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T

er scoprire le radici
dell’albero genealogico bisogna essere
muniti di conoscenza e coraggio, cose che a noi albanesi non mancano.
«Le stelle non si vergognano di sembrare lucciole, ma
anche le lucciole si onorano
di sembrare stelle».

e zbuloshe rrenjet e
trungut gjinetik patjeter duhet te jesh i
paisur me dituri e kurajo, te
cilat ne shqiptareve nuk na
mungojne.
«Yjet nuk e kane per turp te
duken si xixellonja,por dhe
xixellonjat e kane per nder
te duken si yjet».
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Dëshmi të hershme të pikturave murale në kapelën
bizantine të Amfiteatrit Antik të Durrësit

D

y panotë e mozaikëve murorë në kapelën
bizantine, të ndërtuar në galerinë e poshtme të amfiteatrit antik në Durrës, kanë
qenë për mjaft studiues objekt interpretimesh të
ndryshme e shpesh kontradiktore. Në këto studime nuk është marrë parasysh lidhja e tyre me
pikturën murale, e cila edhe pse mjaft e dëmtuar
dhe sot e palexueshme, jep të dhëna të nevojshme
për të shpjeguar jo vetëm karakterin e mozaikëve,
por edhe lidhjen e repertorit tematik të tyre.
Për mendimin tim, dy panotë e mozaikëve
murorë janë aplikuar mbi pikturën, e cila ka
pasë mbuluar gjithë sipërfaqen e kishës, përfshirë edhe të kamares, ku janë vendosur mozaikët.
Mjafton të ndjekësh me kujdes shtresëzimin e intonakos së afreskeve, e cila duket qartë edhe në
pjesët e dëmtuara të mozaikut të faqes përballë
kamares. Duke iu referuar mbetjeve të sotme, por
më tepër vrojtimeve të mia, mjaft vite më parë, ku
ruheshin ende fragmente më të lexueshme, mund
të ndërtojmë një program të pjesshëm të tematikës ikonografike të kapelës. Veçanërisht mjaft
e rëndësishme për të shpjeguar marrëdhëniet dhe
përmbajtjen e mozaikëve të dy panove, është prania e skenës së Krishtit Pantokrator, në faqen që
mbyll në mënyrë tërthore nga sipër kamaren.
Në këtë sipërfaqe katrore, me përmasa 2.15
m x 1.5 m, është paraqitur në qendër në formën
e një medalioni që kap krejt lartësinë e ambientit figura bust e Krishtit. Dikur më i lexueshëm,
portreti paraqiste një kokë të madhe që siluetonte
fuqishëm në sfondin e qartë në ngjyrë të verdhë.
Portreti në ngjyrë të kuqërremtë rrethohej nga
senjatura e kryqit dhe aureola e theksuar me shirit të kuq. Koka e madhe linte pak vend për shpatullat, ungjillin dhe duart, të cilat ishin në formën
e njohur të paraqitjes së kësaj skene. Krejt figura
e pantokratorit kompozohej brenda një medalioni
rrethor, i cili ndahej me një shirit të gjerë nga
sfondi në ngjyrë jeshile. Së fundi, skena përkufizohej brenda katrorit të sipërfaqes mbyllëse me
shirit të kuq të gjerë 7-8 cm.
Gjithashtu, në faqen përballë, me drejtim verior, ku është aplikuar panoja me skenën më të
madhe të mozaikëve në formën e saj katrore të
spostuar djathtas, është lënë të duket një figurë
shenjti, e cila dikur shihej më qartë e sot thuajse
është zhdukur. Katrori i panosë së mozaikut më
poshtë përkufizohet me një shirit të muratuar në
nivelin e teserave dhe të dekoruar me motive bimore. Kjo pjesë ndjek vizatimin e pikturave me
shirit të kuq mjaft të gjerë. Në gjendjen e sotme
elementi i shiritit të gjerë përkufizues është më i
ruajturi dhe kornizon fragmentet e harkut të kamares ku ndodhen mozaikët. Duke ndjekur më
tej shtresën e suvasë dhe intonakos së pikturuar,
mund të vemë re pjesë pikture edhe në lartësinë
e mureve anësorë të kapelës, të cilat vite më parë
ruheshin më të qartë e më të plotë, duke bërë
të dallueshme figura të vogla shenjtorësh edhe
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nga Hasan Nallbani
në pjesën përkufizuese me çatinë. Ndërsa pjesë e
apsidës, ku gjendet një dritare vertikale, e ndarë
në dy segmente harkorë nga një kolonë e ngushtë,
ka patur të dukshme fragmente figurash, të cilat sot janë thuajse zhdukur. Dikur absida ruante
pjesërisht dy figura në këmbë, nga të cilat ajo e
Shën Mërisë në formë pranimi me shumë gjasë
në skenën e njohur të ungjillizimit. Skena paraqiste një pikturë pastoze me ngjyra të ngrohta.
Në gjendjen mjaft të dëmtuar të pikturës, mund
të shohësh vetëm shtresën përgatitore me rërë të
ashpër e gëlqere, si dhe të vesh re se piktura nuk
është realizuar në dy shtresa, por me një të vetme, e cila mbulon muraturën dhe shërben edhe si
intonako për afresket.
Duke paraqitur këto mbetje, të cilat nuk janë
veçse gjurmë të ekzistencës së afreskeve, kam
për qëllim të sqaroj, midis të tjerash, interpretimin e dy skenave me mozaik, rreth të cilave,
siç përmenda më parë, ka pasur mjaft mëdyshje
dhe hipoteza, të cilat lënë vend për kundërshti.
Duke qenë më se e provuar ekzistenca e skenës
së Krishtit Pantokrator në sipërfaqen mbyllëse
të kamares së mozaikëve, nuk mund të pranohet
ideja e hedhur nga Z. Ducellier dhe Janine Rey-

