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PARATHËNIE 

 

Në fundin e shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe fillimin e shekullit të njëzetë u hap një 

debat mbi pikëpamjen nëse SHBA u ndërtua si një shoqëri dhe shtet i bazuar mbi 

filozofinë e krishterë, apo nëse ishin Deizmi dhe Iluminizmi ato filozofi që ndikuan më 

shumë në formimin e shoqërisë dhe shtetit amerikan. Ky punim synon të trajtojë  

përplasjen e këtyre tre filozofive: Krishtërimin, Deizmin, dhe Iluminizmin, në krijimin e 

shtetit dhe shoqërinë amerikane. Konflikti midis këtyre tre filozofive ka qenë i rreptë ndër 

shekuj por u manifestua më qartë në shekullin e tetëmbëdhjetë në krijimin e shoqërisë dhe 

shtetit të ri amerikan.  

Duke pasur si objekt të studimit, konfliktet ndërmjet tre filozofive: Krishtërimit, 

Deizmit dhe Iluminizmit, dhe rolin e madh që secila prej tyre pati në krijimin e shoqërisë 

dhe shtetit amerikan, punimi përqendrohet në të gjitha aspektet kyçe të historisë së 

SHBA-së deri në krijimin e shtetit amerikan; ndikimin dhe axhendën e dukshme dhe të 

fshehtë të etërve amerikanë; analizën e shtyllave themelore të qeverisjes amerikane, duke 

hedhur dritë mbi vijën historike, prejardhjen, ndikimin, qëllimet, dhe rezultatin e arritur 

nga këto rrjedha të krishtera, deiste, apo iluministe në forminin e shtetit amerikan, në 

mënyrë që të paraqes një konkluzion dhe kontribut individual në këtë debat shumë vjeçar 

në fushën e studimeve amerikane.  

Studiuesit dhe historianët e sotëm vazhdojnë të debatojnë mbi identitetin e 

krishterë, deist apo iluminist të SHBA-së. Thelbi i këtij debati të mprehtë synon arritjen e 

një konkluzioni që përcakton nëse SHBA u krijua nga një traditë, histori, dhe parime të 

krishtera apo nga etërit amerikan: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, 

Benjamin Franklin, etj, të cilët nuk ishin të krishterë por deistë dhe iluministë, duke 

hedhur kështu themelet për një shtet me deklaratë pavarësie, kushtetutë, qeveri, sistem 

politik dhe organizim social të bazuara mbi parime jo fetare por humaniste. 

Një debat i tillë duket ka lindur në mesin e shekullit të njëzetë, vetëm gjatë 

periudhës liberale, pasi njeriu modern dhe post-modern, në të shumtën e literaturës që 

kam shfletuar,  duket se i ka shpallur një luftë të rreptë fesë dhe të mbinatyrshmes, duke u 

munduar të shrrënjosë çdo gjurmë të hyjnores në jetën politike dhe sociale të historisë së 

njerëzimit në tërësi dhe vendeve që konsiderohen si superfuqi, siç janë SHBA.  

Literatura në fundin e shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe fillimin e shekullit të 

njëzetë duket se është e unifikuar në qëndrimin se SHBA u krijua si një shoqëri dhe shtet i 

krishterë, por literatura moderne e mëvonshme nisi ta kundërshtojë këtë qëndrim. Nëse 

në shekullin e nëntëmbëdhjetë SHBA konsiderohej si Izraeli i Ri, toka e premtuar e të 

krishterëve, një shekull më pas, historianët dhe studiuesit modern nxorën teza se SHBA 

ishte Atlantis-i i Ri, i cili po përpiqej ta  zëvendësonte botën e krishterë me atë helenike.      



iii 
 

Në këtë studim, me termin Krishtërim i referohem më së shumti besimit të 

krishterë Protestant, pasi ishte besimi Protestant ai që shërbeu si themeli i besimit të 

krishterë në Amerikë. Brenda këtij besimi ka edhe terma të tjerë denominacional si 

Puritanizëm dhe Kalvinizëm, të cilat janë të përdorura në mënyrë të kursyer për sa i 

përket dallimit midis njëra tjetrës, apo duke mos u krahasuar me Katolicizmin dhe 

Ortodoksinë pasi kjo do të shmangte fokusin kryesor të këtij studimi. Kësisoj, termi 

Krishtërim, në këtë studim, pas shekullit të 16-të i referohet denominacionit Protestant.  

Termi “Deizëm” shtjellohet gjatë në kreun e dytë, por për të patur një përkufizim 

më akademik kam përdorur përkufizimin e Enciklopedisë së Filozofisë nga Routledge, e 

cila shkruan:  

Deizmi bazohet në besimin se Perëndia krijoi botën por më pas nuk përdori më 

kontrollin e tij mbi atë që ndodh në botë. Një deist është dikush i cili e pranon krijuesin 

hyjnor, por mohon çdo zbulesë hyjnore prej tij, duke u mbështetur në besimin se vetëm 

arsyeja njerëzore mund të na japë çdo gjë që duhet të dimë për të jetuar një jetë korrekte 

morale dhe fetare.  

Në këtë kuptim, disa deistë besojnë se Perëndia ushtron një lloj kontrolli të 

providencës së tij mbi botën dhe siguron për shpërblime dhe dhurata të mëvonshme, 

ndërsa deistë të tjerë e mohojnë këtë. Megjithatë, të gjithë deistët pajtohen se vetëm 

arsyeja njerëzore është baza mbi të cilën duhet të zgjidhen çështjet fetare, duke e 

refuzuar pretendimin tradicional të krishterë të zbulesës hyjnore të veçantë të së vërtetës 

që shkon përtej arsyes njerëzore. Deizmi lulëzoi në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe 

tetëmbëdhjetë, kryesisht në Angli, Francë, dhe Amerikë.
1
 

Gjithashtu, kjo enciklopedi shkruan për Iluminizmin duke dhënë këtë përkufizim: 

Iluminizmi portretizohet si një fushatë për të promovuar lirinë dhe arsyen dhe kundër 

besimit dogmatik dhe pasojave barbare në historinë e qytetërimit perëndimor. Shumë 

komentatorë që bashkohen me këtë qëndrim e konsiderojnë kundërshtimin kozmopolitan 

të Iluminizmit ndaj teologjisë kishtare si të rrezikshme në vetvete dhe aspak tolerante, e 

përkushtuar shumë në bashkimin e ideve të vetë-mjaftueshme të individit pa marrë në 

konsideratë komunitetin dhe diversitetin, ose vendosjen e natyrës njerëzore nën dritën e 

shkencës. 

 

Debatet moderne mbi natyrën e Iluminizmit i kanë rrënjët në çështjet shumë të 

diskutuara të shekullit të tetëmbëdhjetë në lidhje me artin dhe shkencën, si edhe në idetë 

e progresit dhe arsyes dhe pasojat politike që vinin prej promovimit të tyre. Edhe kur 

ndanin qëllime të përbashkëta, filozofët e shekullit të tetëmbëdhjetë rrallë ishin në një 

mendje përsa i përket çështjeve themelore epistemologjike dhe politike. Por, nëse kishte 

                                                           
1
 Concise Routedge Encyclopedia of Philosophy (London: Routledge, 2005), 198. 
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diçka që i bashkonte, ata i bashkonte vetëm skepticizmi i përbashkët për refuzimin e 

pretendimeve universaliste të teologjisë tradicionale dhe në shprehjen e urrejtjes ndaj 

krimeve të bëra në emër të kësaj të vërtete të shenjtë.
2
 

Siç lexojmë në të dyja përkufizimet e mësipërme, si Deizmi ashtu edhe Iluminizmi 

përshkruhen si antagoniste të Krishtërimit, ndaj kjo ka qenë edhe shtysa për të ndërmarë 

një studim të tillë i cili mund të hedhë dritë mbi konfliktet ndërmjet tre filozofive dhe se 

cila prej tyre pati një rol më të madh në krijimin e shoqërisë dhe shtetit amerikan.   

Studimi është i ndarë në pesë pjesë. 

Në Hyrje, trajtohet historia e Krishtërimit, Deizmit dhe Iluminizmit përpara 

shekullit të 17-të si dhe bëhet një përmbledhje e historisë së Humanizmit, Iluminizmit, 

dhe Deizmit gjer në shekullin e 17-të. Një përmbledhje e historisë së Humanizmit, 

Iluminizmit dhe Deizmit deri në shekullin e shtatëmbëdhjetë, mendojmë se  qartëson më 

tej kuadrin konceptual brenda të cilit debatet e marra në analizë shtjellohen më tej gjatë 

punimit.  

