratonin mjetet më të 

këqija për të ruajtur sundimin e tyre. Tradhëtia, grabitja, vrasja, dhe vjedhja u rritën më 

shumë gjatë periudhës së Rilindjes.
408

 

Impakti i Rilindjes mbi moralin ishte tejet i madh.  Në 1432, në Firence u emërua 

një gjykatë e veçantë për t'u marrë me marrëdhënie seksuale anormale, që i referohej 

marrëdhënieve homoseksuale. Firence dhe qytete të tjera toskane ishin mbushur me 

homoseksualë. Në fakt, qytetet toskane ishin aq të njohura për sodomi sa që qeveria e 

Genova nuk do të lejonte mësues toskan për të dhënë mësim në Genova.
409

 

Edhe pse autoritetet italiane persekutuan homoseksualët, humanizmi po shtohej 

përsëri në modë. Humanistët rizbuluan të menduarit pozitiv tek grekët klasikë përsa i 

përket marrëdhënieve seksuale anormale. Kjo mund të shihet në artin e kohës. Shumë nga 

ikonat klasike sunduan pikturat dhe skulpturat e asaj kohe. Këto përfshijnë Apollo, 

Kupidi i Narkisit, Baku, dhe Ganimede.  

Shumë thashetheme qarkullonin rreth shumë emrave të mëdhenj, duke përfshirë 

Angelo Poliziano, Leonardo dhe Michelangelo. Shumë njerëz, ndonëse ishin të martuar 

dhe me fëmijë, angazhoheshin në aktivitete të tilla homoseksuale, dhe madje edhe 

Lorenzo de ' Medici, i cili vetë ishte një feminist i dalluar, flitej që të ketë patur 

marrëdhënie me shumë nga tutorët e tij meshkuj. Kjo ishte një aspekt i përhapur i jetës 

dhe kulturës mashkullore që dominonte Italinë në atë kohë. Gratë shiheshin si burimi i të 
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gjithë të këqijave. Ata ishin të paarsyeshme, të paafta për logjikë apo për të provokuar 

mendim ndryshe.
410

  

Djem të rinj kurvëronin me burra më të moshuar për të siguruar privilegje dhe 

karrierë, dhe nën kulturën antike greke, i riu që kryente marrëdhënie seksuale me një 

burrë më të pjekur mësonte prej tij, merrte dije, por edhe mësonte edhe artin e dashurisë 

dhe seksit.  

Por homoseksualiteti është shumë i dukshëm në veprat e mjeshtërve të kohës si 

Michelangelo, Da Vinci, Donatelo, etj. 

Nisur jo vetëm nga skulpturat dhe pikturat, Michelangelo shkruajti edhe poezi të 

cilat hapën një dritare në jetën e brendshme të artistit dhe një mënyrë për të deklaruar 

ndjenjat e tij homoerotike. Këto poema të tij shalosnin një dilemë të pazgjidhshme midis 

anës së tij pasionante pagane dhe mësimeve të krishtera. Kjo ndarje midis dy pjesëve të 

barabarta përbënte fuqinë shtytëse të artistit për të krijuar ato kryevepra të cilat 

kombinonin krishtërimin me një homoeroticizëm të ndrydhur. 
411

 

Kur u caktua në vitin 1508 nga papa Julius I për të dekoruar ambientet e 

Vatikanit, në Kupolën Sistine, figurat biblike ishin të kombinuara me figura atletësh të 

quajtur Ignudi.  

Gjithashtu ndër figurat e shumta homoerotike Michelangelo ndërthuri adhruimin e 

tij për erosin pagan si në statujën e Davidit ashtu edhe në atë të Bakut, apo Sllavi në prag 

të Vdekjes, dhe i Burgosuri Rebel.  

Në vitin 1532, Michelangelo u takua dhe u përfshi me një aristokrat të ri 

Tommaso Cavalieri i cili ishte 34 vjet më i ri se Michelangelo. Marrëdhënia midis dy 

burrave ishte shumë emocionale. Nuk ka prova nëse marrëdhënia e tyre ishte fizike, 

megjithatë letrat që kanë shkëmbyer me njëri tjetrin janë shumë intime dhe me një poezi 

shumë pasionante, të shoqëruara edhe me shumë vizatime me tone të forta erotizmi.
412

 

Edhe Da Vinci dyshohet se ishte homoseksual. Sipas të raportimeve ligjore dy 

herë në vitin 1476, ndërsa ai ishte nxënës i Andrea del Verocchio, Leonardo u akuzua nga 

Rojet e Natës se kishte kryer akte sodomike me një nxënës shtatëmbëdhjetë vjecar të 

quajtur Jacopo Saltarelli.
413 

 

Në veprat e Da Vinci ka nuanca të forta të ndërthurjes gjinore dhe bukurisë 

transseksuale. Për shembull, nëse krahasojmë tre nga veprat e tij më të njohura Mona 
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Lisa, Gjon Pagëzori, dhe Baku, do shohim se të treja këto figura kanë një fytyrë 

femërore.  

Gjithashtu, vepra më klasike e Rilindjes, Davidi i Donatello, tregon qartë 

erotizmin homoseksual gjatë kësaj periudhe të artë për humanizmin. Liria e seksuale ishte 

një nga liritë që Rilindja kërkonte të ri-lindte nga lashtësia, dhe homoseksualiteti të 

eliminohej si një tabu e vendosur nga kisha.  

Konflikti mbi moralin midis Rilindjes dhe Krishtërimit nuk ishte thjeshtë një 

standart jetese apo element kulturor dhe social, por ishte një konflikt esencial doktrinal, 

pasi Bibla e ndalonte rreptësisht si homoseksualitetin ashtu edhe lirinë e shfrenuar 

seksuale, sikurse edhe lakminë për para dhe status shoqëror, të cilat ishin karakteristikat 

kryesore të Rilindjes: Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë duke thënë: Nuk do të 

shkelësh besnikërinë bashkëshortore; Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk 

do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd; as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij; asgjë 

tjetër që është e të afërmit tënd.
414

    

Konflikti midis Rilindjes dhe Krishtërimit mund të vazhdojë edhe me 

Inkuizicionin, duke i dhënë kështu ngjyra radikale qëndrimit ekstrem teokratik i cili e 

kaloi cakun e logjikës dhe doktrinës duke persekutuar jo vetëm atë që ishte humane por 

edhe dhuratë hyjnore. 

 

3.4  Ndikimi i Iluminizmit europian në Iluminizmin amerikan. 

 

Shpirti i Amerikës është fryma e pavarësisë.  Kjo mund të argumentohet nëse i 

referohemi frymës së pavarësisë të manifestuar në retorikën e përdorur nga Shtetet e 

Bashkuara e cila është vënë në dukje nga Tocqueville, pothuajse dyqind vjet më parë.
415

 

Fryma e pavarësisë të cilës i referohemi mund të gjendet në të gjithë historinë e 

Shteteve të Bashkuara, duke nisur nga fillimi i historisë së këtij vendi dhe idealeve të tij, 

siç është dëshmuar  në retorikën e ―Qyteti në kodër‖ të Winthrope
416 

deri tek retorika 

bashkëkohore.  

Në Sh.B.A, çështje të ndryshme pas shekullit të 18-të janë debatuar kundërthënëse 

për sa i përket ―ndjenjës së pavarësisë individuale‖ amerikane. Në të vërtetë, ―fryma e 

ashpër e pavarësisë‖, po të përdorim fjalët e shtetarit irlandez të shekullit të tetëmbëdhjetë 
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Edmund Burke, fjalë që përshkruan  shoqërinë amerikane, duhet të ketë rrënjët që 

dallohen qartë.
417

 

Ky është dhe qëllimi në këtë pjesë të studimit, të përvijojmë këto rrënjë, 

konkrektisht rrënjët e iluminizmit radikal amerikan, me të cilin i referohemi një spektri 

ideologjish të ndryshme të cilat konsiderohem si të kundërshtueshme nga prirja e 

përgjithshme e Iluminizmit, duke përfshirë besimin në të drejtat themelore të dhuruara 

nga një Krijues dhe jo nga lindja, të pakufizuara nga ndonjë qeveri, liria e plotë e fjalës, 

një këmbëngulje në të drejtën individuale për të drejta shoqërore, dhe qasje individuale 

ndaj providencës në vend të racionalitetit progresiv dhe laik. 

Përmes krahasimit tematik të esesë së Emanuel Kantit, ―Çfarë është Iluminizmi?‖ 

dhe shkrimeve të etërve themelues amerikan, argumentohet se që ardhja e emigrantëve të 

parë në Massachusetts, amerikanët e kanë perceptuar veten si të iluminuar në një mënyrë 

që do ta bënte të pamundur për Iluminizmin e moderuar evropian të lëshonte rrënjë në 

mendjen amerikane.  

Nëse krahasohet nocioni i pavarësisë të shtjelluar  në esenë e njohur dhe me 

ndikim të Immanuel Kantit, dhe teksteve të ndryshme të iluminizmit radikal amerikan, 

argumentohet se Amerika, si komb dhe ide, nuk e ka pranuar ndonjëherë plotësisht 

modelin europian të Iluminizmit të artikuluar nga Kanti dhe të tjerët. 

Edhe pse Kanti
418 

vlerësoi Revolucionin Amerikan
419

 dhe në të gjithë veprën e tij, 

lavdëron pavarësinë si virtyt fisnik, është e rëndësishme që të ndahet ky term nga 

kuptimet e sotme bashkëkohore. Përdorimi i Kantit nuk predikon ―demokracinë e 

drejtpërdrejtë; barazinë racore dhe seksuale; lirinë individuale të stilit të jetesës; lirinë e 

plotë të mendimit, shprehjes dhe të shtypit; çrrënjosjen e autoritetit fetar nga procesi 

legjislativ dhe arsimi; si dhe ndarjen e plotë të kishës nga shteti.‖
420 

 

Liri të tilla janë të dukshme në shkrimet  shumë mendimtarëve, ndër të të cilët, 

Thomas Paine dhe Thomas Jefferson-të cilit ishin bashkëkohësit e Kantit, por jo filozofë 

me mendime të ngjashme. Pavarësia e Kantit është shumë më subjektive.  Në esenë e tij 

                                                 
417

 Edmund Burke, Selected Works of Edmund Burke, vol. 1( Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 237. 
418

 Emanuel Kant, (22 prill 1724 Kënigsberg, Prusi — 12 shkurt 1804 po aty) ishte  filozof i madh gjerman. 

Vepra e tij Kritikë e arsyes së kulluar shënon pikë-kthesën qendrore në historinë e filozofisë dhe fillimin e 

filozofisë moderne. Duke kaluar nëpërmes teorisë së thelluar të Isak Njutonit ai u afrua me iluminizmin dhe 

i dha nisje një kërkimi që e çoi atë gjer në tejkalimin e koncepteve dhe idealeve të tij.  
419

 Megjithëse data e fillimit të Iluminizmit është një datë e debatueshme, periudha kohore 1650-1700 është 

periudhë e arsyeshme. Gjatë kësaj periudhe, Spinoza, Locke, Bayle, dhe Neëton filluan të botojnë veprat që 

më pas do të përbënin themelet e mendimit illuminist. Historiani i rëndësishëm i kësaj epoke, Jonathan 

Israel, shkruante, ―Pas vitit 1650, çdo gjë, sado themelore dhe e rrënjosur qoftë, u vu në dyshim në dritën e 

arsyetimit filozofik‖ (Israel, Radical Enlightenment 3). 
420

 Jonathan Israel,  A Revolution of the Mind, ( USA: Princeton University Press, 2010) VII-VIII..  



153 

 

të njohur të vitit 1784 ―Çfarë është Iluminizmi?‖ Kanti përvijon objektivat kryesorë të 

iluminizmit të atëhershëm europian.  

Iluminizmi është dalja [shkëputja] e njeriut nga foshnjëria e tij, për të cilën është 

vetëfajtor. Foshnjëria është paaftësia e njeriut për ta përdorur mendjen e vet pa drejtimin 

e një njeriu tjetër. Njeriu është vetëfajtor për këtë foshnjëri, kur shkaku i saj nuk është 

mangësia e mendjes, por përkundrazi është mungesa e vendimit dhe e guximit për ta 

përdorur mendjen e tij pa drejtimin e një tjetri. Saper aude! Ki guximin që ta përdorësh 

mendjen tënde!, kjo është pra parulla e iluminizmit.
421 

 

Megjithatë, dallimet mes radikalizmit amerikan dhe qëndrimit të moderuar 

evropian janë të dukshëm. Aforizmi kryesor i Kantit: ―Sapere aude‖, ―Guxo të dish,‖ 

motoja e tij për Epokën e Iluminizmit, paraqet sfidën e parë në mendjen amerikane, të 

formuar ligjërisht vetëm tetë vjet para publikimit të esesë e tij, në nëntor 1784.  

 Pavarësisht se ishte pasardhëse e lëvizjes përparimtare të Evropës drejt 

Iluminizmit, Amerika kurrë nuk do të mund të ishte mishërim i realizimit të iluminizmit 

europian të paktën per tre arsye. Historia koloniale nuk frymëzoi një komunitet miqësor; 

kolonitë shpesh në armiqësi të mëdha me njëri-tjetrin krahasuar me komunitetet në Angli, 

dhe për më tepër, secili komunitet vinte interesin kolonial para interesit të mirëqenies së 

përbashkët. Përveç kësaj, emigrantët në Amerikë shpesh i përkushtoheshin më shumë 

përpjekjeve individuale në emër të lirisë dhe pavarësisë se sa kontributit në përmirësimin 

e një komuniteti.
422

 

Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme e Republikës së hershme të Amerikës nuk 

ishte e mundur të përqafonte parimet e Iluminizmit të moderuar në kontekstin e diskutimi 

të ―Sape Aude‖ të Kantit pasi si mendimtarët radikal  amerikan edhe ata të moderuarit në 

Amerikën koloniale kishin pranuar lirisht të menduarit të një epoke të kaluar, që buronte 

nga kolonizimi i Botës së Re e cila nisi të njihet si Amerika e jashtëzakonshme.
423 

 

Udhëheqësit e parë në Amerikë-William Bradford, John Winthrop, ndër të tjera, 

ashtu sic u përmend edhe në kapitullin e parë, besonin se kisha e tyre individuale ishte 

sinonim i Jeruzalemit të Ri që përmendej në Bibël. Këta njerëz besonin se ishin dërguar 
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nga Europa pagane prej një dore të fuqishme e vetë Perëndisë, dhe megjithëse një fat i 

tillë i paracaktuar bëri që burra si Bradford dhe Winthrop të jenë ―ata që ne sot do ti 

konsideronim si qytetarë me botëkuptim civil,‖ ata, në asnjë mënyrë ―nuk besonin tek 

demokracia‖ apo tek liritë individuale, përtej të drejtës për të adhuruar siç ta shihnin të 

përshtatshme krerët e kishës puritane.
424

  

Në vitin 1754, kur Jonathan Mayhew shkruan se emigrantët e parë të Amerikës ―u 

pushtuan nga  dashuria për Lirinë,‖ kjo nuk ishte lloji i lirisë që përkrahej  nga 

udhëheqësit e Iluminizmit, duke përfshirë edhe Kantin, pasi nocioni i lirisë nuk ishte laik, 

dhe nuk ishte as egalitar; marrëdhënia e dashurisë së puritanëve të hershëm të New 

England me pavarësinë lidhej plotësisht me Kishën Anglikane.
425 

 

Për këta amerikanë të hershëm, kishte diçka krejtësisht të gabuar në Botën e 

Vjetër, por gjendja e vështirë e qytetarit mesatar, të cilin Iluminizmi kërkonte ta 

përmirësonte, nuk ishte shqetësimi i tyre. 

Emigrantët puritan mendonin se besimi i vërtetë  mungonte në Europë, dhe çlirimi 

i tyre dëshmoi se Perëndia vendosi krijimin Jeruzalemit të Ri sikurse ishte parathënë nga 

shkrimet e shenjta. Megjithëse ishte një hap përpapra në aspektin e lirisë në komunitetin e 

tyre të besimit, krijimi i  strehës puritane në Botën e Re nuk solli atë lloj Iluminizmi që 

Kanti dhe bashkëkohësit e tij do të kërkonin më vonë. Megjithatë, puritanët amerikanë, si 

grup, besonin se ishin të zgjedhur si themeli i rikrijimit të Perëndisë. Si të tillë, ata 

―përgjigjeshin vetëm para Zotit dhe ndërgjegjes së tyre‖
426

. Në vitet 1700, prosperiteti i 

Botës së Re, u shoqërua me nënshtrimin e vendasve dhe natyrës së Amerikës, i ushqyer 

me shpirtin e tyre të qenit unik. Popullata e New England në veçanti, e cila kishte një 

mënyrë jetese të barabartë me ose më të lartë se shumë europianë, e konsideronte veten të 

bekuar në përpjekjet e saj për krijimin e  një shoqërie të iluminuar, teokratike. 

Në gjysmën e parë të shekullit të tetëmbëdhjetë, Jonathan Edwards  luajti  rol të 

rëndësishëm në zgjerimin e idesë së perceptimit të të qenit unik përtej Amerikës puritane. 

Ai shkruante, ―e bukur si Tirzah, i hijshëm si Jeruzalemi, e tmerrshme si një ushtri me 

flamuj të shpalosur‖- ―Vish rrobat e tua të mrekullueshme, o Amerikë, qyteti i shenjtë 

"
427 
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Duke bashkuar refuzimin e tij ndaj qëndrimit të Iluminizmit europian për shoqëri 

përparimtare laike me një sens gjithnjë në rritje të jashtëzakonshmërisë individuale, 

Edwards mbolli farën e një pavarësie radikale gjatë Zgjimit të Parë të Madh.
428

 

Sipas Edwards, Amerika ishte ―qyteti i shenjtë,‖ dhe jo vetëm komunitetet 

puritane që banonin atje. Dijetari i shquar Sacvan Bercovitch argumenton me vend që 

―arroganca e Edwards pasqyron një mendim të përhapur gjerësisht, Edwards nxori në pah 

tendencat para-nacionaliste dhe ruajti vizionin puritan të jashtëzakonshmërisë individuale 

dhe shoqërore.‖
429 

 

Në të vërtetë, Edwards, ―shpalli krijimin e ushtrisë amerikane të Krishtit, pjesë e 

të cilës mund të bëhej çdo besimtar i bardhë protestant.‖
430 

Këta ushtarë kishin nevojë të 

drejtoheshin nga Perëndia. Edwards në fakt argumenton se sapo të pranonin të 

udhëhiqeshin, ata ishin të lirë për të bënin gjykime të shëndosha moralisht, pasi si ata, 

dhe jo vetëm shoqëria së cilës i përkisnin, ishin të iluminuar në mënyrë hyjnore.  

Vendime të tilla, kësisoj nuk kishin nevojë të kishin në mendje përfitimin e komunitetit. 

Edwards bashkoi jashtëzakonshmërinë puritane me rizgjimin e epokës së tij, duke e çuar 

përpara ndjenjën e pavarësisë së kolonive, ndërsa kjo nënkuptonte që kjo lidhej me 

besimin që po shfaqej gjithnjë e më shumë në misionin e Amerikës. 