nis-Jandot për mundësinë e paraqitjes së figurës
së Krishtit në një ambient aq të vogël, nuk mund
të qëndrojë. Gjithashtu, siç kam sqaruar më hollësisht në artikullin tim “Mozaikët bizantinë në
amfiteatrin antik në Durrës”, të dy panotë nuk
janë identike edhe pse paraqesin të njëjtën skenë
kompozimi. Ndryshon teknika e materialeve të teserave dhe deri diku edhe stili i realizimit të tyre.
Teserat e mozaikut të faqes veriore janë më të
mëdha si dhe vizatimi i figurave është më arkaik
e më i ngurtë.
Siç është konfirmuar qartë, të dy mozaikët
kanë karakter votiv dhe i kushtohen figurave në
miniaturë të paraqitura në të dy skenat dhe të
varrosur aty, ose diku rreth ambienteve të kishës.
Mozaikët janë aplikuar mbi shtresën e afreskeve
dhe veç llaçit për t’i lidhur, kanë shërbyer edhe
gozhdë, të cilat janë vendosur mbi suva në nivelin e teserave dhe në sipërfaqe ku nuk ka pasur figura ose elemente të skenës. Ekzistenca
e këtyre afreskeve si dhe atyre që ruhen në një
ambient tjetër në vazhdim të nënshkallares disa
dhjetra metra larg kapelës, tregon se amfiteatri,
si ndërtim pagan, është përdorur gjatë mesjetës
së hershme për qëllime kristiane. Afresket e am-

Nën gërmadhat e Romës
nuk humbi gjithçka...
Ja pse historianët revoltohen tek sa shikojnë të përsëriten
në Shqipëri ato që njerëzimi i ka zgjidhur 2000 vjet më parë.
Brenda pak muajve u shkatërrua gjithçka e trashëguar me
synimin për ta nisur jetën nga e para. Kjo ndodhi tamam si në
Perandorinë Romake, kur, rreth dy mijë vjet më parë, Roma u
përball me një nga marrëzitë më misterioze të saj. Ishte viti 64,
kur kryeqyteti u përpi nga flakët e një zjarri të tmerrshëm, që
për 6 ditë-netë bëri kërdinë.
nga Kristi Pinderi - Tiranë

S

hqiptarët e përgjegjshëm rreken të
kuptojnë se si mund ta lenë pas shpine
tranzicionin e gjatë, ndërsa historianët
dëshpërohen se askush nuk i dëgjon. Mes
tyre gjenden politikanët, të cilët vazhdojnë të
premtojnë të pamundurën. E kështu Shqipëria
përballet me probleme të cilat njerëzimi i ka
zgjidhur qysh 2000 vjet më parë. Dhe ja sepse:
Në fillim të dekadës së fundit të shekullit të XX,
Shqipëria përqafoi pluralizmin, teksa ishte në
prag të një kolapsi ekonomik. Kishte trashëguar
nga e kaluara fare pak fabrika e vende prodhimi,
që, megjithatë mund të rifunksiononin. Por një
zot e di se si u bindën shqiptarët të besojnë se