Kreu i parë ka për objekt studimi  rolin e Krishtërimit në formimin e shoqërisë 

dhe shtetit amerikan. Në këtë kre janë trajtuar çështjet e themeleve të krishtera në 

shoqërinë e pelegrinëve dhe kolonive të para amerikane; dokumentat e besëlidhjes dhe 

formalizimi i filozofisë së krishterë në kolonitë amerikane; konflikti filozofik për 

Deklaratën e Pavarësisë dhe rezistenca e Krishtërimit; konflikti për Kushtetutën dhe 

kundërsulmi i krishterë; ndarja e  kishës nga shteti dhe është analizuar Traktati i Tripolit. 

Në kreun e parë, qasja analitike fokusohet në mënyrë të detajuar tek Krishtërimi 

në SHBA, origjina e krishterë e emigrantëve të parë, themelet e Reformacionit 

Protestant, vija historike të prejardhjes fetare, kombëtare, sociale dhe filozofike të 

emigrantëve të parë. Në të analizohet qëndrimi puritan mbi demokracinë, politikën, 

ekonominë, edukimin, dhe organizimin e jetës shoqërore. 

Për shkak se shoqëria e parë amerikane ishte një shoqëri e ndërtuar mbi 

konceptin e beslidhjes, ky kapitull do shpalosë edhe lidhjen dhe shkëputjen nga beslidhja 

me Perëndinë. Gjithashtu, në të do shqyrtohen në thellësi edhe dy dokumentat më të 

rëndësishëm të SHBA, Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta Amerikane, si dhe 

analizohet raporti midis kishës dhe shtetit.  

Kreu i dytë ka për objekt studimi  rolin e Deizmit në shoqërinë dhe themelet e 

shtetit amerikan. Në këtë kre janë trajtuar çështjet e origjinës së Deizmit dhe lidhja me 

shoqërinë amerikane; Bibla e Jefferson-it si një simbol i Deizmit; është analizuar besimi i 

disa prej Etërve Amerikanë dhe analiza vijon me ngjashmëritë mes Deizmit dhe 

                                                           
2
 Po aty, 242. 
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Masonerisë. Ky kre përmbyllet në një analizë të simbolikës së Washington D.C. dhe 

ikonologjisë publike të anti-krishterë.  

Qëllimi i kreut të dytë është që të analizojë deizmin si filozofi, origjinën dhe 

lidhjen amerikan me të. Ky kre trajton besimet e Etërve Amerikanë, veprat e tyre deiste, 

si përshembull Biblën e Jefferson-it, axhendën e tyre të fshehur pas nocionit të lirisë, dhe 

filozofitë e tyre deiste, të manifestuara në vepra filozofike por edhe të gdhendura në 

monumente urbane. 

Kreu i tretë analizon lëvizjen  filozofike të iluminizmit, origjinën dhe 

marrëdhënien me Krishtërimin dhe Deizmin. Ky kapitull fokusohet në analiza të filozofisë 

dhe kulturës greke, si edhe në epokën e Rilindjes, e cila ishte edhe frymëzuesja e 

Iluminizmit dhe demonstrimi më i mirë i Humanizmit. 

Kreu i tretë  analizon ndikimin e Iluminizmit europian në Iluminizmin amerikan 

duke analizuar Iluminizmin e Kantit dhe perceptimin amerikan si komb i 

jashtëzakonshëm; lindjen dhe të ardhmen e mëpasme 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. 

Qëllimi i kësaj pjese të studimit, është të përvijojë rrënjët e Iluminizmit 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. 

Punimi përmbyllet me pjesën “Përfundime” ku paraqiten në mënyrë sintetike 

përfundimet e studimit, mbështetur në logjikën e debateve dhe analizave të shtjelluara në 

tërësi dhe analizave të posaçme në secilin kre të studimit.   

Për shkak se kjo temë përfshin shumë aspekte dhe fusha studimi komplekse në vetvete ky 

studim është i ndërtuar mbi një qasje historike, teologjike, politike, filozofike dhe 

artistike. Në të përfshihen si citime nga veprat klasike të historisë, filozofisë dhe politikës, 

ashtu edhe vargje biblike, imazhe të rilindjes, dhe simbolikë artistike dhe arkitekturore. 

Për të realizuar studimin, autori ka shfrytëzuar konsultimin e vazhdueshëm me 

Udhëheqësin Shkencor; pjesëmarrjen në konferenca që kanë si fokus studimet amerikane 

me synim testimin e pjesëve të ndryshme të këtij studimi me auditor/panele të fushës së 

studimeve amerikane; botimin e pjesëve të studimit në revista shkencore kombëtare dhe 

ndërkombëtare; konsultimin me ekspertë të kësaj fushe brenda dhe jashtë vendit, si dhe 

konsultimin me prurjet studimore më të rëndësishme të kryera në lidhje me këtë temë 

studimore. 
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I gjithë studimi i krahason këto tre filozofi dhe besime në mënyrë të vazhdueshme 

duke i trajtuar si konflikte të thella dhe të rrepta, të cilat kishin si synim asgjesimin e 

njëra tjetrës. Nëse Krishtërimi është një besim që bazohet mbi Perëndinë si krijues i 

gjithësisë, në kontroll të çdo aspekti të jetës njerëzore, i shpalosur përpara njerëzimit 

nëpërmjet krijimit dhe Krishtit, i cili sipas këtij besimi është rruga e vetme për tek 

Perëndia, Deizmi është një besim që njeh Perëndinë si krijues të gjithçkaje por që pas 

krijimit e braktisi botën dhe e la natyrën dhe njeriun të evoluojnë në rrjedhën natyrale 

duke mos qenë më në kontroll të asgjëje në këtë botë.  

Në Deizëm, Krishti ishte njeri dhe jo hyjni ndërsa për iluministët njeriu ishte 

Perëndi, i aftë për të kontrolluar botën dhe të gjitha aspektet e jetës në të duke përdorur 

më shumë arsyen sesa besimi; me sa duket kjo filozofi lindi për të asgjësuar Krishtërimin. 

Konflikti midis këtyre tre filozofive dhe besimeve ka qenë i mprehtë  ndër shekuj 

por në shekullin e tetëmbëdhjetë u manifestua më qartë në krijimin e shoqërisë dhe shtetit 

të ri amerikan.  

Ky konflikt përbën edhe thelbin e këtij studimi. 
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HYRJE 

 

Gjatë tre shekujve të parë, Krishtërimi u gjend në rrethanat më të pafavorshme për 

të shfaqur fuqinë e vet dhe për të ndarë me të gjithë popujt e civilizuar bazat e këtij 

besimi. Krishtërimi nisi strategjinë e zgjerimit për të arritur fitoren e emrit të vet jo me 

luftë apo dhunë, por sic e shohim në histori, vetëm me armë paqësore dhe frymore.  

Deri në mbretërimin e Konstandinit, Krishtërimi nuk kishte as edhe një ekzistencë ligjore 

në Perandorinë Romake, por u injorua dhe u etiketua thjeshtë si një sekt judaik. Më pas u 

ndalua dhe u përndoq. Besimi në këtë religjon dënohej me konfiskim dhe vdekje. Përveç 

kësaj, ky besim dukej se nuk ofronte favorin më të vogël material, por vetëm atë 

shpirtëror. Por, kundër ideve aktuale të hebrenjve dhe kombeve të tjera, Krishtërimi 

shpalli në mënyrë të drejtëpërdrejtë pendimin dhe konvertimin, si edhe mohimin e 

vetvetes ndaj botës, aspekte këto shpirtërore dhe jo materiale. 

Origjina judaike e Krishtërimit, si edhe varfëria në kategoritë dhe rangjet e ulëta 

të shumicës së atyre që iu bashkangjitën këtij besimi, dukej se nisën të ofendonin 

krenarinë e grekëve dhe romakëve. Përkundër këtyre vështirësive të jashtëzakonshme, 

Krishtërimi duket se bëri një progres në zgjerimin e vet dhe kreu një adaptim të nevojave 

të thella shpirtërore të shumë njerëzve të njohur, duke arritur të bëhet besimi i Irenaeusit, 

Justinit, Tertulianit dhe etërve të tjerë të asaj kohe. 

Historia na tregon se pengesat e shumta, në vend që ta ndalonin Krishtërimin, u 

bënë mjete të promovimit të këtij besimi. Persekutimi çoi në martirizim, dhe martirizimi 

nuk kishte vetëm tmerre, por edhe tërheqjen e vëmendjes nga e gjithë bota, duke nxitur 

kështu formën më fisnike dhe më altruiste të shpalljes së besimit. Çdo martir i vërtetë 

ishte një provë e gjallë e fesë së krishterë. Me sa dukej edhe masat më ekstreme ndaj këtij 

besimi në vend që ta shuanin atë e rrisnin edhe më shumë.  