Për këtë arsye, pesëdhjetë vjet para manifestit të Kantit, amerikanët kishin 

zhvilluar tashmë nocione të qarta të individualitetit të shquar dhe superior, nocione që i 

pajisën ata me një besim se veprimet e tyre ishin në thelb më fisnike dhe më të 

iluminuara. Edwards në thelb modeloi besimin puritan për ta përshtatur me popullsinë 

amerikane gjithnjë e në rritje, e cila ishte e uritur për identitet individual dhe mundësi 

individuale, e uritur për vetë-pohim individual, në një masë individësh besimtarë që 

besonin se marrëdhëniet e tyre personale me të Plotfuqishmin i vendoste ata në një pozitë 

më të lartësuar në planin e Tij. 

Kolonitë përfaqësonin, të paktën në mendjen e kolonizatorëve dhe emigrantëve të 

rinj, një Eden të Ri, ku pavarësia individuale ishte pjesë e planit providencial, në mënyrë 

shumë të ngjashme me rastin kur Adami biblik duhet ti bindej një ligji të vetëm. Një 

identitet i tillë politik, u formësua në të gjitha fushat e jetës, veçanarisht në retorikës 

publike, letërsi dhe poezi, si ajo e Philip Freneau i cili, duke përdorur një tjetër krahasim 
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biblik, e vlerëson Amerikën si ―një Kanaan këtu,‖ dhe ai  profetizon se ―do të shkëlqej 

më shumë se i vjetri‖
431

.  

Nga kolonët puritanë tek bashkatdhetarët e Philip Freneau, amerikanët, së pari në 

grup dhe pastaj individualisht, e konsideronin veten e tyre në një lidhje intime me 

Perëndinë dhe në gjendje për të marrë vendime të iluminuara para se vetë termi të  

popullarizohej. Në fakt, ata nuk ishin qenë pjesë e një Epoke të Iluminizmit e cila sipas 

Kant-it ishte në vazhdim e sipër në 1784, por kulmi i saj. 

Ndërkohë që ky perceptim i të qenit unik dallohet qartë në retorikën politike të 

Epokës Revolucionare, paraardhësit e kësaj retorike janë të dukshëm në të gjithë 

literaturën koloniale Amerikës. Në 1710, Cotton Mather flet për Amerikën si përmbushja 

e profecisë ― Nga lindja e diellit deri atje ku perëndon, Emri im do të jetë i madh midis 

kombeve.‖
432

 Amerika është e lexueshme se është pjesë e këtyre Premtimeve. 

Pak ndryshim vërehet në shkrimet laike edhe dekada më vonë. Letra e tretë para-

revocucionare e J. Hector St. John de Crèvecœur në Letrat e Fermeri amerikan lavdëron 

Amerikën ―që nuk ka princër për të cilët të mundohesh, të vdesësh urie dhe të derdhësh 

gjak: ne jemi shoqëria më e përsosur ekzistuese sot në botë. Këtu njeriu është i lirë; 

sikurse duhet të jetë dhe kjo nuk është një barazi kalimtare si në shumë vende të tjera.‖
433

  

Në Deklaratën e Shkaqeve dhe Nevojës për të Rrokur Armët, të vitit 1775, 

Thomas Jefferson mbron të drejtën e amerikanëve për pavarësi radikale.  Jefferson bën 

njësh retorikën laike dhe fetare të kohës së tij, pa e errësuar fokusin e tij mbi individin: 

―Ne deklarojmë solemnisht para Perëndisë dhe botës se ... ne do të luftojmë me 

këmbëngulje të pafundme, duke i kushtuar të gjitha energjitë dhe fuqitë që na ka dhënë 

Krijuesi ynë për të ruajtur Lirinë e shenjtë të cilën Ai na e ka lënë si trashëgimi të shenjtë, 

dhe për ta mbrojtur nga çdo dorë armiqësore me jetët dhe pronat tona.‖
434 

 

Nëpërmjet përdorimit të të përsëritur të vetës së parë shumës, shqetësimi i 

Jefferson për individin është i qartë. Në kohën e Revolucionit Amerikan dhe dhe shkrimit 

të Deklaratës së Pavarësisë,  kishte depërtuar ndjenja e pasurisë, ndjenjë e tillë e cila që 

nga fillimi e shmangu nga rruga etikën kantiane dhe Iluminizmin e moderuar.  

Sovraniteti individual me origjinë hyjnore nuk ishte qëllimi i Kantit. Ndërsa Kanti 

e pranon që ―përdorimi publik i arsyes duhet të jetë gjithmonë i lirë, ―ai bën dallimin e saj 
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me ―përdorimin vetjak të arsyes‖, i cili ai argumenton se duhet të jetë në një sferë ―shumë 

të ngushtë.‖
435 

Ai shpjegon: ―Me përdorimin publik të arsyes unë kuptoj përdorimin që 

një person i bën arsyes si  dijetar para publikut të tij të lexuar.‖
436

   

Oficerët e ushtrisë, klerikët dhe zyrtarët e qeverisë, po të përdorim shembullin e 

Kantit, mund të përdorin pozitën e tyre si qytetarë për të shprehur mendimet e tyre dhe 

për të ushtruar pavarësinë e tyre. Një klerik, për shembull, mund të denoncojë mësimet e 

kishës së tij, kur ai nuk është më faltoren që i ka besuar atij kisha. Në fakt, individët kanë 

të drejtë për të thyer karakterin.  

Në këtë mënyrë, institucionet mbështeten në të mirë të shoqërisë, ndërsa ato 

brenda tyre inkurajojnë ndryshim gradual, i cili ―bën që qeveria të zbusë kufizimet e saj 

mbi ligjërimin publik,‖ duke krijuar kështu një ―mocion vetë-përjetësimi‖ drejt një lirie 

gjithnjë e më të madhe civile për të mirën e shoqërisë, dhe jo vetëm të individit.
437 

 

Duke komentuar nocionet e Kantit për lirinë e kufizuar vetjake, John Dewey 

vëren dallimin që ai bën mes lirisë së iluminuar dhe pavarësisë mercenare radikale kur ai 

shkruan se Iluminizmi i Kantit solli ―ardhjen e një epokës të njerëzimit‖, dhe jo të 

individit të veçuar. Njerëzimi do të gjejë ―përparimin e vërtetë... në përparimin e ngadaltë 

të shkencës dhe filozofisë‖.
438 

―Liria e vërtetë,‖ sipas Dewey, ―është liria e brendshme, 

liria e mendimit‖ e bazuar vetëm në të menduarit e iluminuar të epokës në fjalë.
439 

 

Kjo pavarësi e brendshme, kur praktikohet nga masa e shoqërisë, gradualisht çon 

në një liri më të madhe, përparimtare për shoqërinë dhe bashkësinë, përsëri, jo në përfitim 

individual. E thënë thjesht, arsyeja e pakufizuar vetëm mund të mbretërojë e lirë vetëm 

kur individi, sipas fjalëve të Kantit, ―e konsideron veten... anëtar të gjithë komunitetit apo 

të një shoqërie të qytetarëve të botës, dhe kështu, vihet në rolin e një dijetari i cili i 

drejtohet publikut.‖
440

 

Sigurisht kjo thirrje për iluminim të përbashkët është shumë larg nga thirrja 

amerikane nga mesi deri në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë, e përdorur jo për  të nxitur 

racionalitetin dhe arsyen, por për të ndezur ndjenjat nacionaliste kundër Perandorisë 

Britanike e cila me sa duket e kufizonte lirinë individuale. 
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Besimi fetar ishte i lidhur në këtë mënyrë me kuptimin e pas Iluminizmit dhe 

veçantinë (të qenit unik) të Amerikës. Ndërsa Perëndia kishte zgjedhur popullin 

amerikan, Ai gjithashtu i kishte dhënë tashmë vendit Iluminizmin e përbashkët të kombit.  

Nathaniel Niles, kur predikonte në 1774, demonstronte kundërshtimin e patundur 

ndaj  Iluminizmit të moderuar kur shkruante, ―Liria nuk është një e drejtë absolute e jona.  

Liria, pavarësia, dhe mendimi i lirë, të palindura me njeriun, janë të gjitha, një kredi e 

marrë nga qielli, për të cilën ne duhet të japim llogarisë Perëndisë së madhërishëm.‖
441

  

Implikimi është i qartë në qoftë se amerikanët nuk do të bënin të tyren idenë e 

lirisë providenciale për të mbështetur revolucionin, kjo do të thoshte se nuk do të 

demonstronin  angazhimin e tyre ndaj Iluminizmit të tyre të jashtëzakonshëm.  

Një besim i tillë i zjarrtë bëri që Tocqueville, mbi pesëdhjetë vjet më vonë, të 

vinte në pah kontrastin e thellë mes qëndrimeve që burojnë nga Iluminizmi i moderuar 

francez dhe Iluminizmit radikal me tone fetare në Amerikë: ―Kisha vërejtur tek francezët 

se feja dhe fryma e pavarësisë gati gjithmonë marshonin  në drejtime të kundërta. Në 

Amerikë, kam vënë re që ato janë thelbësisht të bashkuara me njëri-tjetrin në sundimit e 

tyre mbi të njëjtën tokë‖.
442 

 

Përtej tekstit të thjeshtë, njësimi i këtyre dy ideologjive nuk është më e dukshme 

se tek Jefferson dhe vula e parë e propozuar nga Benjamin Franklin-i për Shtetet e 

Bashkuara: Moisiu që udhëheq izraelitët nëpër Detin e Kuq. Një retorikë e tillë vizuale 

aludon për llojin e pavarësisë që shumë amerikanë besonin se kishin fituar.  

Pavarësisht nëse çdo amerikan e pohonte një pavarësi të tillë me frymëzim të 

jashtëzakonshëm, iluminist apo nëse kjo ishte një patetikë e nevojshme me qëllim 

ngritjen e moralit të kohës së luftës dhe nacionalizmit të mëvonshme është e 

diskutueshme. Ajo që nuk diksutohet, megjithatë, është se besimi i zjarrtë, dhe jo arsyeja 

a pakompromistë, e ushqeu  Revolucionit Amerikan.  

Në kryeveprën e tij, Iluminizmi Demokratik, Jonathan Israel shpjegon se si Kanti 

përpiqet të ketë një kompromis mes të numrit në rritje të radikalëve në Europë dhe 

Amerikë dhe mendimtarëve më konservatorë të Iluminizmit. Po të parafrazojmë Israel, 

Kanti duhej të paraqiste ide të mprehta që lejuan vazhdimin e sundimit mbretëror, sikur 

ndodh kur ka një pushtet të vetëm ekzekutiv, Kanti supozoi se kjo lejon realizmin e një 

iluminimi shpirtëror gradual të shoqërisë.   
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Israel vazhdon: ―Republikanizmi‖ sipas tij, ―është parimi politik sipas të cilit 

pushteti ekzekutiv është i ndarë nga legjislativi. Despotizmi ndodh kur ligjdhënësi 

ekzekuton ligjet e veta, në mënyrë që vullneti vetjak i pushtetarit të zëvendësojë vullnetin 

e publikut. Këtu kishte një instrument me anë të cilit Kanti mund të refuzonte 

demokracinë si formë e despotizmit ndërsa bënte njësh absolutizmin qendror iluminist 

europian, apo format e tij, me përfaqësimin dhe republikanizmin.
443

 

Kanti argumentoi për një kompromis midis mbretërve dhe shtetasve të tyre ku 

monarkët do të lejonin lirinë e shprehjes për krijimin e një sistemi para-republikan, duke 

lejuar ndryshime graduale që do të kryheshin në shoqëri ndërsa shtetasit, mirënjohës për 

liritë e tyre, mbeten të bindur dhe shijojnë përfitimet graduale në shoqëritë që të ofrojnë 

shoqëritë e iluminuara: arsyen, të drejtat dhe liritë, të gjitha në kuadrin e Iluminizmit të 

moderuar. 

Ndërsa Kanti pranon me mençuri se ―gjithmonë do të ketë mendimtarë të 

pavarur,‖ është e nevojshme që publiku i përgjithshëm të arrijë Iluminizmin e vërtetë, 

―lirinë‖ sovrane, ―aftësinë që  qytetarët të flasin lirshëm si individë të iluminuar dhe të 

ditur, e cila nga ana e saj arrin kulmin e vet ―duke flakur zgjedhën e tutelës... dhe në vend 

të saj, të shpërndajë frymën e vlerësimit racional për vlerat e tij dhe për thirrjen e 

brendshme të çdo njeriu për të menduar vetë për veten e tij‖.
444

 

Parime të tilla të larta, sikurse përshkruhen në esenë e Kantit, duket se mishërojnë 

qartë liritë individuale të artikuluara në retorikën politike të themeluesve radikal të 

Shteteve të Bashkuara. Megjithatë pozita e Kantit në skajet e Iluminizmit shpjegohet një 

vit më vonë në Parimet e tij Themelore të Metafizikës së Moralit, ku ai shkruan se 

ekziston ―një imperativ kategorik, i cili është: Vepro  vetëm në bazë të atij parimi që 

mendon se ka mundësi që në të ardhmen të bëhet ligj universal‖. 
445

 

Sipas kornizës së moralit që përshkruan Kanti, pavarësia që ai mbron ka për 

qëllim të krijojë  një individ që është ―jo vetëm i mirë si instrument për diçka tjetër‖ si 

për shmebull për përfitim apo të drejtat vetjake. Përkundrazi, një vullnet i tillë duhet të 

jetë i bindur ―ndaj një ligji të vetë-imponuar,‖ i mirë në vetvete, gjë për të cilën arsyeja 

është absolutisht e nevojshme... Sepse arsyeja njeh krijimin e një vullneti të mirë si 

destinacioni is saj më i lartë praktik,‖ si detyrë morale ndaj shoqërisë.
446

 

Kanti argumenton se në qoftë se individët veprojnë sipas këtij ―imperativi 

kategorik‖, i cili mund të konsiderohet si një lloj ―mbi-kodi etik‖, aktet e pavarësisë 
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individuale mund të konsiderohen si udhëzime universale. Kështu, shoqëritë, edhe 

qytetaria e botës si një e tërë, do të vepronte për përmirësimin dhe iluminizmin universal.  

Kanti nuk është indiferent ndaj fesë; por ai vlerëson Frederick-un e Madh i cili, 

sipas Kantit, ―e konsideron si detyrën e tij që të ... kthejë çdo njeri në njeri të lirë për të 

bërë përdorur  arsyen e tij në çështjet e ndërgjegjes. Nën sundimin e tij, u lejuan 

veprimtaria e shumë klerikëve të nderuar‖.  

Kanti, edhe pse nuk është indiferent ndaj fesë në aspektin e historisë së saj të gjatë 

të luftës ndaj arsyes dhe racionalitetit, ai u lejon klerikëve të shprehin bindjet e tyre si 

studiues, ―që të nëjnë testimin publik të gjykimeve dhe pikëpamjeve të tyre të cilat aty-

këtu devijojë nga simboli i kirjuar‖
447

 

Kanti ia jep një liri të tillë klerit për shkak se ai nuk ka frikë nga efektet e 

krishtërimit të vërtetë, atë që ai konsideronte se ishte morali që mbështetej në përdorimin 

etik të racionalitetit. Një pjesë e madhe e klerit që predikonte në Berlin, madje edhe për 

vetë Frederick-un, predikonte krishtërimin nëpërmjet një doktrine të quajtur 

―neologjizëm‖, e cila, ―kombinonte qasjet historike dhe kritike për interpretimin e 

Shkrimeve të Shenjta me theks tek parësia e dimensioneve morale dhe praktike të 

mësimit të krishterë.‖  Kanti dhe mendimtarët e moderuar iluminist nuk shihnin ―konflikt 

midis arsyes iluministe  dhe asaj të krishterë‖
448

 

Lidhur me pikëpamjet e vetë Kantit kundrejt kishave të themeluara, Curtis Peters 

shkruan, ―Kanti ishte veçanërisht i zemëruar për faktin se autoritetet kishtare pengonin 

zhvillimin e autonomisë së plotë morale të njerëzve . ... Një person mund ―ta kënaq 

Perëndinë‖ sipas Kantit vetëm ―nëpërmjet pastërtisë autonome morale‖449 Kësisoj, Kanti 

artikulon një tjetër parim udhëheqës të Iluminizmit: rregulloret, dhe sidomos ato që 

merren me çështjet e besimit, të cilat duhet të jenë të përshtatshme për epokën.  

Kanti argumenton se as klerikët, ligjvënësit, as dikush tjetër nuk mund të nguros 

të vërtetën e epokës së tij për të gjithë kohën.‖ Një kontratë, e tillë e bërë për të penguar 

iluminimin e mëtejshëm të racës njerëzore, është absolutisht i pavlefshëm‖,  thotë Kanti, 

sepse ―Një epokë nuk mund të qëndrojë në vend dhe të pasohet nga epokë tjetër në një 

gjendje të tillë që ajo nuk mund të zhvillojë njohuritë e saj, të pastrojë veten nga gabimet 

, dhe të ketë përparim dhe iluminim të përgjithshëm‖
450 

 

                                                 
447

 Isac Kramnick, ed. The Portable Enlightenment Reader (New York: Penguin, 1995) 6. 

448
 James Schmidt, What is Enlightenment: Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions 

(Berkeley: University of California Press, 1996) 7. 

449
 Curtis Peters, Kant‟s Philosophy of Hope (New York: Peter Lang, 1993) 5.  

450
 Kramnick, 34.. 



161 

 

Në kufizimin e ligjeve, doktrinave dhe parimeve të një epoke të caktuar, Kanti 

thekson nevojën e  çdo epoke për ta iluminuar veten, duke përdorur arsyen e publikut të 

pavarur e cila i përket qytetarëve të saj si nw rastin e një despoti të iluminuar si Frederick. 

Nëse një epokë përcakton  për të gjitha epokat se çfarë është Iluminizmi i vërtetë, atëherë 

epokat e mëvonshme do të jenë në tutelën e epokave të kaluara. Pa mëdyshje, thotë Kanti 

, ―Ky do të ishte një krim kundër natyrës njerëzore, destinacioni i duhur i të cilës qëndron 

pikërisht në këtë progres‖
451

 

Kjo pjesë e esesë së Kantit përfundon duke justifikuar refuzimin e dekreteve të 

panevojshme dhe një revolucion të kryer nga ata që në mënyrë të njëanshme i marrin këto 

dekrete nga epokat e mëparshme. Iluminizmi, sipas konceptit të Kantit, është në një 

lëvizje të vazhdueshme përpara drejt përsosjes shoqërore të njeriut.  

Iluminizmi nuk është një epokë, por një cilësi e varur nga shkallë të ndryshme që 

individët e asaj epoke pretendojnë pjekuri morale dhe etike dhe autonominë për veten dhe 

për shoqërinë e tyre. Të trashëguarit e Iluminizmit ishte kategorikisht jashtë diskutimi për 

mendimtarët e moderuar, dhe sikurse kemi vënë re më lart, ende Mather, Edwards, Niles, 

nuk thanë se asgjë krahasuar me Jefferson, Paine, Franklin, dhe të tjerët, po të supozojmë 

që ata e kishin këtë trashëgimi.  

Qëndrimi i rrënjosur ― më i shenjtë se ti‖ përveç  ―standardit të përgjithshëm të 

jetesës i cili dukej se  ishte i barabartë apo kishte tejkaluar atë të ndonjë vendi evropian‖,  

shoqëruar nga fitoret ndaj francezëve dhe indianëve në vitin 1763, i hapi rrugën ndjesisë 

së ngulitur amerikane të ―optimizmit mijëvjeçar, ―një mendësi që zëvendësoi nevojën për 

Iluminizmin e moderuar të  Europës. 