mund ta nisnin gjithçka nga e para. Brenda pak
muajve u shkatërrua gjithçka e trashëguar me
synimin për ta nisur jetën pikërisht nga e para.
Kjo ndodhi tamam si në Perandorinë Romake,
kur, rreth dy mijë vjet më parë, Roma u përball
me një nga marrëzitë më të pashpjegueshme
të saj. Ishte viti 64, kur kryeqyteti u përpi nga
flakët e një zjarri të tmerrshëm, që për 6 ditë-net
bëri kërdinë. Duke pretenduar se ishte me shije
të holla artistike, Neroni donte të krijonte një
qytet luksoz krejt të ri, që do ta pagëzonte me
emrin e vet.
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bientit tjetër mbulojnë muret, kthinat dhe harkun
e sipërm, duke u prezantuar në gjendjen e sotme
vetëm si gjurmë shtresash të vendosura njëra mbi
tjetrën, çka dëshmon se ambienti është ripikturuar disa herë në periudha të ndryshme.
Më qartë, në një farë lartësie, lexohet figura e
Shën Irenës, e cila simbolizon paqen për kishën
dhe është paraqitur si perëndeshë me veshje e
stoli të çmueshme. Mbi kokë mban një kurorë
mbretërore të zbukuruar me diamantë. Qenia e
këtyre pikturave dhe vjetërsia e tyre përbën një
rast unikal jo vetëm në Shqipëri, por edhe në
Ballkan. Nëse pranojmë vjetërsinë e mozaikëve
të konfirmuar disa herë edhe nga studiues të tjerë, midis tyre Z. Jean Castrillo, kjo nuk e shtyn
datimin e tyre më shumë se shekulli VIII, atëherë
shumë argumente janë në favor të idesë se mozaikët janë bërë në një periudhë jo të favorizuar
për ndërtime të këtij karakteri. Ndoshta ato i
përkasin periudhës së ikonoklastisë, ku mjaft artistë largohen nga metropoli dhe vijnë në periferitë,
sikurse një pjesë kalojnë në perëndim. Por karakteri disi arkaik i tyre shtyn idenë e realizimit nga
ndonjë atelie vendase, e cila edhe pse njeh mirë
teknikën, kufizohet në dy paraqitje modeste. Përdorimi i ambienteve pagane për qëllimet e fesë së
re na kujton katakombet romane të dekoruara nga
të krishterët e parë.
Në rastin tonë ambienti i kapelës mortore
është gjetur i përshtatur edhe për shkak të karakterit votiv të mozaikëve. Por kisha është përdorur
edhe më vonë për qëllime të tjera, si tregon edhe
një mbetje baseni pranë kishës, i përdorur për pagëzime. Së fundi, duhet të bëjmë disa arsyetime
rreth objektit që na paraqitet. Po të kemi parasysh
fragmentet e shumta të kishave paleokristiane, të
ruajtura në Durrës në formën e kapitaleve, stelave dhe kolonave mjaft të mëdha, të cilat sigurisht
që i përkasin mesjetës së herëshme, duhet të pranojmë se në Durrës duhet të jenë ndërtuar kisha
luksoze mjaft të pasura me vepra arti.
Mozaikët e kapelës mjaft modestë në përmasa
e teknikë si dhe disi arkaikë në stilin e tyre ekspresiv, duhet të lidhen me karakterin atributiv
të tyre. Ndërsa pikturat, të realizuara disa dekada
para mozaikëve, duhet të shihen si rezultat i një
periudhe intolerance dhe ilegaliteti për fenë kristiane ose përhapjes së vonuar të krishtërimit në
këto treva. Por arsyetimi i fundit nuk të bind, për
faktin se Durrësi, si qytet bregdetar e port lidhës
midis lindjes e perëndimit, duhet të ketë qenë
i hapur dhe ndër qytetet e parë në kontakt me
idenë kristiane. Gjithsesi mozaikët e veçanërisht
afresket janë një dëshmi nga më të hershmet që
dëshmojnë vjetërsinë e artit dhe kulturës kristiane në territorin tonë. Për këto arsye, vëmendja
dhe kujdesi jo vetëm për të studiuar, por në radhë
të parë për t’i ruajtur, shkon shumë më larg nga
rutina që i ka përfshirë opinionin qytetar dhe atë
administrativ në këto vite tranzicioni.