Ndaj Tertulliani bëri këtë shpallje ndrejtuar të gjithë kombeve: Të gjitha mizoritë 

e juaja mjeshtërore nuk mund të arrijnë gjë, ato janë vetëm një karrem  i besimit tonë. Sa 

më shumë na vrisni, aq më shumë numri ynë rritet. Gjaku i të krishterëve është fara e 

këtij besimi.
3
  

Besimtarët e parë ishin të varfërit dhe të shtypurit, të cilët ishin dëshmitarët e parë 

të këtij besimi. Por edhe të tjerë, edhe pse jo shumë, vinin nga klasat e larta dhe të 

arsimuara; njerëz të tillë si Nikodemi, Jozefi nga Arimatea, apostulli Pal, prokonsulli 

                                                           
3 Tertulliani. Semen est sanguis Christianorum. Gjaku i Martirëve është fara e Kishës. CSEL 69. 
Loeb edition. http://www.tertullian.org/quotes.htm (aksesuar dt 1/12/2013). 
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Sergius Paulus, Dionisi i Athinës, arkëtari i Korinthit, dhe disa anëtarë të familjes 

perandorake.
4
 

Senatorët romakë ankoheshin se burra dhe gra në Azinë e vogël, të çdo rangu, 

shkonin tek të krishterët. Tertulliani pohon se një e dhjeta e Kartagjenës, dhe në mesin e 

tyre Senatorë dhe zonja me prejardhje fisnike dhe të afërm të ngushtë të prokonsullit të 

Afrikës, kishin shpallur Krishtërimin si besimin e tyre.  

Shumë nga etërit e parë të kishës nga mesi i shekullit të dytë, Justin Martir, 

Ireneu, Hippolytus, Klementi, Origjeni, Tertulliani, Cyprian-i, shkëlqenin më shumë, ose 

të paktën  ishin të barabartë në famë, talente dhe kulturë me bashkëkohësit e tyre më të 

shquar.  

Ky përparim nuk ishte i kufizuar nga ndonjë vendndodhje gjeografike e veçantë. 

Krishtërimi u përhap njësoj në të gjitha pjesët e perandorisë:” Ne jemi një popull i së 

djeshmes,” thotë Tertuliani në Apologjinë e tij, “megjithatë kemi mbushur çdo vend që ju 

përket juve - qytete, ishuj, kështjella, fshatra, kuvende, fise, kompanitë, pallatet, senat, 

forum.  Ne ju lëmë vetëm tempujt tuaj. Ne mund t’i numërojmë ushtritë tuaja; me një 

providencë të vetme numri ynë do të jetë më i madh.”
5
 

Shkaku kryesor  i përhapjes së shpejtë dhe triumfit përfundimtar të Krishtërimit 

duket se qëndronte në faktin që ky besim shpaloste vetëm një të vërtetë, ndryshe nga 

relativiteti i filozofive të besimeve të tjera, si edhe shpallja publike si religjioni universal i 

shpëtimit.  

Krishtërimi u bënte thirrje të gjitha klasave, gjendjeve dhe marrëdhënieve midis 

njerëzve, të gjitha kombësive dhe racave të ndryshme, të gjitha shtresave të kulturës,  çdo 

shpirti që dëshironte shpëtimin nga mëkati dhe shenjtërinë e jetës. Vlerat e ndryshme të 

këtij besimi shiheshin në të vërtetën dhe fuqinë e doktrinave të tij; në pastërtinë 

shpirtërore të urdhëresave, në efektet rigjeneruese në zemrën dhe jetën e njeriut; në 

vlerësimin që i bënte gruas dhe të rolit të saj në shtëpi; në përmirësimin e kushteve të 

jetesës për të varfërit dhe vuajtësit; në besimin, dashurinë vëllazërore, bamirësinë dhe 

triumfin mbi vdekjen për ata që besonin në Krishtin.  

Sipas Philip Schaff, me gjithë lavdinë e saj, Roma e mbante perandorinë e saj 

vetëm nën tehun e shpatës. Sipas këndvështrimit të krishterë, e gjithë shoqëria dukej se 

ishte tashmë e kalbur. Perandorët e virtytshëm, si Antoninus Pius dhe Marcus Aurelius, 

ishin përjashtim, megjithatë nuk mund ta parandalonin përparimin e kalbjes morale apo 

rrënimit të pushtetit në fund të perandorisë. Asgjë, që kishte prodhuar antikiteti klasik në 

ditët e tij më të mira, sipas të krishterëve, nuk mund të shëronte plagët fatale të epokës. 

                                                           
4 http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Christians/The_First_Christians.htm 
(aksesuar dt 27/11/2013). 
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Ylli i vetëm i shpresës në këtë periudhë të vështirë, për ta, ishte vetëm besimi i ri i 

Krishtërimit, i cili dukej se nuk i trembej vdekjes, i fortë në besim, me ngjyra të ndezura 

dashurie vëllazërore, që tërhiqte të gjitha mendjet reflektuese. si besimi që ofrohej i 

vetëm dhe i gjallë i të tashmes dhe së ardhmes.
6
 

Ndërsa bota ishte e trazuar vazhdimisht nga luftërat dhe revolucionet dhe dinastitë 

të cilat ashtu siç ngriheshin ashtu edhe zhdukeshin, feja e re, pavarësisht rreziqeve të 

shumta, ecte përpara në heshtje dhe në mënyrë të qëndrueshme, duke përparuar dhe duke 

fituar zemrat e shumë njerëzve në mbarë kontinentin europian dhe më gjerë. 

Krishtërimi dukej se po lulëzonte ndërkohë që perandori dhe popuj po rrëzoheshin 

nga luftrat e pafund. “Krishti u shfaq”, shkruan Augustini, “për njerëzit e kësaj bote të 

plakur dhe të kalbur, dhe ndërkohë që të gjithë përreth vyshken, me anë të Tij ata mund të 

marrin jetë të re dhe të lavdishme.”
7
 Kjo thënie e Augustinit, bashkë me shumë të tjera 

dëshmojnë mbi natyrën e besimit që kishin të krishterët, pra jo tek lufta apo vlerat alla 

romake apo alla antike por mbi besimin e Krishtit. 

Pas zyrtarizimit të Krishtërimit nga ana e Perandorit Kostandin, në të gjithë 

Perandorinë Romake, emri Jezus u përhap në mbarë Europën dhe më tej. Revolucioni 

brenda besimit të Krishterë në perëndim, i njohur në atë kohë si Katolicizëm, besim nën 

autoritetin absolut të Papatit, ndodhi në shekullin e 16-të. 

Një prift gjerman, Martin Luther, në vitin 1517 sfidoi papatin me nëntëdhjetë-e-

pesë teza dhe solli periudhën e Reformacionit Protestant në qendër të Europës. Ky 

Reformacion e ndau Europën në disa pjesë dhe shkaktoi një numër të madh luftrash dhe 

konfliktesh fetare të cilat do e ndryshonin kontinetin e vjetër përgjithmonë.  

Më 16 prill 1521 Luther, në moshën 38 vjeçare, profesor në Universitetin 

Wittenberg në Saksoni hyri në qytetin e Worms për të takuar perandorin e ri Charles V. 

Tridhjetë e katër vjet më vonë, perandori, tashmë duke bërë një jetë të qetë në Yuste në 

Spanjë, shprehu keqardhjen e tij për qëndrimin që kishte mbajtur ndaj Luther-it: “Bëra 

shumë gabim që nuk e ekzekutova Luther-in në atë kohë… si rrjedhojë ky gabim i imi ka 

marrë përmasa gjigande.”
8
 

Pas Luther-it, doli një figurë tjetër e shquar e Reformacionit, John Calvin, një 

predikues francez i cili ishte themeluesi i sistemit të Teologjisë së Krishterë, dhe më pas 

solli atë që do quhej Kalvinizëm. John Calvin ka një rol tejet të rëndësishëm në krijimin e 

shtetit amerikan, pasi emigrantët e parë në Kontinentin Amerikan ishin Kalvinistë dhe 

                                                           
6 Philip Schaff, Christian Church: Second Period, Chapter 1. ANTE-NICENE CHRISTIANITY. a.d. 
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7 St. Augustine, The Confessions of Saint Augustine (London: Hodder and Stoughton, 1983), 108. 
8 Vivian Green, A New History of Christianity (Great Britain: Blitz Editions, Sutton Publishing 
Limited, 1996), 135. 
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Puritanë, një ndarje e Kalivinizmit, ndaj etika e krishterë politike dhe sociale e puritanëve 

duhet analizuar nën dritën e rrjedhave të mëvonshme historike dhe duhen krahasuar me 

impaktin fillestar dhe rezultatin final në disa breza më vonë. 