Ky përqafim i rrymës radikale të Iluminiznmit nuk është askund më e dukshme se 

në dokumentin themelor të historisë amerikane: Deklarata e Pavarësisë. Autorët e 

Deklaratës mori përsipër të radikalizojnë parimet e Kantit, Hume, dhe mendimtarëve të 

tjera kontinental evropian, duke demonstruar një tendencë drejt një pavarësie më të 

madhe publike se sa ajo me të cilën ndjehej komod Iluminizmi i moderuar.  

Preambula e Deklaratës artikulon atë që është në thelb zemra e liberalizmit të 

iluminuar në mënyrë radikale: e drejta universale për vetëvendosje individuale përtej 

kontekstit politik. Allen Jayne vë në dukje theksin e Deklaratës tek individualizmi kur ai 

pohon se preambula ―i dha njeriut të zakonshëm pikën nisëse  për të refuzuar dhe të 
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rezistuar të gjithë ata që pretendonin pushtet mbi atë pa pëlqimin e tij, pasi ata që janë të 

barabartë nuk kanë asnjë autoritet mbi të barabartët.‖
452 

 

Deklarata e Pavarësisë shërben në këtë mënyrë si bashkimi i idealeve të retorikës 

politike amerikane e trashëguar nga  Iluminizmi si dhe nocionet e saj të qenit kombi i 

jashtëzakonshëm amerikan. Shprehja e saj idealiste, megjithatë, shërben si fillimi i rënies 

të saj pasi i mungon një sistem kantian i etikës kolektive.   

Në këtë aspekt, Pierre-Henri Tavoillot vëren: Sipas Kantit, veprimet morale duhet 

të kenë vlerë universale dhe të jenë objektiv i gjithë njerëzimit. Me fjalë të tjera, unë 

duhet që egoizmin tim natyror ta kem në varësi të të tjerëve, ―gjithmonë në të njëjtën 

kohë duke e konsideruar atë si qëllimi që duhet arritur dhe kurrë si mjet.‖ Për sa i përket 

këtij kriteri, askush përveç meje nuk mund të ma imponojë atë. Kanti në këtë mënyrë 

pranon moralin autonom.
453

 

Morali autonom kantian vihet re edhe në këtë pohim: ―Ne i konsiderojmë  këto të 

vërteta si të padiskutueshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se ata janë 

pajisur nga Krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, se mes këtyre janë Jeta, Liria 

dhe Kërkimi i Lumturisë.‖
454

 

Megjithatë, dokumenti themeltar i Amerikës si komb, jo vetëm si ide, nuk i 

referohet një kodi kantian të etikës, moralit apo një kodi universal, dhe as nuk evokon 

mirëqenien shoqërore e cila përbën prejardhjen e shprehjes së iluminuar publike të lirisë.  

Në fakt, deklarata themeluese e Amerikës, mori nga morali autonom i Iluminizmit 

pavarësisht nga superstruktura qeverisëse ideologjike e një shoqërie që kërkon 

mirëqenien kolektive dhe jo atë të qytetarëve si individ. Kanti nuk e justifikon përdorimin 

e shfrenuar të lirisë, ndoshta edhe në dëm të individëve të tjerë të lirë, lloj i pavarësisë që 

Deklarata e Pavarësisë lejon në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë. 

Kanti e përfundon esenë ―Çfarë është Iluminizmi?‖ duke arritur në përfundimin 

që ―Një shkallë më e madhe e lirisë civile duket e favorshme për lirinë e mendjes së 

njerëzve, dhe megjithatë ajo vendos kufizime të pashmangshme ndaj saj; një shkallë më 

të ulët të lirisë civile, në të kundërt, i garanton mendjes hapësirë që çdo njeri të shpreh 

veten në kapacitetin e tij të plotë.
455 

―Në mënyrë krejt të kundërt, Deklarata e Pavarësisë 

përfundon: ―Me një mbështetje të fortë për mbrojtjen e Providencës hyjnore, ne zotohemi 
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reciprokisht për mbrojten e njëri-tjetrit me Jetët tonë, Fatin tonë, dhe Nderin tonë të 

shenjtë‖
456

 

Përfundimi i Kantit përforcon të mirën e përbashkët e cila kulmon tek individët që 

gjejnë ―kapacitetin e plotë ―brenda shoqërisë. Deklarata përfundon në akord të fuqishëm 

me mbrojtjen e garantuar hyjnore dhe Amerikën e jashtëzakonshme, e cila vetëm sa 

theksohet më tej nga përdorimi i përsëritur i përemrit pronor tonë, zgjedhje domethënëse 

fjalësh nga Jefferson, së bashku me fjalët në shumës jetët dhe fatet, duke sugjeruar jetët, 

fatet dhe nderin e secilit prej tyre, më vete.  

Nëse Kanti ka të drejtë, liria e pakufizuar paraqet rreziqe për moralin, etikën, 

shoqërinë, dhe në fund të fundit për vetë njeriun. Gjithashtu, vlerat e hershme amerikane 

të mishëruara në Deklaratë, të përforcuara më tej nga deklarata individuale e të drejtave 

nga shtetet, do të çonte në një shoqëri të bllokuar nga mendimet e pamjaftueshme që 

vijnë nga masa e madhe  e qytetarëve që kërkojnë përbushjen e interesave egoiste, të 

kujton ―tyrannie de l'opinion‖
457

 të Tocqueville.
458 

 

Këtu qëndron edhe çështja, ―tyrannie de l‖opinion‖ e Amerikës la miliona pa të 

drejtën e votës për arsye të shumta, për shkak të racës, fesë, duke qenë në anën e gabuar 

të lavjerrësit politik. Në Prusinë e Kantit, edhe pse Frederick-u, konsiderohej një 

sundimtar dashamirës dhe i shkolluar, duke qenë burimi i pushtetit ekzekutiv, një komb i 

tërë i nënshtrohej atij, sipas mendimit të Thomas Paine, një prej zërave më të zhurmshëm 

radikal të Iluminizmit anti- monarkik. Në traktatin e tij ―Arsyeja‖, Paine bën një thirrje të 

fuqishme dhe bindëse me retorikën e tij të pavarur dhe radikale për t‘u shkëputur nga 

nënshtrimi ndaj çdo monarku, madje edhe ndaj atyre që konsiderohet të iluminuar.459  

Paine jep shembuj të mjaftueshëm për përbuzjen e tij të madhe  për despotët e 

iluminuar: ―Nëse do të hetojmë punët e një mbreti, do të kuptojmë se në disa vende ato 

nuk bëjnë asnjë lloj pune,‖ dhe në lidhje me regjentët e Anglisë: ―punë me të vërtetë e 

madhe për një njeri që lejohet të marrë tetëqind mijë sterlina në vit, dhe të adhurohet për 

këtë!‖
460

.     

Paine e cilëson familjet mbretërore evropiane si një grumbull njerëzish vagabond, 

plot mashtrime dhe ligësi, cilësi që nuk janë vetëm aspak të krishtera, por edhe jo 
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iluministe. Paine krijoi kështu kontrastin e tij kryesor duke shkruar se më shumë vlerë ka 

një një njeri i ndershëm i shoqërisë dhe po kështu edhe në sytë e Perëndisë, se të gjithë 

rrufjanët e kurorëzuar që kanë jetuar ndonjëherë. 

E nënkuptuar në fjalët e Paine është se Amerika kishte jo një njeri të ndershëm, 

por një komb të tërë. Ai pohon se njeriu i zakonshëm amerikan, si individ, ka çdo 

mundësi dhe çdo inkurajim për të formuar Kushtetutën më fisnike më të kulluar mbi 

faqen e dheut për të filluar botën nga e para. Për Paine, si për shumë nga bashkatdhetarët 

e tij, Amerika ishte kulmi i madh i Iluminizmit, dhe si Noeu pas përmbytjes, Amerika 

mund të ribënte fatin pa drejtimin e sunduesve politik. 

Po aq impresionuese sa rikrijimi nga Paine i botës në të cilën Amerika mund të 

dukej shumë e re, e pavarur, aristokratike, dhe amerikanët të ngjashëm me mendimtarët e 

moderuar kontinental, ishte pozita e njeriut të zakonshëm si jo i denjë për pavarësinë që i 

ishte besuar atij nga Jefferson, Paine dhe radikalët e tjerë. Me siguri, ata donin një 

Amerikë të lirë dhe të iluminuar, por në fund të fundit ―të kufizuar‖ për ―zotërinjtë, 

avokatët, oficerët, dhe kontraktorët e shtresës së lartë dhe profesionistëve,‖ për ata që 

kanë mësuar të ushtrojnë arsyen.
461 

 

Liria ekstreme e shenjtëruar nga Deklarata e Pavarësisë, parimet e Paine, si dhe 

idetë që çuan në Revolucion ishin të pamjaftueshme për qeverisjen e një kombi. Ndërsa 

shumë nga këta autorë theksuan pavarësinë e individit, individi u la, në fund, jo me një 

demokraci të pastër, por me një republikë të kufizuar, bazuar tek Kushtetuta, një 

dokument shumë më i moderuar  krahasuar me Deklaratën.  

Në thelb, Iluminizmi radikal i Amerikës ishte një mjet për arritjen e qëllimit të 

atyre që do të bëhen udhëheqësit e saj. Masat a madhe popullore e amerikanëve u trondit 

nga shprehja ―ne, populli‖ e përfshirë në Deklaratë, e cila megjithëse nuk i përmbushte 

idealet e tyre, nuk i braktiste këto ideale. 

Idealet radikale të Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Dickinson, Samuel 

West, veçmas atyre të Paine dhe Jefferson, lëshuan rrënjë në ndërgjegjen e hershme 

amerikane edhe pse shumica e klasës revolucionare u bënë anëtarë të një klase të 

mëvonshme reaksionare e cila kërkoi të siguruonte rëndësinë dhe pushtetin e vet. 

Duke propozuar një qeveri të bazuar në Iluminizmin e e moderuar në vitin 1775, 

Alexander Hamilton citoi fjalë për fjalë filozofin David Hume: Në vendosjen e çdo 

sistemi të qeverisjes, dhe instalimin e balancës së kontrollit dhe verifikimit (check and 

balance) me anë të kushtetutës, çdo njeri duhet të supozohet sikur është keqbërës; sikur 
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nuk ka synim tjetër veçse me të gjitha veprimet e tij, të ndjekë interesin privat. Duke 

pasur parasysh këtë interes, ne duhet ta qeverisim atë, dhe nëpërmjet tij, ta bëjmë të 

bashkëpunojë për të mirën publike, pavarësisht nga cilësitë e kopracisë dhe ambicies së 

pangopur që ai ka.‖ 

Një vit më vonë, John Adams rrëfen për James Sullivan: ―Është e sigurt, në teori, 

se i vetmi themel moral i qeverisë është pëlqimi nga populli. Por deri në çfarë shkalle 

duhet ruajtur ky parim?‖
462 

Të dy, Adams dhe Hamilton, sikurse Kanti, kishin rezerva të 

qarta në lidhje me ―popullin‖. ―Zotërinjtë amerikanë në përgjithësi e shihnin të mirën e 

trashëguar në teoritë e Iluminizmit radikal por kishin frikë se zbatimi i këtyre teorive do 

të përfundonte në anarki.  

Në mënyrë më pak dramatike, një pushtet dhe pavarësi e tillë që i besohej masave 

të parasyeshme do të çonte në zgjedhje të pailuminuara për udhëheqjen dhe do të 

kultivonte egoizmin dhe interesin. Vetë Paine kishte shfaqur tashmë tendencat e tij 

anarkiste në vitin 1792; kur ai shkruan tek Të Drejtat e Njeriut, ―Shoqëria kryen për vete 

pothuajse çdo gjë e cila i është përcaktuar qeverisë‖
463 

Kushtetutës iu deshën shumë vite 

për tu ratifikuar në të gjithë shtetet e sapo formuara, e kontestuara kryesisht mbi bazën e 

frikës se një qeveri federale do të shkelte të drejtat e individëve për liri dhe pavarësi.  

Në shekullin e nëntëmbëdhjetë, ky shqetësim për të drejtën u ngulit në psikikën 

amerikane. Për shembull, romani i vitit 1852 me autor Herman Melville, i titulluar Pierre, 

hapet me një himn për Amerikën dhe krijimin e një Kanaani të Ri, ku njeri ishte i lirë për 

të ushtruar lirinë e tij të pakufizuar. 

Emerson dhe Transcendentalistët, kishin besimin se njeriu kishte mirësinë e lindur 

bashkë me të, dhe se ai duhej të ishte i sigurt në vetvete për të garantuar një filozofi 

qeverisëse që ngrinte lart pasionin e Amerikës për pavarësinë personale.  

Thoreau, biri intelektual i Emerson, duke vijuar këtë rrugë, shkroi Walden, për të cilën 

një recensues anonim shkruan: ―Çfarëdo që mund të mendohet ose thuhet për këtë vëllim, 

askush nuk mund të mohojë mbrojtjen që i bën individualitetit të mendimit, të ndjenjës, 

dhe lirisë së shprehjes.‖ 
464

 

Whitman, një vit më vonë, shkruan në fillim të botimit ―Fije bari‖ 1855, 

―Presidenti duhet të heqë kapelen për të përshëndetur njerëzit dhe jo ta heqin ata për ta 
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përshëndetur atë.‖
465

 Më vonë në të njëjtën vepër, Whitman shkruan për autorët, 

―Mesazhet e poetëve të mëdhenj për secilin burrë dhe grua janë, ―Ejani tek ne si të 

barabartë, vetëm atëherë mund të na kuptoni, ne nuk jemi më të mirë se ju.‖
466

   

Nëse presidentët i heqin kapelet kur takohen  me qytetarët apo qytetarët ndihen të 

barabartë me Whitman, për këtë mund të kemi dyshuime, por Toka e njerëzve të lirë dhe 

ky botëkuptim i amerikanëve vazhdon të karakterizohet nga fryma e ashpër e pavarësisë. 

 

3.5 Qëllimi final i botëkuptimit iluminist. 

 

Kultura greke dhe romake hodhën themelet e qytetërimeve moderne, megjithatë, 

roli që luajti Bibla, dhe përkthimi i saj në disa gjuhë gjatë mesjetës, ishte gjithashtu një 

faktor themeltar në ndërtimin e civilizimit perëndimor modern. Në lidhje me kulturën 

greke dhe romake, aspekti i tyre i errët mbetet akoma i panjohur nga shoqëria e gjerë.  

Greqia e lashtë dhe Roma nuk lanë si trashëgimi vetëm arkitekturën, politikën, 

filozofinë, parimet e së drejtës, shpikje dhe figura magjepëse historike dhe mitologjike, 

por prodhuan edhe vepra arti dhe letrare të cilat dëshmojnë për një shoqëri pagane, të 

shthurur dhe imorale (sipas gjykimit fetar), që për shoqërinë e sotme do konsiderohej më 

shumë se sa perverse. 

Aq të shthurura ishin këto shoqëri dhe kultura në sytë e Krishtërimit saqë në 

mesjetë, priftërinjtë nisën të digjnin shumë vepra të mbetura prej letërsisë antike pasi me 

imoralitetin e tyre të pashoqë mund të shthurnin edhe brezat që do të vinin. Se sa e 

moralshme dhe e civilizuar ishte ky vendim nga ana e të krishterëve mbetet për t‘u 

debatuar por tregon se sa dallim kishin këto dy botë dhe botëkuptime midis njëra-tjetrës, 

dhe si rilindasit ashtu edhe iluministët e shekullit të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë 

ishin në dijeni se çfarë donin të rilindnin dhe risillnin në qytetërimin modern.
467

 

Dorëshkrimet greke dhe romake që i kanë rezistuar kohës, të cilat reflektojnë më 

së miri kulturën greke romake janë dramat, komeditë, dhe tragjeditë e shkruara prej 

dramaturgëve më brilant të të gjitha kohëve, Eskili, Sofokliu, Euripidi, dhe Aristofani. 
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Mjafton të shohim origjinën dhe natyrën e teatrit grek dhe romak për të kuptuar dallimin 

e botëkuptimeve greke, romake, dhe asaj të krishterë. Një nga mjeshtërit e teatrit të 

sotëm, Robert Cohen, në librin e tij Teatri, i jep një shpjegim të saktë kulturës së vërtetë 

greke dhe romake si edhe riteve fetare dhe festave publike.
468  

          

Ndonëse shfaqjet greke ishin spektakël i muzikës së lartë, ngjyrave të ndezura, 

magjive vigoroze dhe kercimi prej koreve prej dymbëdhjetë deri në pesëmbëdhjetë 

performuesish të veshur me kostume, ato ishin të pista, të errëta, dhe shpesh blasfemuese, 

komike, skandaloze, dhe mishore; ishin gjithmonë pasionante dhe kontradiktore.  

Për më tepër, ndonëse në veprat e mbijetuara aktet e dhunës zhvilloheshin jashtë 

skenës, besohet se është më pak rezultat i rregullave strikte sesa një reflektim i 

ndjeshmërisë së bibliotekarëve, shumë prej të cilëve ishin murgj mesjetar, të cilët 

caktonin se cilat vepra duhet të mbijetonin dhe cilat jo. Në cilëndo ngjarje, teatrot greke 

komike dhe tragjike ishin të rrënjosura thellë në dhunën e jetës, dhe të dyja egzaminonin 

vazhdimisht dhe me intensitet aspektet sociale dhe etike të luftës, vrasjes, epshit, dhe 

tradhëtisë.
469

 

Teatri grek e ka origjinën tek feja, por feja greke kishte shumë pak ngjashmëri me 

krishtërimin. Ishte një fe politeiste, dhe zotat e tyre ishin më shumë ndërluftues sesa 

dashamirës. Kur ata nuk ishin në luftë me të vdekshmit, me të cilët ishin më të shumtën e 

kohës, ata bënin beteja me njëri tjetrin.  

Ndryshe nga adhuruesit e krishterë të cilët ngrenë sytë nga një Perëndi për ndihmë 

dhe shpëtim, perceptimi i grekëve të lashtë rreth zotave të tyre si ndërhyrëse në jetën e 

tyre dhe shkatërrimtarë; dhe ―lutja‖ e botës antike ishte një përpjekje për të vendosur 

paqe sesa një lutje për ndihmë. ―Syri i mprehtë i zotave të gjithëpushtetshëm  mos 

shikoftë në mua‖ është një thirrje e përshpirtshme e Prometeut të Lidhur të Eskilit.
470

 Kjo 

është një jehonë e frikës ndaj zotave e cila ishte edhe baza e të gjitha ritualeve fetare 

greke. 

Teatri në Athinë i dedikohej një zoti në veçanti: Dionisit,
471 

zotit të pjellorisë 

(sikurse edhe zot i verës, agrikulturës, dhe seksualitetit). Ishte tek e përvitshmja Qyteti i 
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Dionisit ku dramat e reja performoheshin për herë të parë. Përveç dramës, ky festival 

zhvillonte një javë të piri të verës dhe adhurimit të formës së organit gjenetal mashkullor 

që sot do konsiderohej si një orgji fetare. Diçka e ngjashme portretizohet në tragjedinë e 

fundit greke të Euripidit, Priftëresha, dhe është një ngjarje tmerruese në të cilin trupa 

njerëzor copëtohen, një fantazi e lidhur me festimet për Dionisin, i cili u copëtua vetë në 

legjendën greke.  

Festimet e lindjes së zotit të verës, Dionisit, performoheshin çdo vit në katër 

festivale fisnore të quajtur orgia, nga e cila vjen fjala orgji. Duke lavdëruar zotin e tyre, të 

gjithë festivalet e Dionisit përfshinin dhe sasi të mëdha vere. Në Anthesteria, secili 

mashkull, femër, apo fëmijë që merte pjesë niste festimet duke pirë një broke me dy litra 

verë.  