Futbollisti Suljoti
nje talent i vertete
Il calciatore Suljoti:
un vero talento
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Gjuha Shqipe dhe Arsimi Nje film Greko Shqiptar
Multikulturor ne Greqi per vlerat e emigranteve
nga Albert Zholi - Athine

A

rsimimi i femijeve te emigranteve shqiptare ne Greqi ne gjuhen shqipe ngelet nje
problem i hapur. Sipas sondazheve jane
rreth 15 000 femije qe nuk dine te shkruajne apo
te lexojne shqip, sikunder dhe te flasin dhe e ardhmja nuk paraqitet me ngjyra optimiste. Tashme, nje pjese e emigranteve kane rreth 16 vjet ne
Greqi ku pjesa e madhe e femijeve qe nuk dine
gjuhen e shkruar kane lindur ne Greqi. Ketu paraqiten dy probleme.... nga njera ane mungesa e
shkollave dhe librave ne gjuhen shqipe dhe nga
ana tjeter egzistenca e nje fare ksenofobie nga
mesues dhe nxenes ndaj nxenesve emigrante kur
flitet per mesimin apo perdorimin ne ambientet e
shkolles te gjuhes se nenes.
Bile edhe per mesimet ne gjuhen greke
ndjehet nje fare nenvleftesimi neper shkolla.
Megjithe masat e marra nga qeveria greke dhe
nismat e Ministrise se Arsimit per tju pershtatur kerkesave dhe standarteve te BE/se, serishmi
problemet e nxenesve emigrant ne fqinjin tone
jugor ngelen jo te pakta. Sipas te dhenave te publikura nga Ministrai e Arsimit ne Greqi kane
kaluar me shume se 15 vjet nga regjistrimi i
nxenesve te pare te huaj ne shkollat greke, por
kjo nuk do te thote qe ka qene e mjaftueshme
per te krijuar nje sistem plotesues te kerkesave
te shoqerise multikulturore apo per te zhdukur
ndjenjat e ksenofobise, si nga nxenesit apo nga
mesuesit.
Fatkeqesisht ekzistojne akoma, edhe pse te
pakta, shkolla ne te cilat mesuesit, nuk u drejtojne fjalen femijeve te huaj, sepse nuk i kuptojne
greqisht, apo shkolla te tilla, ne te cilat klasat
ndahen ne ato me nxenes vendas dhe ato me te
huaj. Modifikimet qe jane bere ne kete fushe nuk
perkthehen ne “me pak mesime” apo zvogelimin
e lendes mesimore. Ato kane lidhje vetem me
pak lehtesime ne sezonin e provimeve te nxenesve qe paraqiten per here te pare ne shkollat
vendase dhe qe i perkasin arsimit te mesem, e
vetmja kerkese qe mund te plotesohet eshte ne
rastet kur prinderit kerkojne qe femija i tyre te
mos ndjeki mesimet e besimit fetar ortodoks,
edhe pse kjo eshte dicka qe nuk eshte kerkuar.
Persa u perket boshlleqeve ne gjuhen greke,
ato mbulohen nga ore pas mesimore apo klasa te
vecanta. Nga ana tjeter, duhen permendur edhe
shkollat, funksionimi i te cilave eshte per t’u lavderuar, pasi arsimtaret arrijne te zhvillojne ore
mesimi te sukseseshme ne klasa me nxenes te
kulturave te ndryshme, dhe keta nxenes te kene
rezultate te larta ne deftesat e tyre. Jo te pakta jane rastet kur vete profesoret krijojne klasa dhe kryejne ore pas mesimore me iniciative
personale dhe pa asnje te ardhur, te udhehequr
nga ndergjegja dhe ndjenja e detyres ndaj brezit
te ri. Sipas statistikave te fundit, ne vitin 2002
2003, 6,7% te popullsise se nxenesve qe jane
ulur ne bankat shkollore vendase perbehej nga
emigrante, nje shifer e cila po te bashkohej me
numrin e homogjeneve greke arrin ne 8 ,9%. Sipas po kesaje statistike, ne cdo 10 shkolla 4 prej