John Calvin, i cili i detyrohej shumë Erasmus-it dhe Luther-it do kishte një 

influencë më të madhe në Krishtërimin Protestant sesa ndonjë reformator tjetër. Në vitin 

1536 Calvin shkoi në Gjenevë ku do qëndronte gjer në vdekjen e tij në vitin 1564, dhe ku 

do bëhej njeriu më me ndikim në të gjithë qytetin dhe ku do fitonte reputacion 

ndërkombëtar. Qyteti i Gjenevës do shndërrohej në “shkollën më perfekte të Krishtit që 

nga dita e Apostujve”
9
 –u shpreh John Knox.  

Kjo u arrit jo vetëm nga predikimet bindëse por edhe nga presionet sociale të 

mbështetura nga ligji dhe kërcënimi i forcës. Megjithatë qeveria e Gjenevës nuk ishte 

drejtëpërdrejtë teokratike. Jeta morale dhe fetare e qytetit kontrollohej nga një seri 

këshillash të zgjedhur në të cilat uleshin si laikët ashtu dhe pastorët e kishave. Ishte 

këshilli i qytetit që jepte vendimin përfundimtar për zgjedhjen e pastorëve të cilët nuk 

kishin juridiksion civil. Megjithatë, në praktikë, dallimi midis autoriteteve civile dhe 

fetare ishte i turbullt, kisha dhe shteti dukeshin një në shoqëri “të dalluara në funksione, 

por të pandara në vetvete. John Calvin propozoi reforma për Këshillin e Gjenevës, e cila i 

kaloi Ordonnances ecclesiastiques (Urdhrat Kishtare) në nëntor të vitit 1541.
10

 

Këto urdhra qeverisnin jetën morale dhe fetare të qytetarëve në detajet më të 

vogla. Ato përmbanin katër funksione ministrore kishtare: pastorët duhet të predikonin 

dhe të administronin sakramentet; doktorët të udhëzonin besimtarët në lidhje me besimin, 

pleqtë të siguronin disiplinën, ndërsa dhjakonët të kujdeseshin për të varfërit. Gjithashtu u 

kërkua që edhe gjykatat kishtare të përbëheshin nga pleqësia dhe pastorët e kishave. 

Qeveria e Gjenevës ruante kompetencën të nxirrte njerëzit në gjyq, ndërsa gjykata 

kishtare do gjykonte vetëm çështje ekleziestale duke mos patur juridiksion civil.
11

 

Pleqësia i raportonte Këshillit të Pastorëve raste herezie, mospjesëmarrje në 

shërbesat e të dielave, kritika ndaj pastorëve etj. Çdo aspekt i jetës ishte nën vëzhgimin e 

tyre: magjia, shfrytëzimet financiare, kumari, bisedat imorale, e folura e pahijshme, lojrat 

e fatit, parregullsitë seksuale dhe e veshura e pahijshme. Gjeneva u bë një shembull i 

Kishës Apostolike duke e bërë këtë qytet simbolin e reformacionit fetar. 

Gjeneva do mësymej nga refugjatë dhe vizitorë nga vende të tjera; rreth 4.770 

refugjatë të huaj hynë në qytet gjatë periudhës 1549 deri 1559 nga të cilët 1.536 ishin 

artizanë. Ata bxitën tregtinë dhe prodhimin, industrinë e botimit dhe orëve, duke i shtuar 
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kështu begati qytetit. Gjeneva u bë qendra e edukimit të pastorëve dhe publikimit të 

fletushkave dhe literaturës Protestante.
12

  

Suksesi i Kalvinizmit qëndronte tek teologjia sistematike e John Calvin-it, të cilën 

e shprehu tek Institutet e Besimit të Krishterë. Ky sukses që përbënte shtyllën kurrizore të 

Protestantizmit, u përhap nga Gjeneva në Francë, Skoci, Hollandë, duke patur një ndikim 

të madh tek kisha në Gjermani dhe Angli, por më shumë ndikim pati në kolonitë e 

themeluara nga Puritanët në New England, ku Protestantizmi do ishte element themeltar 

në jetën fetare amerikane. 

Historia e emigrimit të puritanëve në kontinentin e ri lidhet më së shumti me 

zhvillimet në Angli. Ardhja në fron e mbretëreshës Elizabeta I në Angli në vitin 1558, 

solli atë që njihet si fitorja vendimtare e Protestantizmit; por një parti brenda kishës 

kombëtare, e njohur si Puritanët, besonin se puna e Reformacionit nuk kishte mbaruar 

vetëm me mohimin e papatit, me shpërbërjen e manastirëve dhe me percaktimin e Librit 

të Përbashkët të Lutjeve.  

Shumë anglezë dhe angleze kërkonin më shumë sesa disa praktika të 

Protestantizmit dhe t’i bindeshin mbretëreshës si kreu suprem i kishës. Protestantizmi 

kishte në vetvete një tendencë demokratike sepse inkurajonte ata që dinin shkrim e 

këndim ta kërkonin vetë përmes vargjeve të Biblës, dhe të jetonin jetën nën dritën e asaj 

që lexonin në Bibël. Ndaj me fuqinë që merrnin nga ajo që ata e quanin fjala e Perëndisë, 

puritanët, shpeshherë, refuzonin të konformoheshin me qëndrimet e Mbretëreshës: madje 

disa prej tyre guxuan ta kritikonin hapur, dhe siç tregon historia, ajo nuk ishte nga ato 

njerëz të lehtë për të komunikuar dhe kuptuar.
13

 

Në fillimin e sundimit të mbretëreshës Elizabeta I, puritanët ishin asgjë më shumë 

apo më pak, se sa vetë përfaqësia protestante. Ata panë se shumica e vendit ishte akoma 

katolike ose indiferente. Puritanët kshin për qëllim të sillnin të gjithë Reformacionin në 

Angli në mënyrë që të arrihej konvertimi i të gjithë anglezëve. Për shumë vite me radhë u 

munduan ta bindin mbretëreshën e tyre të bashkohej me ata duke e njohur kishën sipas 

linjës presbiteriane dhe duke përdorur të drejtën e saj të padiskutueshme për t’i detyruar 

njerezit, subjektin e saj, të shpëtoheshin. 
14

 

Ata pajtoheshin me mbretëreshën që një kishë uniforme dhe e përgjithshme 

kombëtare kërkohej si nga arsyeja ashtu edhe feja, por që duhej qeverisur mbi mësimet 

që John Calvin kishte nxjerrë nga Bibla. Mbretëresha Elizabeta refuzoi të bashkëpunonte, 

kështu që puritanët ishin të detyruar të mos merreshin më me çështjet politike por vetëm 
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pastorale. Meqë nuk kishin më forcën për t’i detyruar bashkëatdhetarët e tyre të 

konvertoheshin, ata vendosën t’u predikonin atyre. Gjer në vitin 1603, puritanët kishin 

arritur një rezultat spektakolar.
15

 

Sot, është shumë e lehtë të keq-interpretosh emrin apo natyrën e puritanizmit, pasi 

në gjuhën moderne njihet si një konservatorizëm i ekzagjeruar, privim nga kënaqësitë 

elementare të jetës, legalizëm apo urrejtje ndaj kënaqësive të të tjerëve. Por ndonëse 

kishte një lloj censure të rregullave shoqërore në natyrën puritane nuk duhet të mohohet 

shkëlqimi i natyrës puritane.  

Duke patur sigurinë e shpëtimit në besimin e tyre, puritanët ishin të guximshëm, 

të gëzuar, inteligjentë dhe punëtorë. Ndaj, historia na tregon se këta njerëz nuk kishin 

frikë as nga mbretërit dhe mbretëreshat, dhe as arkipeshkopët, apo dikush tjetër. 

Puritanizmi u përhap me ngadalë përgjatë të gjithë Anglisë. Por, në vitin 1604, 

Arkipeshkopi i ri i Canterbury nisi të  persekutonte si puritanët ashtu edhe çdo grupim 

tjetër brenda apo jashtë kishës që devijonte nga praktikat standarte zyrtare. Shumë 

grupime fetare vendosën të emigronin.
16

  

Në vitet 1607 dhe 1608, shumë prej tyre u arratisën për në Hollandë ku mund të 

praktikonin lirshëm besimin e tyre. Të udhëhequr nga pastori Robinson dhe plaku i kishës 

William Brewster ata u vendosën në Leyden ku qëndruan për dhjetë vjet. Por Leyden nuk 

mund të ishte një vendbanim i përjetshëm, pasi rrezikonte të pushtohej nga spanjollët, 

dhe për shkak se aty nuk gjetën kushtet e duhura për të praktikuar plotësisht besimin në 

mënyrën që këta separatistë dëshironin,
17

 e panë të udhës të lëviznin përsëri. Anglia 

vazhdonte të ishte e mbyllur për ta, dhe shumica e kishave, sipas tyre, ishin të 

korruptuara. Kështu që vendosën të eksploronin vendet e papopulluara të Amerikës. 