Pirja e verës vazhdonte përgjatë tre ditëve të festivalit, të cilat përfshinin sakrifica 

dhe coptime demash, konsumimin e kërpurdhave haluçionante, dhe kërcimet e 

magjishme të ekstazës, të drejtuar nga një grup të veshur me lëkurë dhie dhe priftërinjsh 

që mbanin figura penisi në duar. Ditirambi përfundonte me një ritual të martese të shenjtë 

në të cilin gra të dehura kërcenin rreth penisit, me maska në fytyrë, dhe më pas 

mbretëresha e fisit i ―jepej‖ ―Dionisit.‖ Ndonëse nuk dihet saktësisht sesi jepej kjo 

dhuratë, historianët besojnë se kryhej një mardhënie e vërtetë seksuale, e shoqëruar me 

duartrokitje nga turma rapsodike. 

Festivale të tjera të Dionisit ishin po aq, mos më shumë, të përdala. Tek festivali 

Agrionia, festohej me çmenduri dhe kanibalizëm, ndërsa festivali Rustik përfshinte një 

procesion në masë të penisit. Në dekorimet dhe artefektet greke që i kanë rezistuar kohës 

shihet qartë shthurja seksuale dhe homoseksualiteti. 

Rreth vitit 600 para Krishtit, versione të shkruara të ditirambit nisën të shfaqen, 

me atribute të autorëve, ndër të tjerë, të Arkilokut të Paros dhe Arion të Korintit. Këto 

ditirambe të shkruara ishin më të buta dhe më letrare sesa ato të mëparshmet, megjithatë, 

dehja vazhdoi të ishte performancë e ditirambit. Në fjalët e Arkilokut, ―Unë di si ta 

këndoj këngën e bukur të Dionisit, ditirambin, vetëm kur mendjen e kam të mbushur me 

verë.‖
472 

 

                                                                                                                                                 
drithrave nga kashta; rrethe të tilla gjenden akoma në vende rurale të Greqisë. Për këtë arsye, një phallos 

(penis) ngrihej në qendër të rrethit gjatë festimeve me orgji. 
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Ditirambet e dehjes në kor, shoqëroheshin me sakrifica kafshësh, të shfaqura në të 

njëjtat festivale dramatike si tragjeditë fisnike të Eskilit dhe Sofokliut dhe komeditë 

moderne të Aristofanit. 

Epoka klasike greke solli disa ndryshime nga praktikat e mëparshme por 

megjithatë arti grek vazhdoi të ndjekë traditën e Qytetit të Dionisit. Me ardhjen e 

qytetërimit romak, impakti i saj zgjati njëmijë vjet dhe dominoi jetën intelektuale dhe 

kulturore së shumti në atë që ne sot e quajmë Europë dhe Lindje e Mesme që nga fundi i 

epokës klasike greke gjer në fillimin e epokës së re të pas Krishtit. Arti romak u bazua 

dhe u frymëzua nga ai grek, si rrjedhojë ishte po aq pagan, i dhunshëm dhe imoral sa ai 

grek. Përshembull, Titus Maccius Palutus, rreth 254-184 para Krishtit, është padyshim 

një nga dramaturgët më të famshëm  romak.
473 

 

Njëzetë e një veprat e njohura të tij, të gjitha të adaptuara nga komedi greke, kanë 

momente skenike epshi të mbushura me këngë, lojë fjalësh, batuta, satirë etj. Lucius 

Annaeus Seneca, rreth vitit 4 para Krishtit dhe 65 pas Krishtit, mësuesi i Perandorit 

Neron, ky i fundit i kërkoi të bënte vetëvrasje, shkruajti të paktën nëntë tragjedi të 

adaptuara nga grekët, asnjëra prej të cilave nuk duket se është performuar ose (e 

shkruajtur) për skenë. Megjjithatë, këto vepra përmban si vargje të bukura ashtu edhe të 

tmershme të skenave tejet emocionuese të pasionit dhe dhunës. 
474

 

Teatri dhe spektaklet romake u shuajtën me rënien dhe fundin e ekstravagancës së 

Perandorisë Romake, dhe në fund ranë nën dënimin e Kishës së Krishterë – e cila në 

Këshillin e Trullos në vitin 691
475

 dënoi performancat dramatike të të gjitha llojeve dhe 

çkishëroi të gjithë ata që mernin pjesë në to. Fundi i teatrit romak hyri në një epokë të 

errët; asnjë vepër e vetme nuk u shkruajt ose u performua në asnjë vend të Europës për 

rreth pesëqind vjet.
476 

 

Kisha i konsideronte aq të imoralshme praktikat e kulturës antike greke dhe 

romake saqë vendosi t‘i ndalojë. Kjo i shpjegon më së miri përpjekjet e Rilindjes dhe 

iluminizmit për të rikthyer shekujt e humbur bashkë me praktikat e shkuara që ato 

mbartnin, dhe për ta bërë këtë duhej asgjesuar krishtërimi, si rojtari i kësaj lirie mendimi, 

arti, dhe mënyre jetese sipas vullnetit të lirë. 

Filozofia humaniste do merte frymëzim edhe nga imazhet e bukura dhe të 

mrekullueshme të skulpturave greke dhe romake. Por, përtej bukurisë artistike e cila 

promovonte përsosmërisë e trupit të njeriut, fshihen praktika pagane që përfshijnë orgji, 
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sakrifica dhe perversitete të ndaluara nga kisha. Për të krishterët e kujdesshëm dhe 

analitik, përtej konflikteve që kishte besimi i tyre me filozofitë ateiste, humaniste dhe 

deiste që erdhën si rezultat të Rilindjes dhe iluminzmit, të inspiruara nga kultura greke 

dhe romake, ata kishin edhe shembullin biblik të dallimit midis këtyre dy botëkuptimeve. 

Pas konvertimit të tij në besimin e krishterë, Apostulli Pal, viziton Greqinë dhe në 

Bibël shpjegohet kështu komenti i tij mbi atë kulturë që iluminizmi kërkonte të ringjallte: 

―Ndërsa Pali po i priste në Athinë, po i ziente fryma përbrenda, kur pa qytetin plot 

me idhuj.‖
477 

 Historia vazhdon dhe tregon se Apostulli Pal diskuton dhe me filozofë 

epikurianë dhe stoikë, të cilët vinin nga shkolla e filozofit Epikurus, pikturuar nga Rafaeli 

në Shkollën e Athinës. Por ndryshe nga rilindasi që e rendit Epikurus ndër më të 

mëdhejtë e kohës, Bibla e përmend filozofinë e tij si pagane dhe të ndryshme nga besimi i 

krishterë. 

―Diksutonin me të edhe disa filozofë epikurianë dhe stoikë. Disa thoshnin: ‗Vallë 

çdo të thotë ky llafazan.‘ Dhe të tjerë thoshnin; ‗Ai duket se është një kasnec i 

perëndive të huaja‘ sepse u shpall atyre Jezusin dhe ringjalljen ... 

Kur dëgjuan të flitej për ringjalljen e të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerë 

thoshnin; ‗Do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë.‘‖
478  

 

Për krishtërimin e shekullit të tetëmbëdhjetë, humanizmi bashkë me filozofitë e 

lashta që mbarte në vetvete, qofshin moraliste apo të arsyes, kënaqësisë apo të krenarisë 

personale, ishin në thelb armike të natyrës së krishterë. Ndaj si iluminizmi dhe deismi, të 

cilat morën frymëzim nga Rilindja dhe antikiteti ishin në anën e kundërt me të duke qenë 

shumë larg në natyrë, botëkuptim, praktikë dhe filozofi. 

Lidhja entente cordiale
479

 midis besimit dhe arsyes u krijua për shkak se 

virtualisht të gjithë ata që kategorizoheshin si drejtues të opinionit publik në Amerikë 

ishin të diktuar më shumë nga filozofia skoceze e arsyes sesa nga pohimet racionaliste 

ekstreme të iluminizmit europian. Filozofia skoceze ishte të paktën e krishterë liberale, 

ndërsa ajo europiane ishte agresive dhe armiqësore me çdo gjë që përngjasonte me 

traditën e Krishterë. Për këtë arsye Thomas Paine, pavarësisht të gjithë punës së tij të 

mirë patriotike në Revolucionin Amerikan, u quajt persona non grata për amerikanët.
480 
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Tocqueville e theksoi në veprën e tij Demokracia në Amerikë se ishte tejet e 

rëndësishme për amerikanët në krijim të shtetit të tyre që të mos ishin një shembull i 

përfaqësimit të europianëve gjysëm të krishterë me prejardhje fshtarësh të paarsimuar apo 

aristokratë mos-kokëçarës. Përkundrazi, bërthama e kolonive në Amerikë ishte një nën-

shembull i përmasave të ndryshme europiane, i përbërë nga një shtresë gjysëm-mesatare 

njerëzish të thjeshtë që e mernin shumë seriozisht Krishtërimin Protestant. Me luftën për 

pavarësi këta njerëz po arrinin gjithashtu mundësinë për të ngritur një lloj të ri 

revolucioni politik.
481 

 

Duke qenë se e kishin përjetuar vetë këtë eksperiencë, njerëz si John Milton dhe 

John Locke ndihmuan të mësojnë kolonitë se përse kjo ishte një gabim fetar dhe politik. 

Në vitin 1776, duke përdorur një justifikim biblik, amerikanët kishin aftësinë jo vetëm të 

luftonin një sundues real (jo e re për historinë) por edhe për të kuptuar revolucionin 

politik në një kontekst të krishterë të individëve që po ngrinin një qeveri për të mbrojtur 

të drejtat e tyre të dhëna nga Perëndia, të bazuar mbi detyrimin e tyre ndaj Perëndisë, pa 

preferencë apo fuqi të shtetit në çështje fetare. Nëse ky do ishte qëllimi i revolucionit, do 

kishte kuptim për çdo qenie njerëzore që do jetonte.
482

 

Por duke krijuar një aleancë të rreme midis besimit dhe arsyes, drejtuesit 

amerikanë demonstruan një mospërfillje për dallimet doktrinale të sekteve të krishtera. 

Një nga arsyet ishte se nuk kërkonin trazira ndërkohë që mundoheshin të bashkonin 

popullin për një revolucion kundër Britanisë.  

Ka argumenta se Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta e Sh.B.A. nisën si 

dokumenta të ―paperëndishme‖ jo se kishin një axhendë të veçantë sekulare, por 

kryesisht sepse dëshironin të shmangnin përçarje gjatë ratifikimit të tyre. Gjithashtu ka 

patur opinione se amerikanët kërkonin të krijonin një besim publik, duke e përdorur 

Perëndinë në atë formë besimi që të bashkonte dhe jo përçante njerëzit. 

Por në të vërtetë, kishte një arsye më të thellë për neglizhimin ndaj zënkave 

doktrinale. Përgjatë çështjeve fetare, një debat paralel po zhvillohej në lidhje me 

mundësinë e vetë-qeverisjes republikane. Problemet kishin shumë pak të bënin me 

lidhjen midis kishës dhe shtetit por më shumë me dyshimet mbi sovranitetin popullor. 

Nëse një popull i lirë mund të qeveriste veten në mënyrë të suksesshme ishte një pyetje jo 

vetëm për dijen që kishin etërit amerikanë mbi antikitetin klasik por edhe nga ngjarjet 

ditore në jetën e kolonive.  
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Nëse liria kishte si qëllim mungesën e çdo kontrolli, atëherë sundimi i turmës i 

parashikuar nga filozofia klasike dhe historia dukej e pashmangshme. Hartimi i duhur i 

institucioneve republikane mund të ndihmonte por edhe një inxhinier institucional si 

James Madison arriti në përfundimin se përgjigja përfundimatare qëndronte tek virtyti i 

njerëzve. Një popull që ishte pa virtyt nuk do ishte i aftë të mbahej pas lirisë.
483

 

Disa ishin shumë politikanë për të bërë një deklaratë të tillë, por nëse 

eksperimenti i vetë-qeverisjes do mbijetonte, kombi duhej të përballej jo vetëm me 

problemin filozofik të virtytit, por edhe me defiçitin filozofik të virtytit. Kishte burime 

intelektuale të cilat vinin nga të gjitha anët-institucionet e ligjit natyral të moralit të 

filozofisë skoceze, pikpamjet deiste mbi moralin e arsyes e ndarë nga feja, virtyti civil 

promovuar nga humanistët klasikë, dhe afeksioni moral i inspiruar nga pietismi.  

Megjithatë, duhet thënë se shumica e shoqërisë amerikane e adresoi opinionin mbi 

çështjen e virtytit republikan duke pranuar rolin kryesor të fesë në edukimin moral. Ajo 

që ishte quajtur ―përllogaritja e moralit‖ u bë e përbashkët në shtetin e ri: qevrisja 

republikane kërkon qytetarë të virtytshëm, virtyti kërkon moral, dhe morali kërkon fenë. 

Ky moralizim i Krishtërimit mund të sillte bashkimin dhe jo ndarjen e shoqërisë, 

zbutjen e çdo debati doktrinal dhe politik, si edhe shpjegon se edhe pse shumica e etërve 

amerikanë nuk ishin të krishterë por deistë apo iluministë, respektonin praktikat publike 

të besimit të Krishterë. 

John Adams, katër dekada pas Revolucionit, duke reflektuar mbi atë që përjetoi 

dhe pa, deklaroi: Parimet kryesore mbi të cilat etërit fituan pavarësinë ishin parimet e 

përgjithshme të Krishtërimit. …Tani pohoj se atëherë besoja (siç besoj edhe tani) se ato 

parime të përgjithshme të krishtërimit janë po aq të përjetshme dhe të pandryshueshme sa 

dhe egzistenca dhe atributet e Perëndisë… Për këtë arsye mund të them, në përputhje me 

opinionin që kisha atëherë dhe që kam tani, se nuk ka asgjë që mund të bjerë në 

kundërshtim me këto parime.
484

 

Iluminizmi është parë nga shumë akademikë si një lëvizje drejt sekularizmit dhe 

larg fesë. Për këtë arsye, kjo filozofi është konsideruar si një rrymë materialiste anti-

fetare e fortë, parë kjo më shumë në iluminizmin francez. Ndoshta kritiku më i madh që e 

mbështet këtë tezë është Peter Gay në veprën e tij me dy vëllime Iluminizmi: Një 

Interpretim. Këtu Gay e sheh iluminizmin si një betejë jo vetëm kundër bestytnisë, por 
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edhe kundër fesë në përgjithësi, dhe Krishtërimit në veçanti. Me fjalë të tjera, për këtë 

studiues, kjo lëvizje ishte një rrymë drejtë sekularizmit:
485

  

―Njerëzit e iluminizmit u bashkuan në një program tejet ambicioz, një program 

sekularizmi, humanizmi, kosmopolitanizmi, dhe lirie.‖
486 

 

Ndonëse Gay pohon se filozofët hesitonin të pastronin mbeturinat e strukturës 

sociale të regjimit antik të trashëgimisë dhe traditës së krishterë, ai beson se qëllimi i tyre 

ishte asgjesimi i besimit fetar:  

―Revolucioni intelektual mbi të cilën bazohej iluminizmi kishte si qëllim 

asgjesimin e hirarkisë dhe asgjesimin e Perëndisë.‖
487

 

Gay vazhdon: ―Ky projekt ishte një projekt i paqartë, pasi vetë këta filozofë ishin 

rritur në ambiente të krishtera, ishin mësuar me një botëkuptim të krishterë dhe etikë të 

krishterë.‖
488

 

Pavarësisht disa kundërshtimeve të filozofëve të tjerë, Gay e interpreton  sloganin 

e famshëm të Volterit, écrasez l‘infame si Luftë kundër vetë krishtërimit, luftë kundër të 

gjitha dogmave të krishtera të çdo lloj forme, kundër institucioneve të krishtera, dhe 

etikës së krishterë. Kësisoj, për Gay, Iluminizmi ishte kryesisht sekularist, me qëllim 

shkatërrimin e besimit dhe fesë.  

Influenca e mendimit sekular siguroi një sfidë më të madhe për Kishën e 

Krishterë sesa impakti i fuqisë sekulare. Skepticismi filozofik i ka gjurmët gjatë Rilindjes 

por në shekullin e shtatëmbëdhjetë ishte pjesërisht një reagim ndaj teologjisë kalviniste. 

Eksponentët kryesor nuk ishin jo-besimtarë, ndonëse kriticismi mund të merej si ateizëm, 

por ata ishin kritikë të fortë si ndaj zbulesës ashtu edhe Kishës. Në Angli, në mes të 

shekullit të shtatëmbëdhjetë, një grup i njohur si Platonistët e Kembrixhit theksuan se në 

fakt nuk kishte përputhje midis arsyes dhe zbulesës, por që arsyeja ishte drejtuesja 

hyjnore e jetës së njeriut. I njëjti mendim ndahej nga najë grup tjetër i njohur si 

Latitudinarianët. Me ngadalë lëvizja e mendimit nisi të ishte kundër zbulesës hyjnore.  

John Locke theksoi se zbulesa nuk mund të pranohet kundër evidencës së qartë të 

arsyes. Locke, ashtu si Platonistët e Kembrixhit dhe Latitudinarianët, nuk dyshonte 

egzistencën e Perëndisë, por ai po lente hapur një derë për ata që mohonin të vërtetat e 

besimit të bazuar mbi zbulesën. Ai shkruajti se arsyeja është zbulesë natyrale, ndaj Ati i 
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përjetshëm i Dritës, dhe burimi i të gjithë njohurisë, ia komunikon të gjithë racës 

njerëzore atë pjesë të së vërtetës që ai ka shtrirë brenda aftësive mendore natyrale të tyre.  

Zbulesa është arsye natyrale e zmadhuar nga një seri zbulimesh të komunikuara 

menjëherë nga Perëndia, të cilat bazohen mbi të vërtetën, me anë të dëshmisë dhe 

provave që jepen që ato vijnë nga Perëndia. Me shumë kujdes u hap rruga për mundësinë 

e dyshimit të atyre aspekteve të doktrinës së Krishterë të cilat dukej se ishin 

irracionale.
489

 

Kështu pra, u pozicionua koncepti i besimit natyral në kundërshtim me atë të 

bazuar mbi zbulesën. Besimi natyral pranoi egzistencën e Perëndisë dhe mori vetëm atë 

që në krishtërim dukej natyral dhe jo racional. Një grup shkrimtarësh deist argumentuan 

se kisha kishte shpikur shumë doktrina për të mbrojtur  interesat e klerit.
490 

 

Deistët vunë në pikëpyetje shumë prej bazave të besimit të krishterë, duke 

sygjeruar se ato ishin copëza të ngjitura rreth të vërtetës së besimit natyral. Ata 

denoncuan aspektet mbinatyrore të krishtërimit, përfshirë besimin e mishërimit të 

Krishtit, duke e quajtur një shpikje bestytnore, u tallën me nocionin e ferrit dhe 

pretendonin se drita e natyrës dhe arsyes njerëzore ishin një udhërrëfyes i mjaftueshëm 

për të arritur lumturinë njerëzore.
491

  

Ndonëse influenca e filozofëve të shquar që kundërshtuan krishtërimin nuk 

depërtoi në shtresat e larta, ata gëzuan një status tejet popullor. Idetë e tyre u përqafuan 

nga rangjet aristokrate dhe prej shumë sundimtarëve të Europës. Reputacioni i tyre ishte 

aq i admiruar sa që, për shembull, trupi i Volterit u soll në Paris dhe u varros me një 

ceremoni madhështore në panteon. Megjithatë, pavarësisht popullaritetit elitar, kjo 

filozofi nuk arriti të konvertojë zemrat e njerëzve.  
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PËRFUNDIME 

 

Historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndryshe nga historitë e shumë 

vendeve të tjera të botës, është një histori që mbart në vetvete jo vetëm një rrugëtim 

qytetërimi dhe zhvillimi por edhe një histori besimi që u shndërrua në një traditë sociale, 

kulturore, ekonomike dhe politike.  

