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Kemi hyrë në shekullin e ri pa një busull.  

Që në muajt e parë po ndodhin ngjarje shqetësuese, ngjarje që të bëjnë të mendosh se bota po shkon drejt 

një çoroditjeje më të madhe, dhe në disa fusha njëherësh - çoroditje intelektuale, çoroditje financiare, çoroditje 

klimatike, çoroditje gjeopolitike, çoroditje etike. 

Vërtet që herë pas here ndodhin ngjarje të pashpresuara të dobishme; atëherë fillojmë të besojmë se 

njerëzit, kur ndodhen në qorrsokak, nga e keqja, si për mrekulli, e gjejnë rrugëdaljen. Por sakaq ja ku ndodhin 

turbullira të tjera, që zbulojnë shtysa njerëzore krejt të ndryshme, më të errëta, më të njohura, dhe njeriu nis të 

pyesë veten nëse lloji njerëzor nuk ka arritur, në njëfarë mënyre, pragun e paaftësisë morale, nëse ecën gjithnjë 

përpara apo është duke nisur një lëvizje së prapi, që kërcënon të vërë përsëri në dyshim gjithë sa janë përpjekur 

të ndërtojnë brezat e mëparshëm.  

Këtu nuk është fjala për ankthe të pabaza, që kanë shoqëruar kalimin prej një mijëvjeçari në tjetrin, as për 

mallkimet që e kanë zakon të lëshojnë qysh prej kohësh ata që u druhen ndryshimeve dhe tremben prej ritmit të 

këtyre. Shqetësimi im është i tjetër lloji. Është shqetësimi i një ithtari të Shekullit të Dritave, që po i sheh këto 

të luhaten, të dobësohen, e që madje në disa vende po nisin të shuhen; është shqetësimi i një të apasionuari pas 

lirisë, që pandehte se kjo po shkonte duke u shtrirë në mbarë planetin, dhe i cili tani sheh të skicohet një botë 

ku liria s’do të ketë më vend; është shqetësimi i një partizani të diversiteteve që jetojnë në harmoni me njëri-

tjetrin, i cili detyrohet të shohë, i pafuqishëm, rritjen e fanatizmave, të dhunës, të përjashtimit e të dëshpërimit. 



Dhe është, para së gjithash e thjesht, shqetësimi i një të dashuruari me jetën, që nuk do të pranojë këtë 

shkatërrim e asgjësim që na rri përmbi kokë.  

Që të mos ketë asnjë keqkuptim, po këmbëngul: nuk jam nga ata turivarurit ndaj kohës së sotme. Jam i 

joshur nga ç’na sjell epoka jonë, dhe rri plot vëmendje t’i mësoj shpikjet më të fundit dhe t’i përdor sa më parë 

në jetën time të përditshme. Jam i ndërgjegjshëm që i takoj, sidomos për sa u përket përparimeve në mjekësi e 

në informatikë, një brezi fort të privilegjuar në krahasim me gjithë ç’ka qenë më parë. Por nuk mund t’i shijoj i 

qetë e i patrazuar frytet e modernitetit po nuk qeshë i sigurt se po kështu do t’i shijojnë edhe brezat e 

ardhshëm.  

Mos po e teproj me këto frikërat e mia? Nuk e besoj, për fat të keq. Madje, përkundrazi, më duken 

plotësisht të përligjura, siç do të përpiqem të tregoj në faqet që vijojnë; jo për të grumbulluar faqe njëra pas 

tjetrës në një dosje, as për të mbrojtur, nga sedra, një tezë timen, por vetëm që britma ime e kushtrimit të 

dëgjohet. Synimi im i parë është të gjej fjalët e duhura për të bindur bashkëkohësit, “shokët e udhëtimit”, që 

anija ku kemi hipur është shmangur tashmë nga drejtimi, është pa kapiten, pa pikësynim, pa pamje të qartë, pa 

busull, në një det me dallgë, dhe se është urgjente të bëhet një përpjekje për ta shpëtuar prej mbytjes. Nuk 

mjafton të vazhdojmë në rrugën e nisur, duke lundruar me tahmin, të dalë ku të dalë, duke i dredhuar ndonjë 

pengese, dhe duke ia lënë të tjerat kohës. Koha nuk është aleatja jonë, është gjykatësi ynë, dhe ne jemi të 

dënuar tashmë me pezullim të parashkrimit.  

 

 

Me që më vijnë vetvetiu në mend figura detare, ndofta duhet t’i shpjegoj së pari frikërat e mia me një 

konstatim të thjeshtë e të prerë: në etapën e sotme të zhvillimit njerëzimi përballet me rreziqe të reja, pa 

shembull në Histori, dhe që kërkojnë zgjidhje globale të padëgjuara më parë; po s’u gjetën këto në një të 

ardhme të afërt, asgjë nga ato që bëjnë madhështinë dhe bukurinë e qytetërimit tonë nuk mund të ruhet. Tani, 

deri më sot, s’ka shumë tregues që të lejojnë të shpresosh se njerëzit do të dinë t’i kapërcejnë mosmarrëveshjet 

mes tyre, të përpunojnë, me aftësi përfytyruese, zgjidhje, pastaj të mblidhen e të vihen në lëvizje për t’i 

zbatuar; shumë shenja të bëjnë madje të mendosh se çoroditja e botës është në një stad të përparuar, dhe se do 

të jetë e vështirë të pengohet një kthim mbrapsht.  

 

 

Në faqet që vijojnë, turbullirat e ndryshme nuk do të trajtohen si ca dosje të shkëputura, e as në mënyrë 

sistematike. Ecuria ime do të jetë më tepër si ecuria e një vigjiluesi nate në një kopsht, të nesërmen e stuhisë, 

ndërkohë që paralajmërohet një stuhi tjetër edhe më e fortë. I pajisur me një fener, njeriu ecën me hap të 

kujdesshëm, e drejton tufën e rrezeve nga një grumbull drurësh, pastaj nga një tjetër, pastaj kontrollon rrugicat, 

kthehet mbrapsht, përkulet mbi një pemë të shkulur; më pas merr për nga një kep i lartë në det, e shuan fenerin, 

dhe përpiqet të rrokë me vështrim mbarë panoramën.  

Ky njeri s’është as botanist, as agronom, as peizazhist, dhe në atë kopsht nuk i përket asgjë drejtpërdrejt. 

Por ai atje banon, bashkë me njerëzit që do, dhe gjithë ç’mund ta prekë atë tokë, i takon drejtpërsëdrejti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