Përpara se të largohej nga ajo koloni, pastori i këtij grupi emigrantësh puritan në 

kontinentin e ri, i shkruan këtë letër bashkë-besimtarëve të tij duke u dhënë udhëzime jo 

vetëm shpirtërore por edhe administrative dhe qeverisëse nën frymën dhe parimet e 

besimit të krishterë. Kjo letër lamtumire nga pastori Rev. John Robinson drejtuar 

pelegrinëve në Korrik, 1620, dëshmon për natyrën e thellë fetare të pelegrinëve të parë 

dhe nuancave të forta të besimit që karakterizonte këtë shoqëri. Ai e nis me fjalët: Miq të 

dashur dhe të krishterë. Me gjithë zemër në Zotin ju përshëndes të gjithëve sepse keni 

qenë të pranishëm në dashurinë time dhe në mendimet e mia më të sinqerta. Edhe pse unë 

do kufizohen për një kohë të gjatë të jem me trup larg  nga ju, e them me bindje, se 

Perëndia e di se sa me dëshirë të madhe do të kisha dashur të kisha ndarë barrën dhe 

vështirësitë me ju. Mendoni për mua, si një njeri i ndarë në vetvete me dhimbje të madhe, 
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dhe  (duke lënë mënjanë afrimitetin që kemi) e le pjesën time më të mirë me ju. Dhe pse 

unë nuk dyshoj, por në diturinë tuaj të perëndishme ju do dini të parashikoni dhe zgjidhni 

mbi veprat tuaja... por është  detyra ime që t’ju inkurajoj, se nuk dini si të ecni në rrugët e 

Tij, por për shkak se unë ua kam borxh në dashuri dhe detyrë.  

Dhe së pari, ne duhet të pendohemi çdo ditë ndaj Perëndisë tonë, sidomos për 

mëkatet tona të njohura, dhe në përgjithësi për shkak të shkeljeve tona të panjohura; ashtu 

si Zoti na thirri në raste të tilla vështirësie dhe rreziku, duke hedhur sytë e tij mbi ju, që të 

kërkoni më në hollësi dhe të reformoheni me kujdes në rrugët tuaja.  

Ai, duke bërë thirrje për të na kujtuar se mëkatet tona janë harruar pasi jemi 

penduar, le të na shfrytëzojë, dhe në gjykimin e tij të na mbrojë nga  rreziqe të tjera. 

Mëkati ynë është dëbuar me anë të pendimit të sinqertë dhe falje prej Zotit, e vulosur në 

ndërgjegjen e njeriut nga Fryma e Tij; e madhe do të jetë siguria e tij dhe paqja në të 

gjitha rreziqet, i ëmbël ngushëllimi i tij në të gjitha ankthet, me çlirim të lumtur nga çdo e 

keqe, në jetë ose në vdekje.18 

Pastori Rev. John Robinson, vazhdon duke i inkurajuar se pas kësaj paqe qiellore 

me Zotin dhe vetedijësimit tonë, ne duhet të bëjmë kujdes për të siguruar paqe me të 

gjithë njerëzit që na rrethojnë, sidomos me të afërmit tanë. Dhe për këtë, duhet pasur 

vigjilencë të mos ofendojmë lehtë por duke dhënë nga të tjerëve. Mjerë bota për ligësitë, 

sepse edhe pse ajo është pjesë e natyrës njerëzore (duke pasur parasysh ligësinë dhe 

Satanit dhe korruptimin e njeriut) veprat e këqija vijnë, por mjerë ai njeri, apo grua qoftë, 

që bën vepra të liga, thotë Krishti tek Mateu 18:07. Nëse tregohemi indiferentë ndaj tyre, 

është më keq se vdekja, siç mëson Apostulli tek 1 Korintasve 9:15.  

Së fundi, ai u jep atyre udhëzime të krishtera të cilat kanë të bëjnë me piketat e një 

shoqërie politike dhe administrative. Duke i kujtuar se ju jeni duke ngritur një trup 

politik, duke përdorur në mesin tuaj qeverisjen civile, dhe nuk keni në mesin tuaj persona 

me aftësi drejtuese të veçanta mbi pjesën tjetër, për tu zgjedhur nga ju në postin qeveritar; 

përdorni diturinë dhe perëndishmërinë, jo vetëm në zgjedhjen e personave të tillë të cilët 

e duan dhe do e promovojnë të mirën e përbashkët, por edhe që ata të gjithë të nderohen 

prej jush me bindje në administrimin e tyre të ligjshëm, jo duke vënë në pah aspektet e 

personaliteteve të tyre, por urdhëresën e Perëndisë për të mirën tuaj; duke mos qenë si 

turma budallaqe, që e nderojnë më shumë petkun e zbukuruar të dikujt se sa mendjen e 

virtytshme të njeriut, ose urdhëresat e lavdishme të Zotit. Por ju e dini mirë, se imazhi i 

fuqisë së Zotit dhe autoriteti i tij që i kalojnë gjyqtarit, duhen nderuar. Dhe kjo ju detyron 

që ju të bindeni me dëshirë, sepse ju i keni zgjedhur vetë qeveritarët tuaj.
19

 

                                                           
18  John Robinson. Pilgrim Hall Museum, Plymouth MA. 
http://pilgrimhallmuseum.org/john_robinson_writings.htm (aksesuar dt 12/8/2013) 
19 Po aty. 
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Duke e mbyllur letrën, pastori Rev. John Robinson shton se këto gjëra pra, do 

jenë të përditshme në lutjet e mia të pandërprera ndaj Zotit, se Ai që ka bërë qiejtë dhe 

tokën, detin dhe të gjithë lumenjtë e ujit, dhe Providenca e të cilit është mbi të gjitha 

veprat, veçanërisht mbi të gjithë fëmijët e tij të dashur përgjithmonë, kështu do t’ju 

udhëzojë dhe ruajnë  në rrugët e juaja, dhe brenda jush nga Fryma e Tij, nga jashtë me 

anë të fuqisë së Tij, në mënyrë që të lavdërojmë emrin e Tij në të gjitha ditët e jetës tonë. 

Lamtumirë në Atë në të cilin kemi besim, dhe në të cilin ne mbështetemi. Një 

përshëndetje për suksesin tuaj të lumtur në këtë udhëtim shpresëdhënës.
20

 

Puritanizmi, një degëzim i Kalvinizmit, është çelësi për të zbuluar historinë e 

kolonive amerikane. Puritanizmi mbizotëronte jo vetëm jetën fetare dhe të menduarit të 

kolonive të reja, por edhe jetën e tyre politike, sociale dhe ekonomike.   

Puritanët e New England emigruan aty për të ndërtuar një “commonwealth” që 

përputhej me teologjinë Kalviniste. Kjo do reflektohej jo vetëm në aktivitetin politik por 

edhe në jetën sociale dhe ekonomike.
21

 Kalvinizmi dhe shembulli i organizimit të jetës 

dhe drejtimit në Gjenevë do shërbenin për ndërtimin e një shoqërie të re mbi baza të 

krishtera dhe kalviniste. 

Marrëdhënia midis ligjit kishtar dhe atij civil në Gjenevë ndihmon për të kuptuar 

marrëdhënien e mëvonshme që puritanët do ndërtonin në kontinentin e ri dhe pasardhësit 

e tyre në krijimin e SHBA. Gjithashtu, kontributi më i madh i Calvin-it në botën anglisht-

folëse ishte strehimi që ai u bëri të arratisurve Marian në Gjenevë e cila nisi në vitin 

1555. Nën mbrojtjen e qytetit, ata ishin në gjendje të krijonin kishat e tyre të reformuara 

nën drejtimin e John Knox-it dhe William Wittingham-it, të cilët eventualisht 

transportuan idetë e Calvin-it në Angli, Skoci, dhe më pas u përdorën si udhërrëfyes në 

krijimin e shoqërisë së parë amerikane.
22

 

Shumë njerëz emigruan në Amerikë për të kërkuar lirinë fetare. Shpresa e tyre 

ishte për t’i shpëtuar persekutimit fetar që ata kishin përballur në vendet e tyre. Një gjë të 

cilën ata nuk e donin ishte të krijonin një kishë si Kisha e Anglisë.   

Duke qenë se besimi i tyre ishte Protestant, në këtë studim termi “i Krishterë” apo 

“Krishtërim” i referohet së shumti denominacionit Protestant. 