Kjo traditë u nda në periudha të ndryshme në varësi të brezave dhe konflikteve 

filozofike që zhvilloheshin kryesisht në nivelet e larta të intelektualëve të vendit.  

Deizmi dhe Iluminizmi zunë një rol të rëndësishëm në historinë amerikane sepse 

të dyja këto botëkuptime dhe filozofi ishin të përziera me patriotizmin dhe luftën për 

pavarësi, dhe sepse patritotët dhe shumë prej intelektualëve më të rëndësishëm gjatë 

luftës për pavarësi dhe gjatë krijimit të shtetit të ri ishin deistë dhe iluministë. Nga ana 

tjeter, Krishtërimi ka lënë gjurmë të thella në shoqërinë dhe historinë e kombit amerikan 

jo vetëm nga praktika fetare por mbi të gjitha me etikën fetare në çdo aspekt të jetës, që 

nga edukimi në familje dhe gjer tek organizimi i shtetit të ri.  

Por, pas një shekulli impakti në Sh.B.A, Deizmi dhe Iluminizmi pësuan rënie si 

lëvizje filozofike, megjithatë, filozofitë progresiste si Iluminizmi sollën një reviolucion 

mendimi në Europë dhe kolonitë amerikane, duke inspiruar popuj për pavarësi dhe 

zhvillim, duke ndihmuar në korigjimin e shumë problematikave sociale, shkencore, 

politike dhe ekonomike, të evidentuara në historinë e njerëzimit përpara kësaj periudhe. 

Deizmi dhe Iluminizmi lanë gjurmë të thella në historinë amerikane pasi drejtuesit 

e elitave të vendit ishin njerëz të rilindjes. ―Njeriu i Rilindjes,‖ ai që i bënte të gjitha; 

gjeni, siç ishte Leonardo Da Vinci, i cili ishte shkencëtar, shpikës, piktor, skulptor, 

inxhinier, arkitekt, gjeologjist, botanist, shkrimtar, etj, shfaqen edhe në Amerikë në emrat 

e Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, etj, të cilët ishin filozofë, 

shkrimtarë, shkencëtarë, gjuhëtarë, ushtarakë, etj. Këto figura impresionuese, bashkë me 

zellin patriotik të kohës, bënë që gjurmët e tyre të ishin të thella në krijimin e shtetit të ri 

amerikan, megjithatë, impakti i besimeve dhe filozofive të tyre u shuajt disa dekada pas 

vdekjes së tyre. 

Deizmi dukej se u bë shumë në modë në gjysmën e dytë të shekullit të 

tetëmbëdhjetë. Shumë prej figurave deiste kërkonin thjeshtë të rebeloheshin ndaj traditës 

së krishterë dhe shoqërisë dominuese puritane duke u munduar të kishin impakt vetëm në 

disa impakte të jetës shoqërore dhe politike, por figura të shquara si Thomas Paine dhe 

Thomas Jefferson synonin më tepër se kaq, ata kërkonin të shrrënjosnin krishtërimin nga 

zemra e çdo amerikani. 
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Nën ndikimin e mendjeve të ndritura, patriotëve dhe etërve deist duket se shoqëria 

u bë shumë liberale ndaj logjikës së mendimit të lirë, vullnetit të lirë, lirisë, lumturisë, 

dhe pronës, ndryshe nga më parë kur begatia dhe lumturia ishin dhurata nën sovranitetin 

e Perëndisë dhe jo arritje të njeriut i cili ishte, siç e përkufizoi Jefferson në Deklaratën e 

Pavarësisë, në përpjekje për të arritur lumturinë.   

Marrëdhëniet historike midis Iluminizmit dhe fesë, Iluminizmit dhe Krishtërimit, 

dhe Iluminizmit dhe Protestantizmit ishin të gjitha komplekse, dhe aspak të thjeshta. Të 

gjithë mendimtarët e Iluminizmit duhej të përcaktonin pozicionin e tyre në lidhje me 

fenë; asnjë prej tyre nuk e injoroi atë. Pati disa prej tyre, kryesisht intelektualë francezë të 

cilët kundërshtonin të gjitha fetë dhe shpresonin për ti zëvendësuar ato me një lloj 

materializmi sistematik ose skepticizëm të thellë. Shumë shpresuan për të zëvendësuar 

Krishtërimin me një fe më të mirë dhe me më shumë moral, zakonisht Deizmin. Shumë 

besonin njësoj si Volteri se Krishterimi, sado absurd, do të ishte gjithmonë i nevojshëm 

për të mbajtur masat në rregull. Disa të tjerë, më pak cinik, besonin se Krishtërimi mund 

të krasitej dhe të pastrohej, të reduktohej në parimet e tij bazë, dhe të pajtohej me arsyen. 

Shekulli i 19-të në Amerikë, me kulturën e çuditshme dhe fenomenale, me 

vështirësi do të mund të parashikohej, miratohej, ose kuptohej nga çdo mendimtar apo 

akademik illuminist i shekullit të tetëmbëdhjetë. Kjo është e vërtetë nëse e shohim në 

aspektin e politikës emocionale dhe populiste, fenë emocionale dhe militante, laicitetin 

dhe romantizmin gjysmë-laik, përhapjen e skllavërisë dhe të militantizmin antiskllav, ose 

rritjen e industrializmit dhe kulturës masive.
492 

 

Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha në trashëgiminë që la Iluminizmi  janë 

fjalët: fjalët e mëdha se çdo vend ka nevojë për të mishëruar shpresat e tij më të mira. 

Deklarata e Pavarësisë është një thirrje sublime nga çdo lëvizje që përpiqet për të arritur 

një vend më të mirë, duke përfshirë edhe luftën për të sfiduar traditat e saj të hershme me 

sfera të reja mendimi.  

Shumë prej themeluesve të Republikës amerikane ishin më shumë deistë sesa të 

krishterë. Deismi një produkt i iluminimit, promovonte se çdo gjë mund të shpjegohej me 

anë të arsyes, dhe nuk i detyrohej asnjë gjë zbulesës hyjnore.  

Perëndia e deistit ishte ndërtuesi i orës së madhe që krijoi universin e më pas e la 

atë duke parë akrepat që lëviznin. Ai shihet edhe si Arkitekti i Madh, ndaj ishte e 

kuptueshme që shumë deistë e shihnin fenë dhe filozofinë masonike si të ngjashme. 

Thomas Paine dhe Thomas Jefferson nuk ishin masonë, por si deistë ata ndanin 
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orientimin racional të këtij besimi; disa studiues i kanë quajtur ata si ―masonë pa 

përparëse.‖ Për këtë arsye fondi i ideve, simbolet dhe mitet e lidhura me masonerisë ishin 

të përfshira në lindjen e kombit të ri amerikan. Sic u përmend në kapitullin e dytë, 

historiani i feve, Joseph Campbell e përmbledh përfshirjen masonike në dy mënyra: e 

para, simbolet masonike u bënë simbolikat e kombit; dhe tek e dyta,  idetë e vëllazërisë 

në kuadër të simbolizmit ishin projektuar përtej mësimeve të thjeshta, në një mënyrë të 

veçantë, e cila përfaqësonte mendimin popullor të vetë progresistëve. 

Për shkak se Shtetet e Bashkuara ishin kombi i parë modern që nuk u ndërtua mbi fuqinë 

arbitrare ushtarake, ambicie dinastike, apo interesat personale të dikujt, detyra kryesore e 

etërve amerikanë pas Revolucionit ishte për të artikuluar një filozofi të unifikuar apo një 

ideologji e cila bëri kuptim për të gjithë klasën e arsimuar të epokës. Kjo do të thotë se 

premtimet politike në Deklaratën e Pavarësisë të vitit 1776 dhe Kushtetuta e vitit 1787, 

dhe të drejtat individuale, duhej të pajtoheshin me një filozofi publike e cila shpjegoi, ose 

të paktën bëri të kuptueshme, realitetin që të gjithë nuk ishin ekonomikisht të barabartë. 

Me fjalë të tjera ata synuan të gjejnë një filozofi e cila i apelonte dinjitetit të 

punës, demokracisë thelbësore të përfaqësimit hierarkik, në vetvete një koncept 

potencialisht kontradiktor, të gjitha brenda një vizioni të harmonisë e cila shmangte 

grindje sektare. Përgjigja ishte natyrisht masoneria. 

Krishtërimi, Deizmi, dhe Iluminizmi, pavarësisht se konsiderohen koncepte dhe 

filozofi ato janë në një farë mënyre edhe besime. Krishtërimi një besim mbinatyror 

ndërsa Deizmi dhe Iluminizmi, sic njihen në shumë shkrime historike, si besime natyrale. 

Pavarësisht alternimit organik që këto besime kanë me njëra tjetrën dhe harmonisë 

studimore dhe filozofike ndërmjet tyre këto besime në vetvete, të paktën nga Krishtërimi 

konsiderohen si konflikte tejet të rrepta shpirtërore dhe kanë si qëllim asgjesimin e njëra 

tjetrës. 

  Më saktë deizmi dhe iluminizmi janë më pranë njëra tjetrës dhe kanë si armik të 

përbashkët Krishtërimin; të dyja promovojnë arsyen dhe njeriun, duke i bërë zotë të 

universit, dhe zhveshin në maksimum atributet e Perëndisë, trinitetit, dhe të 

mbinatyrshmes. 

Tradita e krishterë e kombit amerikan ishte aq e konsoliduar saqë konflikti që 

Deismi dhe Iluminizmi i shpallën Krishtërimit arriti të mbetet vetëm në rangje filozofike, 

akademike, simbolike dhe impakti politik, duke mos u degraduar në ateizëm, shthurje dhe 

giotinë siç ndodhi në Francë gjatë revolucionit francez.  

Iluminizmi nuk ishte domosdoshmërisht një filozofi optimiste. Nuk ishte 

gjithmonë racionalist. Nuk ishte gjithmonë empirike apo pragmatike në metodë. Mund të 
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vihet në dy deklarata shumë të thjeshta: Së pari, me përkufizimin Iluminizëm hynin ata 

që besonin se epoka e atëhershme ishte më e ndricuar se sa në të kaluarën, që njerëzit 

ishin më në gjendje për të kuptuar universin. Së dyti, njerëzit e shkolluar besonin se ky 

kuptim arrihej më së miri nëpërmjet përdorimit të kapaciteteve natyrore të mendjes 

njerëzore, dhe jo nga mbështetja në zbulesën hyjnore apo ndriçimin mistik. Vetëm në 

bazë të këtyre dy konkluzioneve, dhe jo nga ndonjë program social ose politik, është e 

mundur për të sjellë së bashku në një bashkësi njerëz të tillë, shumë të ndryshëm me ide, 

shumë të ndryshëm politikisht, etj, si Hume dhe Paine, Volter, Condorcet, dhe Jefferson. 

Dhe kush do të guxonte të përjashtojnë ndonjërin nga këto figura nga kanuni i 

Iluminizmit? 

Iluminizmi, në shumicën e zhvillimit të tij europian, ishte në kundërshtim me dy 

ose më shumë forca të cilat i dhanë formë kulturës amerikane: e para, demokracia social-

politike; e dyta, protestantizmi ungjillor. 

Konflikti me këto dy forca kufizuan në masë të madhe efektet e Iluminizmit në 

Amerikë. Është e habitshme, se edhe pas këtij kufizimi ende arriti të lerë efekte të 

rëndësishme në politikën dhe kulturën amerikane. Sipas opinionit tim, shumica e fitoreve 

të Iluminizmit në Amerikë janë arritur në një periudhë relativisht të shkurtër, afërsisht 

çerekun e fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë, një kohë e cila mund të quhet, sipas 

përkufizimit të Henry F. May, momenti Jefferson-ian 

Kishte marrëdhënie të vështira midis Iluminizmit në njërën anë dhe dy forcave të 

tjera të lartpërmendura, demokracinë dhe protestantizmin. Nëse dikush përdor fjalën 

"demokraci" në lidhje me shoqërinë e fund shekullit të tetëmbëdhjetë në Amerikë, duhet 

ta përdorë në një kuptim të dukshëm  relativ. Sigurisht, që kombi i ri nuk ishte Utopia e 

thjeshtë egalitare e imagjinuar nga disa evropianë të shkolluar. Megjithatë, me përjashtim 

të skllavërisë, Amerika ishte më egalitare se çdo vend europian, dhe po ndryshonte me 

një ritëm të përshpejtuar në një drejtim edhe më egalitar. Pjesëmarrja politike ishte më e 

gjerë në Amerikë, dhe zakonet socialee ishin shumë më të dobëta se më parë. 

Revolucioni social solli shumë dobi në atë kohë me anë të një kombinimi të 

ndërmarrjeve kapitaliste, shpikjeve teknologjike, mirëkuptimit shkencor, dhe të një 

besimi të thellë social në mes të borgjezisë së vogël. Ajo që është e re në fund të shekullit 

të tetëmbëdhjetë nuk ishte mjerimi, e keqja, apo shfrytëzimi, por ndjenja e përhapur në 

Amerikë, Britani, dhe Europë që njerëzit mund të ndryshojë fatin e tyre, që të mund të 

zotëronin natyrën bashkë me politikën. Ndoshta, kjo është naive dhe ishte e destinuar të 

dështonte, por në lindje të saj shpresa sociale që ofronte ishte tejet dehëse. 
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Njerëzit intelektualë  u kthyen për nga një drejtim  ndaj një besimi të thjeshtë. 

Iluminizmi filloi të ecte në drejtim të romantizmit, me Jean-Jacques Rousseau në 

pararojë, dhe Godwin dhe Shelley në prapavijë. 

Një nga kauzat më të rëndësishme dhe rezultatet e këtij ndryshimi ishte një 

aleancë e përkohshme midis Iluminizmit dhe Protestantizmit. Për disa filozofë të 

Iluminizmit, një epokë e re e paqes dhe drejtësisë ishte gati arritjet përmes një lloj 

revolucioni racional dhe të moderuar. 

Në Amerikë, ndarja e shtetit nga kisha dhe themelimi i Republikanizmit dhe 

demokracisë u arritën po mbi baza vlerash të krishtera. Pavarësisht ndarjes së shtetit nga 

kisha, në SHBA klerikët kanë luajtur një rol integral në politikën amerikane që nga 

periudha koloniale. Shumë klerikë kanë përcaktuar rrugëtimin e politikës amerikane, 

gjithashtu, duke përcaktuar edhe qytetarinë demokratike për amerikanët. Ishin ata që i 

dhanë një ton të vazhdueshëm fetar shtetit dhe shoqërisë amerikane, duke sjellë standarte 

morali në politikë, duke sjellë një frymë Krishtërimi në të gjithë shoqërinë dhe duke 

shërbyer si një urë lidhëse midis fesë dhe politikës. 

Merita i takon emigrantëve të parë të krishterë dhe puritanëve. Puritanizmi ishte 

po aq një teori politike sa edhe doktrinë fetare. Që para se të arrinin në brigjet e 

kontinentit të ri ata përcaktuan  ndërtimin e një shoqërie. Ata menjëherë adaptuan një 

besëlidhje, në të cilën thuhej: Ne, të nënshkruarit, të cilët, për lavdi të Perëndisë, 

zgjerimin e besimit të krishterë, dhe në nderim të etërve tanë kemi ndërmarë nismën për 

të themeluar koloninë e parë në këto brigje të largëta, ne kemi rënë në një dakordsi 

solemne, përpara Perëndisë, të formojmë bërthamën e një shoqërie politike, me qëllimin 

për të qeverisur veten dhe për të punuar për arritjen e këtij hartimi; dhe sipas esencës së 

kësaj kontrate, ne pajtohemi të shpallim ligje, akte, dhe urdhra, dhe të themelojmë ofiqe 

dhe zyrtarë ndaj të cilëve ne premtojmë se do i bindemi dhe nënshtrohemi.
493

 

Emigrantët që themeluan Rhode Island në vitin 1638, në New Heaven më vitin 

1637, banorët e parë të Connecticut në 1639, dhe themeluesit e Providence në vitin 1640 

gjithashtu nisën hartimin e një kontratë sociale, e cila iu dha të gjithëve për miratim.
494

 

Parimet kryesore mbi të cilat ishin mbështetur kushtetutat moderne - parime të 

cilat shumica e vendeve europiane që shumë kush nuk mund t‘i imagjinonte në shekullin 

e shtatëmbëdhjetë, madje të cilat edhe në Britaninë e Madhe nuk ishin të plota – njiheshin 

të gjitha dhe ishin bërë ligje në New England. Përfshirja e njerëzve në çështje publike, 
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votim i lirë mbi taksat, llogari-dhënia e zyrtarëve qevrisës, liritë individuale, dhe gjykimi 

me anë të një jurie - të gjitha ishin të adaptuara pa debate dhe qenë vënë në praktikë në 

Amerikë. Tocqueville, në veprën e tij klasike Demokracia në Amerikë shkruam se në 

Amerikë, këto parime themeltare aplikohen dhe mbështeten në atë masë që asnjë komb 

europian as nuk ka tentuar t‘a bëjë…. Në këtë vend, si përshembull, Connecticut, të gjithë 

zyrtarët e egzekutivit zgjidheshin me votë, përfshirë edhe guvernatorin.
495

 

Qytetarët mbi moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare mund të mbanin armë. Ata kishin 

formuar një një milici kombëtare, e cila zgjidhte vetë oficerët që e drejtonin dhe 

qëndronte në gatishmëri konstante për të mbrojtur atdheun… Nëse në shumicën e 

vendeve europiane, egzistenca politike niste në shtresat e larta të shoqërisë dhe më pas 

komunikonte me shtresat e ulta të trupit social në Amerikë ishte ndryshe, komuniteti 

vendor organizohej përpara atij rajonal, rajoni përpara shtetit, dhe shteti përpara Shteteve 

të Bashkuara.
496

 

Në New England qeveritë lokale u themeluan plotësisht dhe arritën maturinë e 

tyre në vitin 1630. Secili vend individual u bë një pikë referimi për pasione dhe interesa, 

të drejta dhe detyra. Një jetë politike e vërtetë demokratike dhe republikane lulëzoi me 

secilin komunitet. Kolonitë akoma njihnin supremacinë e metropolit. Monarkia ishte ligji 

i shtetit, por tashmë republika ishte e gjallë në qeverisjen vendore. 

Kur shihen më nga afër ligjet e adaptuara gjatë viteve të para të republikës 

amerikane, të bën përshtypje njohuria e bërjes së ligjeve qeverisëse si edhe teoritë e 

avancuara. 