nga Aleksander Ndoja

tyre kishin nje perqindje prej 10% te nxenesve
te huaj. 14.8% te shkollave kishin 10 20% nxenes te huaj, ndersa sistemi arsimor u modifikua
detyrimisht ne 400 shkolla ne te gjithe zonen,
pasi nxenesit e huaj ne to arrinin ne 70% te
shkolles.
Ne Ministrine e Arsimit dhe te Edukimit Fetar funksionimi i ketyre klasave konsiderohet te
jete ne nivel te larte, konsiderate qe bie ne kundershtim me ate te vete arsimtareve. Sipas ketyre
te fundit “Seminaret me kodin e sjelljes ndaj femijeve emigrante nuk jane te mjaftueshem. Perballimi i problemeve dhe mangesive ne gjuhen
greke ka nevoje per shume seminare me profil
shkencor dhe ore te tera me praktike te sakte. Si
te ashtequajturat “Klasat e Pranimit” edhe grupet e oreve pas mesimore per te plotesuar dhe
njekohesisht per te ndihmuar nxenesit me probleme te ndryshme, jane sot krejt te braktisura,
pa lende mesimore dhe pa personel te specializzuar apo qe njohin gjuhen ametare te nxenesve
ka deklaruar zoti Bratis, president i Federates
Arsimore. Ne vitin 1985, u krijuan shkollat multikulturore greke, te cilat sot arrijne ne numrin
26 ne te gjithe vendin.
Keto shkolla kishin si qellim fitimtar pranimin e femijeve homogjene qe ktheheshin ne
Greqi, ku sot ne ato pranohen edhe femijet e
emigranteve nga vende te ndryshme. Padyshim
qe arsimtaret, te cilet jane punesuar ne to jane
te specializuar perkatesisht (zoterues te gjuheve
te huaja dhe studimeve pas universitare ne dege
shoqerore) dhe vleresimet e herepashereshme
per nje pune me rezultate te larta, pavaresisht
nga keto, asnje nga vendasit qe banojne afer dhe
kane mundesi ti regjistrojne femijet e tyre, ka
treguar ndonje interes per keto shkolla.
Ky eshte nje fakt pak shqetesues sepse jetojme ne nje shoqeri multi kulturore, dhe duhet t’i
pershtatemi cdo dite e me teper kushteve te kesaje shoqerie. Pesha me e rende per edukimin e
brezit te ri, pjestare te denje te kesaje shoqerie,
natyrisht qe ndodhet ne supet e zbatuesve te sistemit arsimor dhe edukativ apo te modifikimeve
te pershtateshme te ketije te fundit, ne sherbim te kerkesave te kohes. Zonja Ismini Kriari,
sekretare speciale e Arsimit Multikultural deklaron: “Qellimi i Ministrise se Arsimit eshte te
ngrihet niveli i mesimit te gjuhes greke dhe i
integrimit ne sistemin mesimor grek, duke mos
humbur njekohesisht njohurite e gjuhes ametare”. Ministria e arsimit gjithashtu duhet te jete
pozitive ndaj kerkeses se Ambasades se Polonise ne Greqi, per mesimin e gjuhes polake nga
femijet polake ne shkollat greke, me personel qe
do te paguhet nga vete Ambasada. Nje kerkese
e tille, shprehet edhe nga Ambasada shqiptare.
Por deri ne venien ne zbatim te kesaj kerkese
femijet e emigranteve do te kene humbur jo pak
nga gjuha amtare. Ne kete plan dhe duke pasur
parasysh keto probleme eshte detyre e familjeve
Shqiptare te punojne shume me femijet e tyre ne
gjuhen shqipe.

A

ktori nga Mirdita, z.Fran Prenga, tregon
se si u gjend ne kete film konkurrues ne
festivalin e Selanikut. Nje histori e vertete me nje emigrant shqiptar ka nxitur regjizoren
me ze ne Greqi, Angeliki Antoniou, per te bere
skenarin e nje filmi i cili do te konkurroje ne festivalin e radhes qe zhvillohet ne Selanik, brenda
muajit nentor te ketij viti. Ndersa xhirimet jane
bere ne Greqi, Shqiperi dhe Maqedoni, jane disa
qendra kinematografike te cilat kane bere kontrata per shfaqjen e tij si ne Shqiperi, Maqedoni,
Kosove, Zvicer dhe Gjermani.
Fran Prenga, nje emigrant nga Mirdita, i cili
ka qene i rastesishem ne nje rol te rendesishem
ne kete film, thote se kurre nuk e kisha menduar
me pare se do te ishte ne krah te aktoreve me te
njohur greke dhe shqiptare si Ndricim Xhepa,
Nikolla Pano, Ermela Teli, Manos Vakoussis,
Eshref Durmishi, Gazmend Gjoka, Vassilis Douvlis, Sotiris Goritsas, etj. “Ndonese une kam mbaruar universitetin per shkenca te natyres, lidhja e
vetme me kinematografine pervec rastesise duket
se kishte te bente me faktin se ne Greqi munda
te shpalos artin tim ne fushen e piktures me disa
pjesemarrje ne ekspozita te ndryshme”, shprehet
aktori Fran Prenga