Kolonistët e parë kërkuar një shans për të adhuruar lirisht Perëndinë dhe të kishin 

një mundësi për të zgjedhur fenë që ata donin të aplikonin. Pas mbërritjes në Amerikë 

(Pelegrinët, ishin të parët që arritën në vitin 1620), filloi udhëtimi për kërkimin e fesë “së 

përsosur” që mund të kënaqte nevojat e njerëzve. Shumë grupe fetare (të tilla si Quakers 

                                                           
20 John Robinson. Pilgrim Hall Museum, Plymouth MA. 
http://pilgrimhallmuseum.org/john_robinson_writings.htm (aksesuar dt 12/8/2013) 
21 C. Gregg Singer, A Theological Interpretation of American History (New Jersey: Presbyterian 
and Reformed Publishing CO, 1981), 9. 
22 Francus Bremer, Editor, Puritans and Puritanism in Europe and America, 296. 
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dhe Puritanët) formuan 13 kolonitë e para në bazë të besimit të tyre fetar. Edhe pse plani 

ishte për t'i shpëtuar persekutimit në Evropë, në fakt, kishte pak persekutim midis 

denominacioneve të ndryshme edhe brenda kolonive.
23

 

Me ardhjen e Quakers në Pensilvani në vitin 1656, rruga ishte shtruar zyrtarisht 

për denominacione të  tjera për të emigruar në kolonitë. Anglikanët tashmë ishin 

integruar në shumicën e kolonive ndonëse vazhdonin të kishin konflikt denominacional 

me Puritanët. Me kalimin e kohës numri i denominacioneve të tjera në kolonitë filloi të 

rritet. Baptistët u shfaqën në shumicën e kolonive, Katolikët dhe Protestantët u 

organizuan në Maryland, dhe madje edhe disa denominacione gjermanësh u shfaqën në 

disa prej kolonive. Më vonë erdhën Luteranët, të cilët formuan komunitetet gjermane në 

Pennsylvania, dhe Presbiterianët të cilët u vendosën në Massachussetts.
24

 

Diversiteti fetar ishte bërë një pjesë dominuese e jetës koloniale. Trembëdhjetë 

kolonitë ishin një përzierje e komuniteteve të ndryshme fetare dhe, si rezultat, popullsia e 

Amerikës u rrit me ritme tejet të shpejta. Njerëz nga e gjithë bota erdhën për të kërkuar 

lirinë që gjendej në Amerikë dhe ata nisën të shpërnguleshin përfundimisht në 

Kontinentin e Ri. Grupe si skocezët dhe irlandezët ishin ndër të parët që nisën të 

emigronin në Amerikë. Si rezultat, persekutimi fetar nisi të shuhet duke u zëvendësuar 

me lirinë e besimit.
25

 

Feja u bë gjithashtu një pjesë dominuese e politikës amerikane. Në vitin 1640 u 

themelua Platforma e Cambridge. Ky dokument ishte një pjesë e teologjisë puritane dhe 

adaptim i Rrëfimeve të Westminister. 

Më pas, në vitin 1649, hyri në fuqi Ligji mbi Fenë. Ky akt konsiderohet si një nga 

dokumentet më të rëndësishme për lirinë e besimit në Amerikë. Dokumentet e 

mëvonshme politike përfshijnë Propozimet e Massachusetts dhe Akti i Adoptimit i vitit 

1729.   

Ligjet e të Drejtave iu shtuan lirisë fetare me Amendamentit të Parë. Me kalimin e 

kohës, çështja e kishës dhe shtetit u bë një temë debati. Ky debat është gjithashtu pjesë e  

këtij studimi. 

Ndërkohë, paralelisht me Reformacionin një filozofi tjetër, jo shpirtërore, por 

reformacion mendor,  mori hov dhe zgjerim të mëtejshëm. Ky ishte Humanizmi, mbi të 

cilin u  ndërtua Deizmi dhe Iluminizmi. 

Termi “humanizëm” ishte përdorur si “humanismus” nga dijetarët gjermanë të 

shekullit të 19-të të cilët vendosën theksin e Rilindjes në studimet klasike të arsimit. Këto 

studime u ndoqën dhe u miratuan nga edukatorë të njohur, që në fillim të shekullit të 15-

                                                           
23 Libraria e Kongresit. Washington DC. USA. Library of Congress 
http://www.loc.gov/exhibits/religion/rel02.html (aksesuar dt 19/08/2013) 
24 Po  aty. 
25 Francis J. Bremer, Puritans and Puritanism in Europe and America, 243. 
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të, si umanisti-që do të thotë, profesorë apo studentë të letërsisë klasike. Fjala umanisti 

rrjedh nga studia humanitatis, një kurs i studimeve klasike i cili, në fillim të shekullit të 

15-të, përbëhej nga gramatika, retorika, poezia, historia dhe filozofia morale. Humanitas 

është fjalë latine, dhe përfaqëson një ideal arsimor dhe politik që ishin dhe baza 

intelektuale e tërë lëvizjes. Humanizmi i Rilindjes, në të gjitha format e veta, u 

përqendrua drejtë këtij ideali. Për këtë arsye, asnjë diskutim mbi humanizmin nuk mund 

të ketë vlerë pa kuptuar mirë konceptin humanitas.
26

  

“Humanitas” nënkuptonte zhvillimin e virtytit njerëzor, në të gjitha format e saj, 

në shtrirjen e saj të plotë. Ky term nënkupton jo vetëm cilësitë e lidhura me fjalën 

moderne humanizëm – si, mirëkuptim, dashamirësi, dhembshuri, mëshirë - por gjithashtu 

edhe karakteristika të tjera si guxim, gjykim, maturi, elokuencë, dhe madje edhe dashuri 

për nderin. Rrjedhimisht, poseduesi i humanitas nuk mund të jetë thjeshtë një filozof i 

ulur dhe i izoluar, apo njeri i letrave, por duhet të jetë domosdoshmërisht pjesëmarrës në 

jetën aktive. Ashtu si veprimi pa botëkuptim konsiderohej i parvndësishëm dhe barbar, 

botëkuptimi pa veprim konsiderohet shterpë dhe i papërsosur. Humanitas qëndronte për 

një ekuilibër të mirë të veprimit dhe meditim, një bilanc i lindur jo prej kompromisit, por 

përmbushjes. Qëllimi i përmbushjes dhe i virtytit të balancuar ishte një qasje politike, në 

kuptimin e gjerë të fjalës. 
27

 

Kompetenca e humanizmit të Rilindjes përfshinte jo vetëm arsimin e rinisë, por 

edhe të shtronte rregullat për udhëheqjen e të rriturve, duke përfshirë edhe sundimtarët, 

me anë të poezisë filozofike dhe retorikës strategjike. Ajo përfshinte jo vetëm kritika 

realiste shoqërore, por gjithashtu edhe hipoteza utopike, jo vetëm rivlerësimeve të 

përpikta të historisë, por edhe reformimet e guximshme të së ardhmes. Humanizmi bëri 

thirrje për reformë gjithëpërfshirëse të kulturës dhe shpërfytyrimin e asaj që humanistët 

përkufizonin si shoqëri pasive dhe injorante e epokës “së errët” në një rend të ri që do të 

reflektonte dhe inkurajonte potencialet më të madhërishme njerëzore.
28

 

Do kërkonte një studim të vecantë mbi “epokën e errët”, sa e errët në të vërtetë 

ishte ajo, pasi faktet historike tregojnë që ishte më shumë një trillim i Rilindjes se sa e 

vërteta historike. Në periudhën që Rilindja konsideronte të errët lindën universitetet. Në 

vitet 1200 e më vonë u ngritën universitetet e Salerno, Bolonja, Paris, Padua, Oxford, 

Cambridge, Toulouse, Roma, Napoli, e shumë të tjera në Spanjë, si Palencia (1212), 

Salamanca (1230), Sevilje (1254) Pragë (1347) Vjenë, (1365) Erfurt (1379) Heideleberg 

                                                           
26 Sarah H. Beckjord, Territories of History: Humanism, Rhetoric, and the Historical Imagination 
(USA: Pensylvania State University Press, 2007), 126. 
27 Po aty,, 67. 
28 Enciklopedia Britanike. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/275932/humanism 
(aksesuar dt 16/08/2013) 
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(1385) Cologne (1388) dhe më vonë në shekullin e pesëmbëdhjetë në Skoci me 

universitetet St Andrews, Glasgow, Aberdeen, etj.
29

   

Për t’ju kthyer humanizmit, duhet theksuar se Humanizmi kishte edhe një 

dimension ungjillor: ai kërkoi që të projektonte humanitas nga individi në shoqërinë 

përreth. Humanitas kishte si burim letërsinë klasike. Mendimi grek dhe romak, i vënë në 

dispozicion nga dorëshkrime të lashta të rizbuluara ose të përkthyera rishtazi, i siguroi 

Humanizmit strukturën dhe metodën themelore të tij. Për humanistët e Rilindjes, nuk 

kishte asgjë të vjetruar në shkrimet e Platonit, Ciceronit, ose Livit. Duke u krahasuar me 

prodhime tipike të krishtërimit mesjetar, këto vepra pagane kishin një ton të freskët, 

radikal, dhe avanguard.
30

 