Është e qartë se ata kishin një ide më fisnike dhe të arsyeshme  mbi detyrat e 

shoqërisë kundrejt anëtarëve të vet sesa homologët e tyre europian, dhe se ata 

impnoheshin më shumë tek detyrimet e shoqërisë të cilat mungonin në vende të tjera. Në 

New England mereshin masa për t‘u kujdesur për të varfërit. Bëheshin përpjekje të 

mëdha  për t‘u kujdesur për rrugët, dhe zyrtarë caktoheshin për të monitoruar kushtet e 

tyre. Qeverisja vendore mbante të dhëna mbi mbledhjet publike, si vdekjet, martesat, dhe 

lindjet. Me këto punë mereshin nënpunësit. Zyrtarët caktoheshin për të ruajtur pronën 

midis shteteve, të tjerë caktonin kufijtë e tokave të trashëguara, dhe të tjerë punonin për të 

siguruar qetësinë dhe paqen e qytetarëve.
497
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Legjislacioni përbëhej prej mijëra detajeve në mënyrë që të përmbushte nevojat 

sociale të cilat nuk perceptohen dot as në Francën e sotme. Por, që nga fillimi, 

origjinaliteti i civilizmit amerikan ishte më i dukshëm në masat e mara për edukimin. 

Themeluesit e New England ishin edhe fanatikë të zjarrtë edhe inovatorë të pashoqë. Të 

lidhur ngushtë me besime të caktuara fetare, ata ishin të lirë nga të gjitha paragjykimet 

fetare.
498

 

Muret që burgosën shoqërinë në të cilën u lindën ranë përpara tyre. Opinionet e 

vjetra, të cilat sundonin botën prej shekujsh, u zhdukën. Mundësi pa fund dhe fusha pa 

horizont u hapën për ta. Shpirti njerëzor mezi pret t‘i eksplorojë në çdo drejtim.499  

Edhe Alexis de Tocqueville në veprën e tij klasike Demokracia në Amerikë bën 

krahasimin midis shoqërisë amerikane dhe asaj franceze, duke shkruar edhe në detaje 

rëndësinë e fesë dhe Krishtërimit në shoqërinë amerikane. 

Amerika është vendi më demokratik në botë, dhe ky është në të njëjtën kohë 

(sipas raporteve të denja) vendi në të cilin feja e krishterë po bën përparimin më të 

madh.... 

Unë nuk jam besimtar në prosperitet, as mbështetës i filozofive zyrtare dhe 

ndjekës i feve shtetërore, por kam mbajtur gjithmonë qëndrimin se në qoftë se ata 

ndonjëherë do të jenë në shërbimin e çastit me interesat e pushtetit politik, ata gjithmonë, 

herët a vonë, do të bëhen fatale për Kishën. As nuk pajtohem me ata që pohojnë se për të 

ngritur fenë në sytë e njerëzve, dhe për t'i bërë ata të nderojnë doktrinat e saj shpirtërore, 

duhet në mënyrë indirekte për ti dhënë klerit ndikim politik gjë të cilin ligjet ia mohojnë. 

Unë jam aq shumë i vetëdijshëm për rreziqet pothuajse të pashmangshme të cilat 

rëndojnë mbi besimin fetar sa herë që kleri të merr pjesë në çështjet publike... 

Ndaj jam shumë i bindur se Krishtërimi duhet të ruhet me çdo kusht në gjirin e 

demokracive moderne...  

Krishtërimi me të vërtetë mëson se një njeri duhet të dojë të afërmin e tij më 

shumë se veten, në mënyrë që të fitohet jeta e përjetshme; por Krishtërimi gjithashtu 

mëson se njerëzit duhet të përfitojnë prej të tjerëve dashurinë e Perëndisë. Unë nuk besoj 

se interesi është motivi i vetëm i njerëzve fetar, por unë besoj se interesi fetar është mjet 

parimor i burrave që qeverisin këtë vend..... 

―Nëse ne gabojmë duke besuar se feja e krishterë është e vërtetë", thotë Paskali, 

"nuk është ndonjë humbje e madhe për të gjithë njerëzimin; por sa e tmerrshme do të 

ishte nëse gabohemi duke besuar që ajo është e rreme!"... 
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Amerikanët nuk ndikojnë në një indiferencë brutale ndaj një bote të përtejme; ata 

nuk tregojnë krenari foshnjore për të përçmuar rreziqet të cilat ata shpresojnë për ti patur. 

Prandaj ata e shpalosin fenë e tyre pa turp dhe pa dobësi. Por në përgjithësi kjo është edhe 

në zellin e tyre, diçka kështu e qetë, metodike, dhe e qëllimshme, saqë kjo do duket sikur 

koka, shumë më tepër se zemra, i çuan në këmbët e altarit....‖
500

 

Etërit amerikanë me besimin e tyre hodhën bazat e krishtera të një trashëgimie 

kombëtare që do lulëzonte në të ardhmen. Më poshtë janë disa pjesë nga dokumenta të 

tjerë nga kolonitë e para amerikane të cilat tregojnë natyrën e tyre të krishterë. Disa prej 

tyre janë beslidhje të shkurtra dhe marëveshje, disa betime të sunduesve dhe qytetarëve, 

ndërsa disa të tjera dokumenta që përmbajnë rregulla civile. Këto nuk janë deklarata 

fetare por dokumenta të cilat kanë në qendër të tyre Krishtërimin dhe Biblën: ―në nderim 

dhe në shërbim të Perëndisë së gjithëpushtetshëm dhe mbretërisë së Tij.‖
501

 

Në emër të Perëndisë, Amen. Ne, emrat e të cilëve janë të nënshkruara … Pasi 

kemi ndërmarë për lavdinë e Perëndisë, dhe avancimin e besimit të Krishterë, dhe në 

nderim të Mbretit dhe Vendit, një udhëtim të gjatë për të themeluar koloninë e parë në 

pjesët veriore të Virginia: prezantojmë solemnisht dhe unanimisht, në prezencën e 

Perëndisë, dhe njëri tjetrit, beslidhjen dhe bashkimin tonë me trupin civil politik, për një 

mënyrë të jetuari më të mirë dhe më të sigurtë.
502

 

Ne ngremë një beslidhje me Zotin dhe me veten tonë, dhe dëshmojmë përpara të 

gjithëve nën prezencën e Perëndisë, për të ecur sëbashku në rrugët e tij, sipas dëshirës së 

tij siç na është shfaqur përmes fjalës së Tij të bekuar.
503

 

Në  marrëveshjen e Masachusets Bay Company shkruhej se: gjithësecili prej nesh 

premton në mënyrë të lirë dhe të sinqertë mbi fjalën e një të krishteri dhe në prezencën e 

Perëndisë i cili është gjykuesi i vetëm i zemrave, që ne do ndjekim me zell punët e tij, të 

ndihmuar nga dora e Perëndisë.
504

 

Ndërsa në Besëlidhjen e Waterloo shpallej se: Ne kemi ndërmarë nismën të 

promovojmë lavdinë e Tij dhe të mirën e Kishës, dhe Nderin e Jezusit të bekuar; … dhe 
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të bragtisim të gjitha rrugët e liga, ia dedikojmë veten Zotit Jezus, ti shërbejmë atij me 

besnikëri, duke zbatuar të gjitha rregullat dhe urdhëresat e tij, në të gjitha çështjet që kanë 

të bëjnë me Reformacionin tonë.‖
505

 

Betimi i një  Njeriu të  lirë  ishte mbi Zotin e krishterë, pasi në këtë betim ai 

deklaronte: Unë betohem, sipas emrit madhështor dhe të gjithëpushtetshëm të Perëndisë, 

dhe Zotit Jezus Krisht.‖
506

 

Shkruar nga një pastor puritan, Nathaniel Ward, ky dokument ishte një parardhës i 

Amandamentit të të Drejtave, i bazuar mbi ligjin e Moisiut dhe atë anglez (edhe kjo e 

fundit me origjinë biblike). Nëse do ngriheshin incidente atje ku nuk kishte urdhra të 

shkruar, dokumenti vendos standartin: ―nëse ndodh që ka ndonjë paqartësi në ligj, atëherë 

çdo çështje duhet të krahasohet me fjalën e Perëndisë (Biblën).‖
507

 

―Në New England … janë ndërtuar Kishat tona, dhe shteti civil, dhe janë rritur (si 

dy binjakë) bashkë si Izraeli në shkretëtirë të cilat jo vetëm arritën të mblidhnin kishat 

tona, dhe të themelonin Urdhëresat e Jezus Krishtit sipas shembujve apostolik të dhënë 

kaq qartë nga vetë Zoti ynë, por gjithashtu për të përcaktuar politikat tona civile, dhe ligje 

sipas rregullave të fjalës së tij të shenjtë, kështu pra njëra forcon tjetrën.‖
508

 

Dokumenta të  tjerë  të  rëndësishëm në qeverisjen e kolonive dëshmojnë natyrën 

e fortë të beslidhjes. Sic është rasti i qeverisjes së Pocasest në të cilën shkruhet se: Ne të 

nënshkruarit betohemi në prezencën e Jehovës, se do përfshihemi në politikë sipas 

dëshirës së tij, do nënshtrohemi me jetën dhe pronën tonë, Zotit Jezus Krisht, Mbret 

përmbi Mbretër, dhe Zot përmbi Zotër, sipas ligjeve perfekte dhe absolute të dhëna në 

fjalën e tij të vërtetë, për tu udhëhequr dhe gjykuar prej saj. Eksodi 24:3-4; 2 Korintasve 
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11;3; 2 Mbretërve 11;17.
509

 Në ekzekutimin e kësaj detyre, unë betohem përpara 

Perëndisë për të ecur me besnikëri. Këtë betim e bëj përpara prezencës së Perëndisë.‖
510

 

Në fjalën e Perëndisë thuhet se kur njerëzit e tij mblidhen sëbashku qeverisja e 

tyre duhet të jetë me rregulla dhe e denjë sipas parimeve të perëndishme; … ne hyjmë në 

këtë Bashkim dhe Konfederatë, për të ruajtur dhe mbrojtur lirinë dhe pastërtinë e ungjillit 

të Zotit Jezus të cilin e shpallim sot këtu.
511

 

Unë i nënshkruari, duke qenë nën Providencën e Perëndisë një banor nën 

juridiksionin e Connecticut e konsideroj veten të jem nën qeverisjen e kësaj kolonie, dhe 

betohem në emrin e madhërishëm të të gjithë pushtetshmit Perëndi se them të vërtetën 

dhe se do jem besnik … Zoti më ndihmoftë, në emër të Jezus Krishtit.
512

 

Në Amerikën e shekullit të tetëmbëdhjetë kishte shumë simbolika deiste por në 

kolonitë e para amerikane dhe përpara luftës për pavarësi,  simbolika edhe në emblema 

ishte e krishterë. Kolonitë e New England i shtuan simbole fetare emblemave të tyre. 

Përshembull një rast ishte flamuri i milicisë në Newburyport në vitin 1775, një flamur 

jeshil me një kanton dhe me Pemën e Lirisë së New England në qendër. Pema rrethohej 

me një zinxhir me trembëdhjetë hallka të lidhura me grushte që zbrisnin nga retë, një 

simbol i vjetër puritan me konotacion hyjnor. I njëjti imazh u shfaq në flamurin e milicisë 

së Bedford, një flamur i kuq i errët me krahë që zbresin nga qielli, duke mbajtur një 

shpatë.  

Në vitin 1775, banorët e New England përdorën simbole të vjetra puritane që 

ishin të ngjashme me frymën e Pemës së Lirisë. Emblema e Connecticut ishte një vresht 

me tre degë me rrush, me nënshkrimin Qui transtulit sustinet: ―Ai që mbjell, ruan,‖ një 

referencë biblike e vreshtarisë në Izrael. Ky simbol u adaptua që në vitin 1656, për të 

përfaqësuar qytetet e Hartford, Windsor, dhe Wethersfield. Në shekullin e tetëmbëdhjetë 

u shtua në tre vreshta me nëntë degë me rush, kur kolonitë New Haven dhe Saybrook iu 
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bashkuan Connecticut për të formuar një shtet modern. Mbi vreshtat ishte simboli puritan 

i një dore të shpërndarë që përfaqësonte prezencën e Perëndisë në botë.
513 

 

Regjimentet e Rhode Island  mbartnin një simbol tjetër puritan. Emblem e tyre 

ishte një aspirancë shumë e madhe, e përdorur me një zinxhir të madh teksa çdo gjë tjetër 

dukej e rrënuar. Gjatë Reformacionit Anglez, ky simbol kishte një kuptim fetar. ―Krishti 

është apiranca e shpëtimit‖ shkruajti Richard Montagu në vitin 1642. Në vitin 1647, kur 

qytetet e Providence, Portsmouth, Newport, dhe Warwick u bashkuan për të formuar 

Rhode Island, emblem e tyre ishte aspiranca e shpëtimit, me moton In te Dominus 

speramos, ―Në Perëndinë ne shpresojmë,‖ ose thjeshtë ―Shpresa.‖  

Këto simbole u bënë pjesë e imazheve të lirisë për amerikanët: pemë të vjetra dhe 

vreshta antike, duar hyjnore, zinxhirë bashkimi dhe aspiranca shpëtimi, shpata drejtësie 

dhe zbulesa qiellore. Këta elementë kishin një shpirt të përbashkët. Ata u bënë pjesë e 

themelimit klasik. Në kohën e luftës për pavarësi ata ishin shndërruar në simbole 

folklorike, me rrënjë të thella në historinë e të parëve.
514

       

Mund të thuhet se filozofitë e sotme post-moderniste dhe debatet që hedhin 

dyshime mbi origjinën e krishterë në Sh.B.A, kanë ardhur më shumë si pasojë e 

revolucionit francez sesa nga filozofitë deiste dhe iluministe që u kultivuan në Amerikë. 

Shumë shkrime të literaturës bashkëkohore kanë ngritur dyshime, hera herës spekullative, 

kundër filozofisë së krishterë por që bie në kundërshtim nga ana historike dhe me 

literaturën e shekullit të nentëmbedhjetë. 

Në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë ndodhi revolucioni në printimin e librave, 

gazetave, revistave, letrave, etj, që do përdorej për të avancuar tezën se Shtetet e 

Bashkuara ishin një shtet i Krishterë. Disa nga historianët e parë amerikanë nisën të 

shkruajnë dhe publikojnë gjatë kësaj periudhe. Disa prej tyre ndonëse e përmendnin 

Sh.B.A. si një Komb i Krishterë nuk ngurronin të dallonin dorën e Perëndisë në historinë 

amerikane.  

Shumica e këtyre historianëve besonin se Perëndia kishte ndërhyrë në krah të 

amerikanëve gjatë Revolucionit Amerikan. David Ramsay, autor i Historia e 

Revolucionit Amerikan, botuar në 1789, i përshkruan ngjarjet e Luftës Revolucionare nën 

mbrojtjen e providencës hyjnore. Mercy Otis Warren, në librin Historia e Ngritjes 

Progresit dhe Përfundimit të Revolucionit Amerikan, botuar në vitin 1805, ishte 

gjithashtu e hapur për providencën hyjnore në qasjen e saj. Një historian tjetër i 
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rëndësishëm i kohës ishte George Bancroft i cili shkruajti librin me shumë volume 

Historia e Shteteve të bashkuara: Që nga Zbulimi i Kontinentit Amerikan, shkruar në 

vitet 1834-1874.  

Bancroft ishte historiani i parë që u përpoq të shkruante historinë me referenca 

dhe shënime bibliografike dhe burime parësore. Ai ishte unitarist, por besonte se Amerika 

ishte një komb i krishterë, i themeluar dhe mbrojtur nga Perëndia për qëllimin e 

shpërndarjes së lirisë dhe demokracisë në botë. Emri i Perëndisë në Historinë e Amerikës 

ishte një temë dominuse edhe në tekstet shkollore. Historiani Jonathan Boyd bëri një 

studim mbi nëntë nga tekstet shkollore më të njohura të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe 

deklaroi se autorët përdornin gjuhë që mësonte nxënësit se si të ishin qytetarë të mirë të 

një kombi të krishterë.
515 

     

Në atë kohë vetë Bibla ishte teksti kryesor për lexim në klasat e para, dhe shtëpitë 

dhe kishat shërbein si klasa. Nga tekstet e tjera kryesore të kohës ishin libri i bririt, i cili 

përbëhej nga një faqe pergamene e ngjitur ne një fletë druri të sheshtë me një dorezë, e 

llustruar me një bri kafshe. Mbi të ishte shkruar alfabeti por edhe i referohej Trinitetit dhe 

tekstit të Lutjes së Jezusit. Në një nga librat për fëmijë e ekspozuar në Muzeun e 

Piligrimëve në Plymouth, Massachusetts, USA
516

 gjendet një abetare me lutjen e Jezusit, 

në të cilën është shkruar: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria 

jote. U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na e jep sot. Dhe na 

i fal fajet  tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të biem në tundim, por 

na çliro nga i ligu, sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, përjetë. Amen.
517 

 

Në vitin 1690, Libri Primar i New England, një libër i krishterë, shërbeu si libri 

shkollor kryesor për puritanët. Ky libër përfshinte emrat e të gjithë librave të Biblës, 

Lutjen e Jezusit, alfabetin për mësimet e të rinjve, kredon e apostujve, Dhjetë Urdhëresat, 

Katekizmin e Westminster, etj. Jo vetëm që librat ishin të krishterë por edhe mësuesit 

ishin më së shumti pastorë kishash.
518  

    

Krishtërimi nuk shërbeu si themel vetëm në edukim por siç u pa në kreun e parë 

hodhi rrënjët në organizimin shoqëror, ekonomik dhe poliik të kombit amerikan. 

Kushtetutat e shteteve të ndara amerikane dhe kushtetuta fedrale e Sh.B.A, unike në 

hartimin dhe zbatimin e tyre, dëshmojnë se u hartuan nën frymën e krishterë për një 

komb me vlera të krishterë. Beslidhja e etërve amerikanë, puritanëve dhe kolonive të 
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para, me Perëndinë pësoi një krisje ndër vite për shkak të materializmit dhe mirëqenies 

ekonimike, por kjo nuk hedh dyshime mbi traditën dhe vlerat e krishtera të kombit 

amerikan. 

Një dokument tejet i rëndësishëm që hedh poshtë dyshimet mbi origjinën e 

krishterë të SHBA është Akti për Lirinë e Ndërgjegjes i cili u hartua dhe implementua në 

vitin 1682. Ky ligj tregon jo vetëm një shoqëri tejet të përkushtuar në besimin e krishterë 

por hedh edhe baza të forta për të drejta themeltare të njeriut, si liria e besimit, të drejtat e 

femrave, si edhe vendos piketa mbi një organizim shembullor civil që nuk egzistonin në 

Europë apo gjetkë. Dallohen në këtë Akt, respekti ndaj ndërgjegjes së gruas, e cila nuk 

kishte të drejta në asnjë vend tjetër të botës, dhe një ndërthurje e besimit me lirinë e 

ndërgjegjes për të gjithë njerëzit, përfshirë këtu edhe skllevërit. 