Skenari
Eduardi, i cili luhet mjeshterisht nga aktori kosovar Eshref Dyrmishi, eshte nje djale nga
Shqiperia e mesme. Si shume bashkekombes te
tij, ai kalon ne menyre te paligjshme kufirin me
Greqine dhe vendoset tek nje pronar grek, ku
edhe ben pune nga me te ndryshmet. Por vjen
nje moment kur greku i moshuar i kerkon atij qe
te beje edhe pune te cilat nuk perputheshin me
moralin e Eduardit. Ky ne gjaknxehtesi e siper
arrin ta vrase grekun plak dhe menjehere niset
ne drejtim te vendit te tij pa u diktuar nga policia
greke. Ne fshatin e tij ai endet gjate, per pune dhe
ne kushte te renda psikologjike, arrin te thyeje
dyqanin e fshatit nga ku merr 10 mije leke.
Babai i tij (Ndricim Xhepa), i cili gjate komunizmit kishte qene oficer i ushtrise shqiptare,
dhe i edukuar me nje moral te larte, nuk mund ta
kaperdije kete veprim te te birit dhe menjehere
e merr ate dhe e dorezon ne polici, per te marre
denimin e merituar. Pikerisht ketu fillon edhe dinamizmi i zhvillimit te ngjarjeve mes gardianit i
cili luhet nga emigranti nga Mirdita, Fran Prenga,
dhe mjekut i cili luhet nga aktori gjerman Andre
Hennicke. Ne kulmin e zhvillimit te ngjarjeve
vjen viti ‘97 dhe nen drejtimin e kapobandes i
cili luhet mjeshterisht nga Armando, emigrant
vlonjat, te gjithe te burgosurit arrijne te dalin nga
burgu pasi vrasin gardianin (Prenga) dhe shkaterrojne gjithcka brenda tij. Ketu nis nje jete tjeter
per Eduardin te cilin gjithnje e mundonte fakti se
dikur kishte bere nje vrasje, ndonese ne kushte
te tronditjes se rende psikike. Per kete, ai pasi
shkon tek nje vend i shenjte vendos te kthehet ne
Greqi, por kete radhe per t’u dorezuar vullneta-

risht tek policia.
Ngjarja realizohet dhe policet greke shastisen
kur degjojne rrefimin e emigrantit te penduar.
Megjithate drejtesia greke e denon ate me 15 vite
burg, denim te cilin ai vijon ta vuaje edhe ne ditet
e sotme. Pikerisht kjo histori e cila pati bere buje
ne mediat greke ka nxitur regjizoren Angeliki
Antoniou, te takoje per disa here ne burg autorin e vertete te kesaj historie, dhe mbi kete baze
te shkruaje edhe skenarin e ketij filmi i cili do
te prezantohet ne festivalin e pervitshem te Selanikut. Z.prenga, si u gjendet ne rrjeten e regjizores greke Angeliki Antoniu? Krejt rastesisht.
Duke qene se une merresha me pikturen dhe isha
futur ne rrethin e intelektualeve shqiptare ne emigrim ne Greqi, dikush kishte futur edhe emrin tim
ne listat qe ne fillim futeshin per figurante. Duhet
te theksoj se ne dite te ndryshme, jane marre ne
site jo me pak se 900 persona, te gjithe emigrante
shqiptare.
Percaktimi i tyre behej permes kamerave
te fshehta, ndersa me pas beheshin edhe teste
te tjera me intervista te drejtperdrejta. Per mua
u vendos qe te kisha nje rol te drejtperdrejte, si
gardian burgu qe kisha per detyre te merresha
me Eduardin. Ku u realizuan skenat e burgut? Te
gjitha skenat u realizuan ne nje spital te braktisur, ne lagjen Pendeli te Athines. Madje te gjitha
dhomave iu hoq tapeti me te cilin ishin shtruar
dhe u vendosen shtresa cimentoje me qellim qe
ambienti te merrte formen e vertete te nje burgu shqiptar. Pas “rikonstruksionit” te dukej me
te vertete se ishe ne nje burg shqiptar, ndonese
mua kurre nuk me ka rastisur te shikoj nje burg
edhe ne Shqiperi. Sa zgjaten xhirimet? Ne pjeset
ku isha i ingranuar une, xhirimet zgjaten nje muaj
dhe me pas u kalua ne sitjen e tyre.
Te gjithe aktoret sidomos shqiptare, punuan
me mjaft pasion pasi behej fjale per nje histori te
vertete qe shpaloste vlerat me te mira te nje emigranti, perkunder shume filmave me te tjere, qe
regjizore te papergjegjshem i paraqesin emigrantet shqiptare si e keqja me e madhe e atij komuniteti ku kane zgjedhur te emigrojne. Nga sa keni
kontaktuar me regjizoren, si ndihej ajo ne kete histori dhe cilat kishin qene shtysat per realizimin
e ketij skenari? Regjizorja ne fjale eshte nje regjizore mjaft e njohur ne Greqi dhe me disa filma ajo
ka bere buje vitet e fundit. Sic dihet, trilli ne kete
skenar eshte ne nje perqindje tejet te vogel pasi
historia ne fjale eshte teresisht e vertete.
Djali i cili ka perjetuar kete histori, ne mos
gaboj eshte nga Elbasani, vijon te kryeje denimin
ne burgjet greke. Ishin mediat ato qe i paten bere
jehone ketij rasti i cili sherbeu me pas per regjizoren Antoniu, per te formuluar skenarin qe mendoj
se eshte realizuar mjeshterisht nga aktoret qe jane
me mjaft pervoje.
Vete regjizorja shprehej se e kishte impresionuar veprimi i djaloshit Eduard dhe per kete
kishte vendosur qe kete ngjarje ta perjetesonte ne
nje film i cili do te konkurroje ne nje festival me
mjaft tradite ne Greqi.
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Shqiptari qe shpiku avionin e pare...
T