Në të vërtetë, ripërtëritja e klasikes ishte për humanizmin e barazvlefshme me 

ripërtëritjen e realitetit. Filozofia klasike, retorika, dhe historia shiheshin si modelet e 

metodës së duhur – si përpjekjet e duhura për t’u përshtatur në mënyrë sistematike dhe pa 

paragjykime të çdo lloji, me çdo përvojë të perceptuar. Për më tepër, mendimi klasik e 

konsideronte etikën si etika e vërtetë, politikën si politika e vërtetë: i mungonte dualizmi 

pengues i cili ishte i pranishëm në mendimin mesjetar nga kontradiktat e shpeshta të 

sekularizmit dhe spiritualitetit të krishterë.
31

  

Virtyti klasik nuk ishte një esencë abstrakte, por një cilësi që mund të testohej në 

forum ose në fushën e betejës. Së fundi, letërsia klasike ishte e pasur në retorikë. Në 

veçanti (meqenëse humanistët ishin normalisht më të mirë në gjuhën latine sesa në 

greqisht), Ciceroni konsiderohet të jetë modeli i diskursit të rafinuar. Në elokuencë ose 

gojëtari, humanistët kishin gjetur shumë më tepër se sa vetëm një cilësi estetike. Si një 

mjet efektiv për të prekur udhëheqësit apo bashkëqytetarët drejt një kursi të caktuar, 

elokuenca ishte e ngjashme me vetë pushtetin. Humanistët kultivuan retorikën, 

rrjedhimisht, si një mjet përmes të cilit të gjitha virtytet e tjera mund të komunikohen dhe 

të përmbushen.
32

 

Theksi që Humanizmi vinte mbi retorikën si pushtet në vetvete për të drejtuar 

sundimtarët dhe bashkëqytetarët drejt një politike të caktuar, ngre debate mbi nocionin e 

të vërtetës, dhe mbi faktin që a ishte humanizmi filozofi apo mjet, dhe a synonte të arrinte 

përkufizime apo thjeshtë tjetërsonte një këndvështrim të caktuar, në këtë rast besimin dhe 

filozofinë e krishterë që drejtonte mendjen dhe zemrat e njerëzve, për ti udhëhequr ata në 

një drejtim tjetër? 

                                                           
29 Mordechai Feingold, History of Universities (Oxford: Oxford University Press, 2012), 117. 
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Iluminizmi pasoi Humanizmin. Frengjisht siècle des lumières, "Epoka e 

Ndriçimit", anglisht enlightenment, gjermanisht aufklärung, ishte një lëvizje europiane 

intelektuale e shekujve 17-të dhe 18-të, në të cilën idetë në lidhje me Perëndinë, arsyen, 

natyrën dhe njeriun ishin sintetizuar në një botëkuptim i cili fitoi pëlqim të gjerë dhe që 

nxiti zhvillime revolucionare në art, filozofi dhe politikë. Mendimi iluminist kishte në 

thelb përdorimin dhe lartësimin e arsyes, fuqinë nëpërmjet së cilës njeriu e kupton 

universin dhe përmirëson gjendjen e vetes.
33

  

Qëllimet e njeriut racional, sipas Iluminizmit, duket se konsideroheshin të ishin 

njohuria, liria, dhe lumturia. Por duke mos përfshirë në këtë formulë besimin, e bën këtë 

botëkuptim me baza humaniste rebele ndaj establishmentit religjoz të shoqërisë europiane 

dhe amerikane së kohës, i cili bazohej tërësisht mbi filozofinë e krishterë.   

Kompetencat dhe përdorimet e arsyes ishin hulumtuar më parë nga filozofët e 

Greqisë së lashtë, të cilët dalluan ndër rregullat e urdhërave të natyrës punët e një mendje 

inteligjente. Roma adaptoi dhe ruajti shumë prej kulturës greke, kryesisht idetë e një 

rregulli racional natyror dhe ligjit të natyrës. Në mesin e trazirave të perandorisë romake, 

një brengë e re u ngrit e cila kishte një formulë tjetër për shpëtimin personal, duke i hapur 

kështu rrugën triumfit të besimit të krishterë. Të treja filozofitë që krahasohen në këtë 

studim janë të lashta në kohë ndaj edhe duhen krahasuar paralelisht në të gjitha aspektet 

historike. 

Mendimtarët e krishterë gradualisht përdorën trashëgiminë e tyre greko-romake. 

Sistemi i mendimit i njohur si skolastikë, duke kulminuar me punët e Thomas Aquinas, 

ringjallen arsyen si një mjet për të kuptuar atë, por në vartësi të zbulesës shpirtërore dhe 

të vërtetave të zbuluara të krishterimit. Përbërja intelektuale dhe politike e krishtërimit, 

me sa duket i pathyeshëm në Mesjetë, u godit nga sulmet e humanizmit, të Rilindjes dhe 

Reformacionit Protestant. Humanizmi kultivonte shkencën eksperimentale të Francis 

Bacon, Nikolaus Kopernikut dhe Galileos dhe René Descartes, G. W. Leibniz, dhe Sir 

Isac Newton.
34

 

Rilindja rizbuloi shumë prej kulturës klasike dhe ringjalli idenë e njeriut si një 

qenie krijuese, ndërsa Reformacioni, në mënyrë më direkte, sfidoi autoritetin monolit të 

Kishës Katolike Romake.  

Reformacioni u bazua mbi racionalizëm dhe duket si një lëvizje iluministe por në 

fakt qëllimi midis këtyre dy filozofive është tërësisht i ndryshëm pasi Reformacioni 

përdori racionalizmin për të ulur njeriun dhe ngritur Perëndinë ndërsa Humanizmi uli 

Perëndinë dhe ngriti njeriun. Kjo pikë do trajtohet më në brendësi në kapitullin e tretë.   
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Duke iu kthyer Iluminizmit, aplikimi i suksesshëm i arsyes për çdo pyetje varej 

nga aplikimi sa më korrekt i saj, mbi zhvillimin e një metodologjie të arsyetimit që do të 

shërbente si garanci e vlefshmërisë së saj. Një metodologji e tillë u arrit në mënyrë 

spektakolare në shkencë dhe matematikë, ku logjikat e induksionit dhe zbritjes bënë të 

mundur krijimin e një kozmologjie të re gjithëpërfshirëse.
 35 

Suksesi i Isac Newton, në veçanti, zgjidhja me disa ekuacione matematikore ligjet 

që udhëheqin lëvizjen e planeteve i dha shtysë të madhe besimit në kapacitetin e njeriut 

për të arritur dituri. Në të njëjtën kohë, ideja e universit si një mekanizëm që qeveriset 

nga disa ligje të thjeshta kishte një efekt subversiv mbi konceptet e një Perëndie personal 

dhe shpëtimit individual që ishin në qendër të besimit të krishterë.
36

 

Në mënyrë të pashmangshme, metoda e arsyes nisi të aplikohej brenda vetë fesë. 

Dhe produkt i një kërkimi të tillë për një besim natyral dhe racional ishte Deizmi, i cili, 

edhe pse kurrë nuk u bë një kult apo lëvizje e organizuar, arriti në konflikt me 

Krishtërimin për dy shekuj, sidomos në Angli, Francë, dhe Amerikë. 

Për një deist shumë pak të vërteta fetare mjaftonin, dhe këto ishin të vërteta të 

manifestuara për të gjitha qeniet racionale. Këto ishin: ekzistenca e një Zoti, i konceptuar 

shpesh si arkitekti apo mekaniku, ekzistenca e një sistemi të shpërblimit dhe ndëshkimit 

të administruara nga ky Perëndi, dhe detyrimi i njerëzve ndaj virtytit dhe devotshmërisë. 

Përtej fesë natyrore të Deistëve, shtriheshin produktet më radikale të zbatimit të arsyes 

ndaj fesë: skepticizmi, ateizmi dhe materializmi. Iluminizmi prodhoi teoritë e para 

moderne sekulare të psikologjisë dhe etikës. John Locke e konceptonte mendjen 

njerëzore, si të qenit në lindje të një tabele boshe, mbi të cilën përvoja shkruante lirisht 

dhe me guxim, duke krijuar karakterin individual sipas përvojës individuale të botës.
37

 

Cilësitë e lindura, si mirësia apo mëkati, nuk ishin reale.  Në një mënyrë më të 

errët, Thomas Hobbes, e portretizoi njeriun të lëvizur vetëm nga konsideratat e tij mbi 

kënaqësinë dhe dhimbjej personale.
38

 Nocioni i njeriut si as i mirë dhe as i keq, por i 

interesuar kryesisht në mbijetesën dhe maksimizimin e kënaqësive të tij të çonte në teori 

radikale politike.  