Siç lexojmë, përshembull:   Por në mënyrë që të mos arrijmë në shthurje, si njerëz 

të pa fe, dhe ateistë, hyn në fuqi, nga autoriteti i lartpërmendur, që sipas shembullit të 

krishterëve të parë  dhe për të mirën e çdo njeriu, në çdo ditën e parë të javës, e quajtur 

dita e Zotit, njerëzit duhet të pushojnë nga puna e tyre e zakonshme dhe pronarët, 

prindërit, fëmijët, apo shërbyesit, mund të vënë në dispozicion veten e tyre për të lexuar 

shkrimet e shenjta në shtëpi apo të frekuentojnë takime të adhurimit fetar, siç mund ti 

përshtaten më mirë bindjeve të tyre.
519

 

 Në Kapitullin një të këtij akti shpallet qartë ajo që Deistët dhe Iluministët do e 

kontestonin më vonë, se nga vjen iluminimi i njeriut, dhe se kush e sjell të kuptuarit në 

mendjen njerëzore: Zoti i Plotfuqishëm, duke qenë Zoti i vetëm i ndërgjegjes, Ati i 

dritave dhe shpirtërave,  autor dhe objekti i të gjitha njohurive hyjnore, besimit dhe 

adhurimit, i cili është i vetmi që mund të ndriçojë mendjen dhe të sjellë të kuptuarin në 

mendjen e njerëzve. Në nderim të sovranitetit të tij mbi shpirtrat e njerëzimit.
520

 

Ky Akt është i mbushur me frymën dhe filozofinë e krishterë dhe aplikimi i tij në 

jetën civile duket aq organik, si përshembull rregulla për fyerje dhe ndëshkime, sa që 

hedh dritë mbi zhvillimin dhe supremacinë e mëvonshme që do merte SH.B.A., qoftë si 

qeverisje civile ashtu edhe si një shoqëri me vlera, të pakrahasueshme me ndonjë vend 

tjetër të botës: Teksa lavdia e Zotit të Plotfuqishëm dhe e mira e njerëzimit është arsyeja 

dhe qëllimi i qeverisjes, po për këtë arsye, qeveria në vetvete është një statut i nderuar i 

Perëndisë.  
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Dhe, duke qenë se kjo është kaq e dëshiruar nga Drejtuesi dhe Guvernatori dhe të 

gjithë njerëzit e lirë në territorin e Pensilvanisë është e nevojshme për të bërë dhe për të 

krijuar ligje të tilla të mira të cilat duhet të ruajnë lirinë e vërtetë të krishterë dhe civile në 

kundërshtim me të gjitha pahijshmëritë, shthurjet, dhe praktikat e padrejta jo të krishtera 

duke i dhënë Perëndisë atë që i takon Perëndisë, Çezarit atë që i takon Çezarit, dhe 

njerëzve atë që i takon atyre, duke i cliruar nga tirania dhe shtypja në njërën anë dhe duke 

u ruajtur nga paturpësisë dhe shthurjet në anën tjetër, në mënyrë që baza më e mirë dhe 

më e qëndrueshme të përcaktohet për të tashmen dhe të ardhmen e qeverisësve dhe 

njerëzve të provincës dhe territoreve të sipërpërmendura, si edhe pasardhësve të tyre. 

Qoftë kjo, pra, e miratuar nga William Penn, Drejtues dhe Guvernator, nga dhe 

me këshillën dhe pëlqimin e deputetëve të njerëzve të lirë të kësaj krahine dhe qarqet e 

sipërpërmendura në këtë kuvend i dalë nga i njëjti autoriteti, që kapituj dhe paragrafët në 

vijim do të jenë ligjet e Pensilvanisë dhe territoret e saj që tani e tutje. 

Zoti i Plotfuqishëm, duke qenë Zoti i vetëm i ndërgjegjes, Ati i dritave dhe 

shpirtërave,  autor dhe objekti i të gjitha njohurive hyjnore, besimit dhe adhurimit, i cili 

është i vetmi që mund të ndriçojë mendjen dhe të sjellë të kuptuarin në mendjen e 

njerëzve. Në nderim të sovranitetit të tij mbi shpirtrat e njerëzimit; 

Miratohet, nga autoriteti i sipërpërmendur, që asnjë person tani, ose në çfarëdo 

kohe që jeton në këtë krahinë, i cili do të rrëfejë dhe do të pranojnë një Perëndi të 

gjithëfuqishëm si krijues, mbajtës, dhe sundues i botës, dhe i cili është i obliguar në 

ndërgjegjen e tij apo saj për të jetuar në paqe dhe në bindje nën qeverisjen civile, nuk 

duhet në çdo rast të dënohet ose paragjykohet për bindjet dhe praktikat e ndërgjegjes së 

saj. 

Askush, në çdo kohë, nuk do të detyrohet të marë pjesë në ndonjë adhurimin fetar, 

vend fetar, apo çfarëdo shërbese fetare në kundërshtim me ndërgjegjen e tij apo të saj, por 

ka të drejtën të gëzojë lirisht dhe plotësisht lirinë e tij apo saj të krishterë në këtë drejtim, 

pa asnjë ndërprerje ose reflektim. Dhe në qoftë se një person do të abuzojnë apo përqesh 

ndonjë tjetër për bindje e tij apo të saj të ndryshme dhe praktikave në çështjet e fesë, ky 

person  do të konsiderohet si një prishës i paqes dhe do të dënohet në përputhje me 

rrethanat e caktuara. 

Por në mënyrë që të mos arrijmë në shthurje, si njerëz të pa fe, dhe ateistë, hyn në 

fuqi, nga autoriteti i lartpërmendur, që sipas shembullit të krishterëve të parë dhe për të 

mirën e çdo njeriu, në çdo ditën e parë të javës, e quajtur dita e Zotit, njerëzit duhet të 

pushojnë nga puna e tyre e zakonshme dhe pronarët, prindërit, fëmijët, apo shërbyesit, 
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mund të vënë në dispozicion veten e tyre për të lexuar shkrimet e shenjta në shtëpi apo të 

frekuentojnë takime të adhurimit fetar, sic mund ti përshtaten më mirë bindjeve të tyre. 

Në këtë akt shkruhet se të gjithë oficerët dhe personat e autorizuar dhe të punësuar 

në shërbim të qeverisë në këtë krahinë dhe të gjithë anëtarët dhe zëvendësit e zgjedhur 

për të shërbyer në Kuvend, dhe tërë ata që kanë të drejtë të zgjedhin deputetët, duhet të 

deklaronin se besojnë se Jezu Krishtin është Biri i Perëndisë, Shpëtimtari i botës, dhe se 

nuk njiheshin për famë të keqe ose kanë marë pjesë në biseda të pandershme dhe që ishin 

së paku njëzet e një vjeç.
521

 

Gjithashtu, kushdo që betohej në bisedat e tij mbi emrin e Zotit, Krishtit ose 

Jezusit, duke u gjetur fajtor në mëyrë të ligjshme, do të paguante, për çdo vepër të tillë, 

pesë shilinga ose të vuante pesë ditë burg në shtëpinë e e korrigjimit duke bërë punë të 

vështirë në përfitim të komunitetit ku do të ushqehej vetëm me bukë dhe ujë gjatë kësaj 

kohe. 

Për parandalimin e komunikimit të korruptuar, që kushdo që do të fliste lirshëm 

dhe në mënyrë profane kundër Perëndisë së plotfuqishëm, Jezu Krishtit, Frymës së 

Shenjtë, apo shkrimeve, dhe gjendej fajtor në mënyrë të ligjshme do paguante, për çdo 

vepër të tillë, pesë shilinga ose të vuante pesë ditë burg në shtëpinë e  korrigjimit duke 

bërë punë të vështirë në përfitim të komunitetit ku do të ushqehej vetëm me bukë dhe ujë 

gjatë kësaj kohe. 

Kushdo që dëshironte, në bisedën e tij, në çdo kohë të mallkonte veten apo ndonjë 

tjetër dhe gjendej fajtor ligjërisht, do të paguante për çdo vepër të tillë pesë shilinga apo 

do vuajnte pesë ditë burg me kushtet e lartpërmendura. 

Një nga faktet më të rëndësishme në lidhje me Kushtetutën Amerikane është se u 

shkruajt në vitin 1787. Në qoftë se ajo do ishte shkruar disa vite më herët ose disa vite më 

vonë do të ishte një dokument shumë i ndryshëm. Kushtetuta u hartua gjatë një intervali 

të shkurtër të një moderimi relativ midis përmbysjeve të mëdha të fesë dhe politikës. Ajo 

u shkruajt trembëdhjetë vjet pas shpalljes së pavarësisë, dhe pasioni revolucionar 

simbolizuar në këtë dokument tejet të rëndësishëm ishte shuar pjesërisht.  

Mosbesimi ndaj qeverisë, i zhvilluar gjatë luftës së gjatë me Britaninë ishte pakësuar, 

ndonëse nuk ishte shuar tërësisht.  Më e rëndësishmja është që viti 1787 ishte vetëm dy 

vjet para shpërthimit të Revolucionit Francez, e cila solli në Europë dhe në Amerikë, 

ndarjen e pareshtur mbi parimet themelore të së resë, dhe llojet jashtëzakonisht të hidhura 

të politikës partiake. 
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1787 ishte pothuajse një gjysmë shekulli pasi shoqëria amerikane ishte ndarë nga 

një seri ringjalljesh të zjarrta fetare të njohur si Zgjimi i Madh, dhe pasionet fetare ishin 

qetësuar disi. Viti 1787 ishte pak më shumë se një dekadë para lëvizjes fetare të njohur si 

Zgjimi i Dytë i Madh, që edhe një herë tronditi dhe ndau jo vetëm fenë por edhe 

shoqërinë amerikane, thellësisht në procesin e ndryshimit të natyrës së saj. 

Hartuesit e Kushtetutës i përkisnin një pjese të veçantë të hershme të Iluminizmit, 

disi konservatore dhe e moderuar, që kishte në qendër të tij një ndjenjë të fortë për 

ekuilibër dhe një rend të rregullt në të gjitha gjërat. Për të gjitha këto arsye, 1787 ishte një 

kohë kur ishte e mundur të pajtoheshin ndasitë filozofike, politike dhe fetare.  

Por, jo të gjithë në Amerikë ishte një pjesë e Iluminizmit moderuar. Shumica e 

historianëve konstatojnë se ka pasur ndarje të rëndësishme të mendimit dhe të shoqërisë 

amerikane, ashtu si ndodh me të gjitha shoqëritë e lira.   

Kishte ende kohë për kombin e ri të ndjente drithërimat e para të demokracisë 

romantike. 1787 ishte ende pjesë e shekullit të tetëmbëdhjetë; Etiketimi dhe ndonjëherë 

edhe respekti konsideroheshin nga shumë njerëz si virtyte. Burrat që hartuan Kushtetutën 

ishin njerëz apo të paktën pjesë e Iluminizmit, kjo lëvizje e madhe europiane e mendimit 

që i mësoi njerëzve që ata mund të kuptojnë më mirë universin duke besuar në aftësinë e 

mendjeve të tyre.   

Konsensusi i moderuar konservator në Konventën mbi Kushtetutën u arrit nga 

marrëveshja e bazuar mbi temat kryesore: ajo fetare, natyra njerëzore, teori e njohurive, 

teoria politike, historia, dhe lloji i duhur i klasës qeverisëse. Në lidhje me fenë, 

Kushtetuta, sipas Wade është një dokument shumë laik. Ndryshe nga shpallja e 

pavarësisë, ajo nuk bazohet mbi ligjet e Natyrës apo të Perëndisë, ose bazohet në një 

besim të fortë në mbrojtjen e Providencës Hyjnore. Kjo nuk do të thotë që hartuesit ishin 

ateistë apo skeptikë.    

Neutraliteti i dukshëm fetar ishte pjesërisht për shkak se disa nga hartuesit, 

veçanërisht James Madison, respektonte në mënyrë të vendosur diversitetin unik fetar të 

Amerikës dhe kundërshtonte me forcë çdo sygjerim në çështjet fetare.  

Gjithashtu, hartuesit e Kushtetutës i takonin asaj pjese të opinionit amerikan, 

ndoshta në minorancë por me impakt të madh, që nuk besonin në emocionin popullor dhe 

për më tepër emocionin fetar. Këta njerëz të Iluminizmit të moderuar besonin se feja, si 

çdo gjë tjetër, duhet të fliste më tepër në heshtje dhe me tone të arsyeshme.
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Sipas Kors, manifestet fetare nuk kishin vend në dokumentet politike. Shumica e 

hartuesve ishin deistë, episkopalë, presbiterianë konservatorë dhe kongregacionalistë, dhe 

jo baptistë, metodistë, apo ndonjë lloj revivalistësh popullor.
523

 

Të gjithë besonin në një univers që kryesohej nga një hyjni me natyrë 

dashamirëse, një univers që kuptohej nga aspekti njerëzor dhe ishte e kapshme për arsyen 

njerëzore. Në të vërtetë, të shumtët, nëse jo të gjithë, hartuesit e Kushtetutës, do e kishin 

të pamundur të imagjinonin ndonjë lloj tjetër të universit.  

Rendi i kuptueshëm Njuton-ian i kozmosit, i themeluar nga hyjnia për të sunduar 

lidhjen e diellit dhe planeteve, ishte për delegatët, si për të gjithë njerëzit e arsimuar, një 

çështje që nuk vihej në dyshim, madje ishte bërë pothuajse pjesë e besimit të tyre fetar.  

Në debatet e Konventës, marrëdhëniet midis bashkimit federal dhe disa shtete u 

pa në mënyrë të përsëritur në krahasim me atë të diellit dhe planeteve.  

Pak prej delegatëve kishin një besim të fortë në ndërhyrjen hyjnore në çështjet 

njerëzore. Në një moment të caktuar të Konventës Guvernatori Morris i kujtoi delegatëve 

se ata nuk ishin gjë tjetër por vetëm njerëz, ndaj nuk mund të prisnin asnjë ndërhyrje të 

veçantë hyjnor për t'i ndihmuar ata.
524

 

Perëndia kishte bërë aq sa duhet me themelimin e Ligjit të Natyrës, nga të cilat 

rrjedhin edhe të drejtat dhe detyrat tona, pikë për të cilën insistuan Madison dhe 

Hamilton. Megjithatë, Madison më vonë arriti në përfundimin, në një mënyrë të 

përgjithshme dhe të papërcaktueshme, pa dyshim duke punuar nëpërmjet shërbëtorëve të 

tij njerëzor dhe jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, Zoti po kujdesej për Konventën ashtu si Ai 

ishte kujdesur për Revolucionin që kishin lënë pas.
525

 

Delegatët qenë të prirur për të rënë dakord në idetë e tyre rreth natyrës njerëzore. 

Pak u pajtuan me shumë prej shokëve të tyre ultra - kalvinist të cilët mendonin që 

njerëzimi ishte krejtësisht i rënë në mëkat. Pothuajse të gjithë duhet ta dinin, madje 

shumica do të ishin në një mendje, mbi pikëpamjet mbi këtë çështje nga Alexander Pope, 

një nga autorët më të lexuar gjerësisht në ish-kolonitë: 

Virtytshëm dhe vicioz njeriu duhet të jetë, 
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Pak në ekstrem, por të gjithë në një shkallë të caktuar.
526

 

Mendja e njeriut ishte për mendimtarët e shekullit të tetëmbëdhjetë një pako 

mendimesh të veçanta, të cilat kontrollonin njëra tjetrën siç pritej që pjesët e veçanta të 

qeverisë së re do të kontrollonin njëra-tjetrën.  

Ndër këto ishin interesi, pasioni, arsyeja, dhe virtyti. Në pjesën më të madhe të 

kohës njerëzit qeverisen nga interesat egoiste dhe nga pasioni. Megjithatë, këto janë të 

balancuara nga arsyeja. Për një qeverisje të mirë ishte e nevojshme për të bërë gjithçka 

me interesim dhe pasion, dhe për të nxitur dhe promovuar arsyen dhe virtytin.
527

 

Themeluesit ranë dakord gjithashtu mbi teorinë e dijes, duke shprehur idenë e tyre 

se si mendja e njeriut në të vërtetë e bën punën e saj në raport me diturinë. Ata ishin në të 

njëjtën kohë racionalistë dhe empirikë. Që do të thotë, se ata besonin që qeniet njerëzore 

mund të arrijnë në një përfundim të tyren mbi disa parime të rëndësishme, veçanërisht 

mbi parimet morale, duke arsyetuar direkt nga aksiomat që janë tashmë të njohura dhe 

intuitive.
528

 Megjithatë, shumica prej gjykimeve politike, duhet të bëhen në bazë të 

fakteve të njohura nga përvoja njerëzore.  

Në shkencë, për të cilën hartuesit e Kushtetutës i referoheshin më shpesh, 

shkencës së qeverisjes, ata argumentonin të bazuar në një konsensus të gjerë. Ata kishin 

lexuar të njëjtat libra. Ata e bazonin teorinë e tyre politike në radhë të parë nga klasikët, 

si Aristoteli, Polibi, Ciceroni, dhe të tjerë. Ata rrallë përmendin Machiavelli-n, dhe shumë 

rrallë mendimtarët e tjerë të Rilindjes italiane. Më shpesh ata përmendnin teoricienët 

europianë të viteve e shekujve të shkuar si Grotius, Vattel, Pufendorf, dhe Burlamaqui. 

Më shpesh se sa të gjithë ata i referoheshin figurave të caktuara të mëdha të Iluminizmit 

të moderuar, si Montesquieu, autoritetet britanike ligjore si Blackstone, John Locke, atit 

të liberalizmit, David Hume, mbrojtësi i modernitetit dhe moderimit, si edhe grupit 

bashkëkohor të filozofëve skocezë.
529 

 

Nga kjo traditë e vjetër dhe kumulative, e quajtur edhe si tradita e humanizmit 

civil, hartuesit e Kushtetutës dhe njerëz të rangut të tyre kishin mësuar se ka tre lloje të 
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qeverisjes: monarkia, aristokracia dhe demokracia. Secila prej tyre kishte pikat e saj të 

forta por edhe rreziqet e saj, dhe mundësinë për korrupsion. Monarkia, për amerikanët, 

anullohej menjëherë si opsion, dhe disa delegatë kërkuan për të krijuar në Amerikë një 

aristokraci të vërtetë. Por frika më e zakonshme në Konventë ishte frika e demokracisë 

pastër, për gjetjen e nivelit të caktuar, të shtypjes të pakicës nga shumica, si edhe nga 

turbullirat dhe marrëzia e kriminelëve. Disa delegatë, duke filluar me James Wilson dhe 

Benjamin Franklin, argumentuan fort për një element të madh të demokracisë në qeverinë 

e re, duke kujtuar veprimet heroike të popullit gjatë luftës dhe duke sugjeruar se do të 

ishte e rrezikshme dhe e padrejtë për të frenuar fuqinë e njerëzve të cilët e kishin fituar 

tashmë me të drejtë. Por të gjithë ranë dakord se nëse do kishte elemente demokratike në 

qeverinë e re, këto do të kategorizoheshin dhe të kontrolloheshin.
530

 

Hartuesit e Kushtetutës ishin burra praktik, burra të cilët nuk kishn shumë nevojë 

për ide. Kur delegatët e Philadelphia i referoheshin historisë ata besonin që natyra 

njerëzore ishte e vazhdueshme dhe e pandryshueshme në të gjitha periudhat e saj, dhe se 

për këtë arsye precedentët klasik ishin absolutisht po aq të rëndësishme për ti gjetur 

zgjidhje problemeve bashkëkohore. 