Kam disa jave qe kam marre librin “Hasan masurica-hoxhe e inovator” me autor
Z.Kadrush Sylejmani, botuar ne Prishtine vite me pare. Behet fjale per nje personalitet
shqiptar te fundit te shekullit te 19-te dhe fillim
te shekullit te 20-te, nje emer qe ne se do kishte,
mendoj une, kushtet e duhura, relacionet publike
dhe mjetet komunikuese qe kane sot inventoret,
shkencetaret, sigurisht qe patenta e avionit te pare
do t’i ishte dhene atij. Libri eshte nje hulumtim
i detajuar rreth jetes dhe vepres se nje njeriu te
madh, te nje mesuesi, por edhe te nje shkencetari, inovatori. Faktet jane mbledhur nga te dhena
gojore, nga deshmi okulare dhe nga disa dokumenta origjinale, te pakta qe kane mbetur. Kete
koment po e filloj me nje citim nga recensionisti
i librit ne fjale, Z.Zijadin Munishi “Qe kur isha
femije, ne ndeja odash ne Gollak, kam degjuar
rrefime per imamin e fshtait Zarbice qe e “mbaroi
ballanin” me te cilin djali i tij, Muharremi fluturoi
lart ne qiell”.
Me 1961 me caktuan mesues ne fshatin Koretin te Kamenices, ku Imam i xhamise se ketij
fshati ishte pikerisht Muallai Muharrem Hasan
Masurica, ish-djaloshi i cili me 1899 kishte fluturuar me “ballanin” qe e kishte konstrukutar,
gjeniu-Mulla Hasan Masurica. Rrefimet e pabesueshme, qe kisha degjuar ne femijeri, m’i beri te
besueshme deshmitari i gjalle, Mullai Muharrem
Hasan Masurica, nje burre shume i ditur, hijerende e dinjitoz” Keto jane fjalet qe deshmojne ne liber me fort se cdo fakt apo gojedhane tjeter. E impresionuar nga rrefimet e mbeses se Mulla Hasan
Masurices, ishte shtytja qe te lexoja librin me nje
fryme dhe te vertetoja ato qe kisha degjuar gjate
vizites sime ne Kosove ne veren e ketij viti. Ne
fillim ne liber jepet nje jetepershkrim i shkurter,
por i pasur me fakte, i Mullait lindur ne Krileve
te Gjilanit me 22 Janar te vitit 1869. Mulla Hasan

nga Merita Bajraktari - Boston
Masurica u edukua si mesues, duke kryer shkollen e larte pedagogjike ne Shkup dhe punoi gjithe
jeten si mesues i fese.
Ai jetoi 73 vjec. Jeta e ketij gjeniu ka qene
plot aventura shkencore, duke u marre intensivisht me kerkime shkencore dhe inovacione. Ne
liber tregohet se Mulla Hasani ishte i papertuar,
teper inteligjent, respektohej dhe i degjohej fjala.
Ai kishte nje qoshe pune, nje vend ne plevicen e
shtepise se tij, ku punonte me vegla primitive. Ai
ka hartuar kalendarin me te cilin percakton poziten dhe rrugen e planeteve ne gjithesi qe nga viti
52 deri ne vitin 1952 te eres sone. Hasan Masurica
ka pasur shume dokumentacione, qe fatkeqesisht
jo te gjitha kane mbetur. Ato qe jane gjetur jane
cuar ne Kajro, Egjypt, ne Universitetin Amerikan
nga autori i librit dhe kersheria per t’i studjuar ato
nga profesoret e universitetit ka qene e dukshme
dhe rezultatet e gjetjeve te tyre kane vertetuar deshmite verbale qe Mulla Hasan Masurica ka qene
nje gjeni. Autori ka mbledhur deshmi verbale per
inovacionet e Hoxhe Hasanit nga bashkekohes te
tij qe ende ishin gjalle ne kohen e mbledhjes se
dokumentacionit.
Autori tregon se nga faktet e mbledhura , vertetohet se Hasan Masurica ka jetuar e punuar ne
kohe e kushte mjaft te veshtira ekonomike dhe
politike, rrethana jo te favorshme shoqerore dhe
thekson se nese kushtet do ishin me te pershtatshme, ai jo vetem do ishte me i mirenjohur e
me fame, por do kishte kontribuar me shume ne
fushen e shkences. Me ndihmen e bashkefashatereve nderroi drejtimin e perroit dhe ndertoi nje
mulli, qe bluante rreth 1000 kg drith ne dite.
Kalendaret e tij kane impresionuar disa njerez
profesioniste. Por dy nga shpikjet me famoze qe i