Ku shteti kishte qenë një herë si një aplikim tokësor i një urdhri të përjetshëm 

hyjnor, me Qytetin e Njeriut modeluar sipas Qytetit të Perëndisë, tani shihej si një 
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marrëveshje reciprokisht e dobishme midis njerëzve që synojnë mbrojtjen e të drejtave 

natyrore dhe të vetë-interesit të gjithësecilit. 

Megjithatë, ideja e shoqërisë si një kontratë sociale, bënte kontrast të ashpër me 

realitetin e shoqërive të kohës. Kështu Iluminizmi u bë kritik, reformues, dhe 

përfundimisht revolucionar. Locke dhe Jeremy Bentham në Angli, Jean-Jacques 

Rousseau, Montesquieu, dhe Volteri në Francë, si edhe Thomas Jefferson në Amerikë, të 

gjithë kontribuan për një kritikë të vazhdueshme të shtetit arbitrar dhe autoritar, duke 

skicuar një formë më të lartë të organizimit shoqëror, bazuar mbi të drejtat natyrore dhe 

duke funksionuar si një demokraci politike. Ide të tilla kaq të fuqishme gjetën prëkrahje 

në Angli dhe revolucionet në  Francë dhe Amerikë.
39

 

Iluminizmi duket se përfundoi si viktimë e teprimeve të veta. Sa më shumë 

ekskluzive dhe a rrafinuar bëhej feja deiste, aq më pak i ofronte atyre që kërkonin 

ngushëllim apo shpëtim.
40

 

Iluminizmi  u shtri në shekujt e 17-të dhe 18-të. Dhe kishte si qendër Francën, 

Anglinë dhe vendet e ulëta të Holandës dhe Belgjikës, dhe më pas në botën e re, në atë që 

më vonë do të qyhej Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo lëvizje u drejtua nga një lloj i 

ri intelektualësh. Filozofët e përfshirë ishin Volteri, Jean Jacques Rousseau, dhe Denis 

Diderot në Francë; Thomas Hobbes, David Hume dhe John Locke në Angli, Emanuel 

Kanti në Gjermani (ai i cili shpikur termin "ndriçimi shpirtëror"), dhe Benjamin Franklin, 

Thomas Jefferson, Alexander Hamilton dhe Thomas Paine në botën e re të Amerikës. 

Këta mendimtarë radikalë kishin mendime të reja dhe nuk ishin dakord për shumë 

gjëra midis tyre, por ishin të bashkuar në refuzimin e tyre të politikës feudale dhe mbi të 

gjitha të feve si udhëzues për qeverisjen e njeriut. Në vend të fesë ata theksonin besimin e 

tyre në përvojën e njeriut dhe në arsyen natyrore si çelësi i lumturisë së një shoqërie të 

drejtë.  

Në qendër të këtij besimi ishte progresi në shkencë dhe teknologji, që kishte 

marrë hapa gjigant gjatë Rilindjes. Ky theks i ri mbi arsyen dhe përvojën njerëzore u bë 

aq i përhapur në Europë sa që edhe monarkët si Frederick II i Prusisë, Joseph II i 

Austrisë, Charles III i Spanjës dhe Katerina e Madhe në Rusi nisën të mendojnë për veten 

si “të iluminuar.”
41

  

Sipas Manning, Edward Halley në Angli, përdori formulat e Njutonit për të 

parashikuar kthimin e një komete spektakolare në vitin 1758, e parë për here të fundit në 
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vitin 1682. Njerëzit mbetën të habitur nga ky shpjegim. Ata kishin menduar gjithmonë se 

kometat ishin shenja e dërguar nga Zoti, ose nga djalli.
42

 

Benjamin Franklin, së bashku me Joseph Preistley dhe shkencëtarë të tjerë anglez, 

dhe industrialistë si James Watt, ndihmoi për të hedhur themelet për revolucionin 

industrial.  

Karl Lineus në Suedi paraqiti një metodë shkencore të klasifikimit për bimët dhe 

kafshët që përdoret ende sot. Benjamin Franklin me anë të eksperimenteve të tij vërtetoi 

se rrufeja nuk ishte zemërimi i perëndive sic besohej dikur, por është një shkarkesë e 

fuqishme elektrike nga retë në tokë.  

Henry Cavendish dhe Joseph Priestley në Angli së bashku me Antoine Lavoisier 

në Francë hodhën themelet e qëndrueshme për kiminë moderne me zbulimin e gazrave si 

oksigjeni, dioksidi i karbonit dhe hidrogjeni.
43

 

Për këto mendimtarë të Iluminizmit, arsyeja dhe shkenca natyrore ishin e 

ardhmja. Monarkia dhe të gjithë ata që lidheshin me të i përkisnin të kaluarës. Për shekuj, 

mbretërit kishin pretenduar për të sunduar me të drejtën hyjnore. Mendimtarët e 

iluminizmit besonin se nuk egzistonte një gjë të tillë si e drejta hyjnore për të sunduar. 

Ata promovonin vetëm të drejtat e njeriut për të jetuar.  

Iluminizmi dha ide mbresëlënëse në disa fusha të mendimit njerëzor dhe 

aktivitetit jetësor; solli risi në shkencë dhe teknologji duke përparuar në këto fusha me 

hapa gjigande, metodat shkencore u ngritën mbi vlerat dhe mënyrat tradicionale të të 

menduarit dhe në fushat e tjera të jetës. Ndryshim në mendimin fetar, filozofik dhe 

artistic, përkundrejt zbulimit hyjnor, në të njëjtën kohë, duke përforcuar besimin në të 

drejtat natyrore të njeriut dhe në ndjenjat për dhembshurisë dhe solidaritetin njerëzor.
44

 

Dhe, nocioni i kërkimit të lumturisë i udhëhoqi gjithnjë e më shumë njerëzit të 

mendojnë më pak për shpëtimin pas vdekjes dhe për të kërkuar më shumë për njohjen e 

vetes, progresin, dhe pasurinë.
45

 

Iluminizmi shkoi përtej revolucionit të mendimit, ai ndezi revolucione në të gjithë 

Europën, si dhe në Amerikë. Në shekullin e tetëmbëdhjetë u zhvilluan  shumë revolta 

popullore. Nga Rusia në Irlandë, nga Polonia në Spanjë, nga Hungaria në Haiti njerëzit 

nisën të luftonin, ndonëse jo gjithmonë me sukses, për të hedhur jashtë monarkitë dhe të 

thyenin strukturën sociale të pronarëve feudalë, fshatarësisë, robërisë dhe sundimit klerik. 

Revolucioni i parë, dhe i vetmi i suksesshëm i frymëzuar nga Iluminizmi ishte në 

botën e re, në Amerikë, kur kolonitë angleze revoltuan kundër sundimit britanik duke 
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fituar pavarësinë dhe duke themeluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitin 1776. 

Por, shumë pak vite më pas, ky sukses amerikan u pasua në mënyrë të shkurtër nga 

Revolucioni Francez i vitit 1789, i cili rezultoi në një eveniment makabër që do linte 

gjurmë në histori.
46

 

Frymëzuar nga filozofët illuminist dhe nën flamurin e të drejtave të njeriut populli 

i Parisit u ngrit deri në një kryengritje të përgjakshme kundër mbretit Louis XVI dhe 

oborrit të tij mbretëror. Nën britmat “Liri, Barazi, Vëllazëri” revolucioni u kthye gjithnjë 

e më radikal me përplasje shumë të përgjakshme, dhe udhëheqësit e zjarrtë si Dantonit, 

Marat, Robespierre, dhe pasuesit e tyre, u përpoqën për të shkatërruar një rend feudal 

mijëra-vjeçar për të krijuar një republikë utopike të qytetarëve të barabartë në disa muaj 

të shkurtër. Mbreti dhe shumica e oborrit të tij, së bashku me mijëra klerikë, aristokratë 

dhe intelektualë humbën kokën në gijotinë. Brenda pak vitesh revolucioni mbaroi. Marat 

u vra. Dy presidentët e Republikës të sapo shpallur Franceze, Danton dhe Robespierre, 

gjetën vdekjen e tyre nga gijotina para Katedrales së Notre Dame.
47

 

Ajo që ndodhi në Francë i tmerroi monarkët e vendeve të tjera sepse menduan që 

demokracia, nën kuptimin e sundimit të popullit, do të infektonte shtetet e tyre. Në 1799 

një gjeneral në rritje, Napoleon Bonaparte, mori pushtetin në Francë, i dha fund terrorit 

dhe shpejt ndryshoi republikën e re në një perandori autoritare, kurorëzoi veten si 

Perandori  ri i Francës, në vitin 1804, por kësaj here e mori kurorën sipas pushtetit të vet 

dhe jo me anë të drejtës hyjnore.  

Ky ishte dallimi më i qartë midis dy koncepteve konfliktuale për të cilin përbëhet 

ky studim, Iluminizmit dhe Krishtërimit. 
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