Në mënyrë të qartë ata nuk ishin deterministë ekonomik. Duke qenë njerëz të 

zgjuar, ata e dinin se interesat konkrete luanin një rol të madh në përcaktimin e 

veprimeve të njeriut. Duke mos qenë as cinikë, ata besonin se këto interesa mund të 

balancoheshin me virtytin dhe arsyen. Në argumentet e tyre në favor të qeverisë së 

balancuar ata iu referuan vazhdimisht histories, sidomos përvojës së Greqisë dhe Romës, 

të gjitha përpjekjeve europiane në shembujt e konfederatave, përvojës së republikave 

ekzistuese të Holandës dhe Zvicrës , dhe për monarkinë republikane të Polonisë. Ata iu 

referuan shumë më shpesh përvojës së gjatë të qeverisjes kushtetuese në Britani. Më në 

fund ata iu rferuan përvojës së tyre të qeverisjes në Amerikë, duke vënë në përdorim 

laboratorin e mrekullueshëm politik të ofruar nga trembëdhjetë strukturave të veçanta 

politike. Ishte edhe një burim tjetër i marrëveshjes, shpesh i heshtur por ndonjëherë edhe i 

shprehur, opinionet e delegatëve rreth dallimeve klasore. Sigurisht klasa politike ishte e 

kufizuar në meshkuj të bardhë, por jo të gjithë meshkujt e bardhë mund të ishin të aftë të 

bënin punën e qeverisë. E vërteta e dukshme, shumica e hartuesve të Kushtetutës besonin, 

ishte më e qartë për disa se sa të tjerët.
531
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Në tërësi, qeveria do punonte më mirë në qoftë se ajo menaxhohej në duart e 

zotërinjve të arsimuar dhe pikëpamje vizionare. Zakonisht kjo do i referohej njerëzve me 

prona, dhe, atyre që rridhnin nga familje me traditë. Shumica shpresonte se do të kishte 

më shumë lëvizshmëri në Amerikë se sa në Europë. Njerëzit duhet të jenë në gjendje për 

tu ngjitur më lart në klasën qeverisëse, por vetëm me anë të edukimit, punës, dhe pronës. 

Njerëzit pa pronë nuk duheshin besuar, pasi ishin të kufizuar në çështjet e ngushta lokale. 

Më e keqja qëndronte me demagogët e paskrupullt, të cilët i apelonin pasioneve të 

turmës. Hartuesit ishin mjaft të sinqertë për të gjitha këto; pasi fundja ata ishin duke folur 

me njëri-tjetrin me dyer të mbyllura. Pas një kohe të gjatë ata arritën në disa aksioma: Së 

pari, qëllimi i qeverisë, kudo dhe gjithmonë, është për të krijuar dhe për të mbrojtur 

lirinë. Së dyti, nuk mund të ketë liri pa rend, si edhe liri dhe rend pa pronë. Së treti, pasi 

njerëzit janë të pabarabartë në aftësinë e tyre, gjithmonë do të kishte pabarazi të pronës, 

edhe pse mbetej për të shpresuar se kjo do të ishte më pak flagrante këtu se sa në Europë. 

Së katërti, pasi do të ketë gjithmonë një pakicë dhe një shumicë, puna e qeverisë është për 

të mbrojtur njërën kundër tjetrës. Së pesti, për këtë dhe arsye të tjera, duhet të ketë ndarje 

të pushtetit. Me që në Amerikë nuk kishte asnjë renditje të veçantë, as mbret dhe as 

fisnikëri e trashëguar, balanca duhej të arrihej edhe kur e tërë qeveria qëndronte e 

mbështetur mbi njerëzit. Kjo do të thoshte, ndër të tjera, se çdo degë duhej të zgjidhej në 

një mënyrë të ndryshme dhe se Presidenti, Senati, dhe Kongresi, duhet të zgjidheshin nga 

elektorate të veçanta.
532

 

Një tjetër mënyrë për të kuptuar konsensusin intelektual që kishte çuar në këtë 

përfundim të zgjuar është nëse shtrojmë pyetjen se çfarë hartuesit nuk besonin. 

Supozimet dhe ide që do duken të pamundura për ta dhe ndoshta të pakuptueshme 

përfshijnë si më poshtë:  

Që universi është plotësisht i rastësishëm apo i pakuptueshëm. Që njerëzit e sotëm 

nuk mund ta kuptojnë me të vërtetë të kaluarën. Që qeveria nuk merret me lirinë, vetëm 

me qëllim dhe efikasitetit. Që morali është i parëndësishëm për qeverinë. Që mund të 

ketë liri pa pronë private. Që të gjithë njerëzit janë në mënyrë të barabartë po aq të mirë 

dhe të mençur. Që zemra është një burim më i mirë i të kuptuarit sa sa koka, dhe se 

instinkti është më i mirë se arsimimi. Është shumë e dobishme që të kuptojnë se shumë 

njerëz sot besojnë tek secila nga këto aksiomat. 
533
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Kushtetuta e SHBA ka pësuar shumë ndryshime që nga hartimi dhe implementimi 

i saj në periudhën e krijimit të shtetit amerikan, por qjo që është për t'u habitur, është se si 

mbetet akoma një pjesë shumë e madhe e shekullit të tetëmbëdhjetë në Kushtetutën 

aktuale. Ndaj të huajt habiten me SHBA, pasi është vendi i inovacionit dhe demokracisë, 

e cila ende jeton nën një dokument bazë politik që mishëron shumë nga idetë, besimet, 

dhe frikërat e Iluminizmit të moderuar.  

Kushtetuta e SHBA ka shërbyer më së miri në ruajtjen e lirisë kundër 

kërcënimeve nga degët ekzekutive dhe legjislative, kundër ziliqarëve të pushtetit, grushtet 

e shtetit, dhe juntat. Ajo ka qenë një instrument i mrekullueshëm për pajtimin e 

armiqësive dhe arritjen e kompromiseve.
534

 

Ashtu si Iluminizmi i moderuar e dinte aq mire, duke rënë dakord me 

kundërshtarët e tij kalvinist, asgjë njerëzore nuk mund të jetë e përkryer . Por asgjë nuk 

mund të jetë më pak joshëse për frymën në të cilën Kushtetuta u shkruajt, Fryma e 

Iluminizmit të moderuar. Kushtetuta u hartua nga njerëz të gabueshëm që e dinin se ishin 

të gabueshëm. Thomas Jefferson, i cili ishte me siguri një njeri i Iluminizmit, ndonjëherë 

i moderuar por ndonjëherë edhe radikal, nuk ishte në Philadelphia në vitin 1787, por në 

Paris. Kur ai lexoi dokumentin, në fillim ai kishte dyshime serioze në lidhje me të. Ai 

ishte i shqetësuar veçanërisht për fuqinë e rrezikshme që mund të merrte ofiqi i 

Presidentit. Teksa shoku i tij Madison ia shpjegoi dokumentin atij, Jefferson shpejt dha 

miratimin e tij për të, dhe përfundimisht ta admironte atë thellësisht. Më vonë, kur ai do 

ishte Presidenti i SHBA, ai frenoehj nga disa kufizime të saj, ashtu sic ndodh me të gjithë 

Presidentët e fortë. Ky është vlerësimi i tij, në një letër të viti 1816, mbi të gjithë punën e 

brezit të etërve amerikanë: 

Unë e njihja atë epokë shumë mirë; unë i përkisja asaj, dhe punova me të. Ajo e 

meritonte atdheun që kishte. Ajo ishte shumë si në të tashmen, por pa përvojën e viteve të 

tashme, dhe dyzet vjet përvojë në qeveri janë me vlerë sa një shekull i leximit të librave; 

dhe këtë do të thonin ata vetë, nëse do të ringjalleshin prej të vdekurve.
535

 Më vonë, në 

vitin 1835, Alexis de Tocqueville, vëzhguesi i huaj më i mprehtë i Shteteve të Bashkuara, 

i vlerësoi hartuesit e Kushtetutës shumë edhe më lartë: 

Në kohën kur është formuar, shkatërrimi i Konfederatës dukej i pashmangshëm, 

dhe rreziqet e saj ishin të njohura universalisht. Në këtë ekstremitet, populli zgjodhi 

njerëzit që e meritonin vlerësimin për veten e tyre në vend se atyre të cilët kishin fituar 
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simpatinë e vendit . . . . Ata dalloheshin për inteligjencën e tyre, ata shquheshin akoma 

më shumë për patriotizmin e tyre . . . .  Ata kishin guximin për të thënë atë që besohej si e 

vërtetë, sepse ata ishin të mbushur me një dashuri të ngrohtë dhe të sinqertë të lirisë; dhe 

nëse propozuan kufizime të lirisë, ishte sepse ata ishin me shumë vendosmëri kundër 

shkatërrimit të vetë lirisë.
536 

 

Kjo ishte pak a shumë edhe fryma e Iluminizmit të moderuar, një traditë që ky 

liberal aristokratik francez duket se e admironte tërësisht. Disa këshilla të tjera dhe më të 

përgjithshme të Tocqueville mund të jenë të dobishme edhe sot. Ai tregon se si duhet ta 

shikojmë të kaluarën, përfshirë edhe brezin madhështor të etërve amerikanë: 

Ne nuk duhet të kërkojmë për tu bërë si paraardhësit tanë, por të përpiqemi për të zbuluar 

madhështinë dhe lumturinë e cila është e jona.
537

 

Në mbyllje, Deizmi dhe Iluminizmi u promovuan në një periudhë historike tejet të 

rëndësishme. Duke shfrytëzuar revolucionin dhe luftën për pavarësi, të nxitur nga fyma 

patriotike e admiruar nga çdo amerikan, deistët dhe iluministët tentuan të krijojnë një 

revolucion filozofik bashkë me revolucionin për pavarësi, një fitore ndaj krishtërimit 

bashkë me një fitore ndaj Londrës. Bazuar mbi këtë studim mund të thuhet se fituan 

vetëm njërën betejë, atë ndaj Britanisë. 

Deri nё prag tё pavarёsisё kolonitё amerikane vareshin nga metropoli jo vetёm 

politikisht, por edhe nё aspektin fetar, intelektual, shkencor e artistik. Ndikimi i 

iluminizmit francez qё nё Evropёn e shekullit tё XVIII ishte sundues, filloi tё ndjehej 

edhe nё njё elitё intelektualёsh tё Amerikёs sё Veriut. Por, sipas Nathanailit, nё Botёn e 

Re Krishtёrimi biblik kishte hedhur rrёnjё tё thella. Dihet se kolonёt britanikё nё 

shumicёn e tyre ishin protestantё, me pёrjashtim nё Maryland, pёrfaqёsues tё sekteve tё 

ndryshme puritanёsh ose disidentёsh entuziastё. Idetё e iluminizmit u harmonizuan mё 

shume se sa nё Evrope me konceptet protestante.
538

 

Duke qenë se revolucioni kundër besimit dhe promovimi i arsyes ndodhi në një 

periudhë të rëndësishme historike, gjurmët e këtij konflikti shihen sot në dokumenta të 

rëndësishime të Shteteve të Bashkuara, si Drklarata e Pavarësisë, Ligjet e të Drejtave, etj. 

Besimet e patriotëve reflektohen edhe sot në literaturën që lanë pas, urbainistikën e 
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Washington D.C, apo në koncepte qeverisëse, por tradita e besimit të krishterë në të 

gjithë shoqerinë amerikane duket e pacënuar historikisht. 

Madje ishte kjo traditë e krishterë e cila ndikoi edhe në vetë fillimin e luftës për 

pavarësi. Kjo luftë e mori frymëzimin dhe kishte rrënjët në traditën e krishterë e cila edhe 

nëse nuk praktikohej nga një pjesë e popullatës ishte shndërruar në folklor dhe identitet, 

ndoshta edhe më thellë sesa kaq, ishte shndërruar në një ―zakon të zemrës.‖
539

 

Historianët kanë zbuluar shumë kontekste të ndryshme. Ata na kanë treguar 

vazhdimisht se domethënia e lirisë amerikane gjendet në kontekstin e demokracisë greke, 

republikanizmin romak, të drejtat natyrale të mesjetës, humanizmin civil të Rilindjes, 

teologjinë e Reformacionit, traditën e Commonwealth-it britanik të shekullit të 

shtatëmbëdhjetë, ideologjisë opozitare britanike të shekullit të tetëmbëdhjetë, traktatet e 

John Locke, shkencën e Isac Newton, shkrimet e filozofëve skocez të moralit, vlerat e 

iluminizmit, dhe aksiomat e liberalismit klasik. 

Alexis Tocquevelle arriti në konkluzionin se liria ishte habitutes du coeur ―zakon i 

zemrës.‖ Ai e quante moeurs libres, me anë të cilës ai i referohej zakoneve, besimeve, 

traditës, dhe stilit të jetesës së njerëzve të lirë.
540

 

Tocqueville besonte se liria si ―zakon i zemrës‖ kishte një rëndësi të veçantë në 

Shtetet e Bashkuara, më shumë se sa në kombet e tjera.
541 

 

Nëse Deizmi dhe Iluminizmi kulmuan  në periudha të caktuara historike dhe më 

pas u shuan, në Amerikë, Krishtërimi duket se ka vazhduar rrugën e konsolidimit të 

filozofisë së vet. Demografët historik dhe sociologët tregojnë se në vitin 1776, viti i 

krijimit të shtetit amerikan, vetëm 17% e popullatës i përkiste një kishe. Më vonë, në 

shekullin e nëntëmbëdhjetë, nën influencën evangjelistëve, anëtarësimi në kishë u rrit 

ndjeshëm. Në vitin 1850, 35% e amerikanëve ishin anëtarë kishe. Më vonë në vitin 1906 

numri shkoi në 51%, ndërsa në vitin 2000 ishte 62% e njerëzve të cilët i përkisnin 

institucioneve fetare, jo saktësisht vetëm kishave.
542

 

Ky konflikt ka qenë dhe vazhdon të jetë një përplasje midis dy mbretërive, me 

zanafillë që nga fillimi i kohërave, duke renditur në njërën anë civilizimet antike pagane 

të Egjiptit, Persisë, Greqisë dhe Romës, dhe nga ana tjetër besimin e krishterë dhe 

traditën judeo-kristiane.  
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Edhe në Amerikën e shekullit të tetëmbëdhjetë e më pas, Krishtërimi fitoi betejën 

e radhës, duke i bërë filozofitë dhe besimet e reja moderne të jenë të rëndësishme por të 

përkohshme dhe tranzitore, ndërsa vetë duke qëndruar i përhershëm.  

Një nga shtyllat e besimit të krishterë është edhe profecia. Kësisoj, kjo ndoshta 

edhe jep shpjegimin përse Krishtërimi duket se nuk frikësohet shumë nga filozofitë e reja 

apo rilindja e atyre të vjetrave pasi destinacioni i kredos së këtij besimi është 

qëndrueshmëria dhe përjetësia.  

Kjo duket në profecinë e Danielit të bërë në shekullin e gjashtë para Krishtit, në të 

cilën profeti i Biblës i shpall Nebukadnetsarit, mbretit të madhërishëm të Babilonisë, se 

çdo perandori e njeriut do të bjerë ndërsa ajo e Zotit do të ekzistojë përjetë. Kjo profeci 

duket e vërtetë jo vetëm nga ana shpirtërore por edhe ajo historike: 

Ti ishe duke shikuar o mbret një figurë të madhe; kjo figurë e stërmadhe, me një 

shkëlqim të jashtëzakonshëm, ngrihej para teje me një pamje të tmerrshme. 

Koka e kësaj figure ishte prej ari të kulluar, gjoksi i saj dhe krahët e saj ishin prej 

argjendi, barku i saj dhe kofshët e saj prej bronzi, këmbët e saj prej hekuri dhe argjile. 

Ndërsa po shikoje, një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën 

në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile dhe i copëtoi. 

Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi dhe ari u copëtuan bashkë dhe u bënë si 

kope byku në lëmë gjatë verës; era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë e tyre. 

Por guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh, që mbushi tërë tokën… 

Ti je koka e artë…  dhe pjesët e tjera janë mbretëritë që do të vijnë …. 

Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri, që nuk 

do të shkatërrohet kurrë; kjo mbretëri nuk do t‘i lihet një populli tjetër, por do të copëtojë 

dhe do të asgjesojë tërë këto mbretëri, dhe do të ekzistojë përjetë.
543

 

Iluminizmi ka lënë gjurmë në histori, dhe ka plotësuar disa kapituj të lavdishëm 

në hitosrinë e civilizimeve, por, pavarësisht se ishte pasardhëse e lëvizjes përparimtare të 

Europës drejt Iluminizmit, Amerika kurrë nuk do të mund të ishte mishërim i realizimit të 

Iluminizmit europian.   

Së pari, sepse historia koloniale nuk frymëzoi një komunitet miqësor; kolonitë 

shpesh në armiqësi të mëdha me njëri-tjetrin krahasuar me komunitetet në Angli, dhe për 

më tepër, secili komunitet vinte interesin kolonial para interesit të mirëqenies së 

përbashkët.  
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Së dyti, emigrantët në Amerikë shpesh i përkushtoheshin më shumë përpjekjeve 

individuale në emër të lirisë dhe pavarësisë se sa kontributit në përmirësimin e një 

komuniteti. 

Së treti, arsyeja më e rëndësishme e Republikës së hershme të Amerikës nuk ishte 

e mundur të përqafonte parimet e Iluminizmit të moderuar në kontekstin e diskutimi të 

“Sape Aude” të Kantit pasi si mendimtarët radikal  amerikan edhe ata të moderuarit në 

Amerikën koloniale kishin pranuar lirisht të menduarit të një epoke të kaluar, që buronte 

nga kolonizimi i Botës së Re: Amerika e jashtëzakonshme.  

Udhëheqësit e parë në Amerikë, William Bradford, John Winthrop, ndër të tjera, 

besonin se kisha e tyre individuale ishte sinonim i Jeruzalemit të Ri që përmendej në 

Bibël.  Këta njerëz besonin se ishin dërguar nga Europa pagane prej një dore të fuqishme 

e Vetë Perëndisë, dhe megjithëse një fat  i tillë i paracaktuar bëri që burra si Bradford dhe 

Winthrop të jenë ―ata që ne sot do ti konsideronim si qytetarë me botëkuptim civil,‖ ata, 

në asnjë mënyrë ―nuk besonin tek demokracia‖ apo tek liritë individuale, përtej të drejtës 

për të adhuruar siç ta shihnin të përshtatshme krerët e kishës puritane.
544 

 

Pesëdhjetë vjet para manifestit të Kantit, amerikanët kishin zhvilluar tashmë 

nocione të qarta të individualitetit të shquar dhe superior, nocione që i pajisën ata me një 

besim se veprimet e tyre ishin në thelb më fisnike dhe më të iluminuara. Edwards në 

thelb modeloi besimin puritan për ta përshtatur me popullsinë amerikane gjithnjë e në 

rritje, e cila ishte e uritur për identitet individual dhe mundësi individuale, e uritur për 

vetë-pohim individual, në një masë individësh besimtarë që besonin se marrëdhëniet e 

tyre personale me të Plotfuqishmin i vendoste ata në një pozitë më të lartësuar në planin e 

tij. 

Ndërkohë që ky perceptim i të qenit unik dallohet qartë në retorikën politike të 

Epokës Revolucionare, paraardhësit e kësaj retorike janë të dukshëm në të gjithë 

literaturën koloniale të Amerikës. Në 1710, Cotton Mather flet për Amerikën si 

përmbushja e profecisë ― Nga lindja e diellit deri atje ku perëndon, Emri im do të jetë i 

madh midis kombeve‖
545 

Amerika u interpretua se është pjesë e këtyre premtimeve. 

Tradita e krishterë me bazat e ―moralit‖ të krishterë në shoqërinë amerikane, e 

frymëzuar nga njerëz vizionarë të iluminuar dhe pionerë të progresit, luftues të aspekteve 

të prapambetura por inovativ në ndërtimin e shtetit, kontribuan në krijimin e 
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institucioneve të forta, gjithëpërfshirëse, dhe unike që funksionojnë në mënyrë perfekte 

në SHBA. 

Tradita dhe progresi, pavarësisht konflikteve të hershme në thelb, arritën të 

harmonizohen dhe të japin një produkt model si për shoqërinë ashtu edhe për qeverisjen 

dhe ecurinë e shtetit amerikan.  
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