dedikohen Mulla Hasan Masurices, sipas fakteve
dhe deshmive, qe mua me lane “pa mend” jane si
me poshte: Ne vitin 1899 Mulla Hasan Masurica,
duke punuar dite nate, me ndihmen e kovacit te
fshatit, ndertoi aeroplanin e pare pa motor, me te
cilin i biri, Muharremi, fluturoi 50 deri ne 70 metra. Ai e realizoi kete projekt 4 vjet para vellezerve
Wright (Vilber adhe Orvil Rajt),te cilet ndertuan
aeroplanin me motor dhe fluturuan ne qiell ne vitin 1903. Tregohet ne liber se Muharremi u tmerrua nga fluturimi pasi litari mbajtes ju leshua pa
kuptuar dhe avioni u ngrit ne ere.
Fatmiresisht ai ra mbi disa peme dhe aty e
gjeten Muharremin e vogel me kembe te thyer. Ne
liber jepen detaje te hollesishme se si dhe cfare
materiale u perdoren per ndertimin e ketij avion”Alamet” nga Mulla Hasani. Shpikja e dyte dhe
mjaft te rendesishme eshte kjo: Qe prej vitit 1901
e deri ne vitin 1905 Mulla Hasan Masurica konstruktoi pushket me nje, pese dhe njezet e pese
fisheke dhe demonstroi funksionimin e tyre para
Sulltan Abdyl Hamidit ne Stamboll ne vitin 1905.
Kjo ngjarje ka pasur deshmitare okulare, te cilit
ishin bashkevendasit e Mulla Hasan Masurices,
Azem Saliu, Sherfi Osmani dhe Osman Zahiri nga
Sedllari, sot komuna e Kamenices, te cilet ate
kohe ishin truproje personale te Sulltan Abdyl Hamidit. Sipas deshmive te bashkekohesve, Sulltan
Hamidi u mrekullua nga kjo shpikje e shqiptarit
dhe planifikoi fillimin e konstruktimit te pushkeve
ne fabrika. Sulltani e mirepriti Mulla Hasanin me
shume te mira dhe oferta te majme, duke i dhene
nje nga vendet me te mira ne Dollma Bahce, te
rrinte e te punonte.
Ai i premtoi Mullait se do ta ndihmonte te
rindertonte aeroplanin aty, ne Stamboll. Ne liber

tregohet se si Hasan Masurica e mahniti Sulltanin
me edukaten dhe mjeshterine e tij intelektuale ne
komunikim, me nje turqishte te persosur, me fjale
te zgjedhura dhe me nje kulture te gjithanshme.
Por gjaku nuk behet uje. Ne liber nuk tregohet vetem per nje mesues e nje shkencetar te rralle, por
edhe per nje patriot e atdhedashes te vecante. Tre
truprojat e Sulltanit dhe Mulla Hasani takohen nje
mbremje, me shume kujdes, ku Hasani kerkon
ndihmen e tyre qe te ike nga oborri dhe te kthehet
ne shtepi . Nuk deshi qe me skicat e tij te punoheshin pushket, te cilat mund te perdoreshin kunder
vellezerve te tij. Ai i hodhi ne Bosfor armet, por
jo skicat. Largimi i tij shkoi mire deri ne Sofje te
Bullgarise permes shoqeruesve te fshehur, por ne
Sofje u zu dhe u burgos, ku detyrohet te shpjegoje
skicat qe kishte me vete.
Ka shume supozime se ku perfunduan ato
skica, kush i mori, pse permendet Ambasadori I
Rusise ne Bullgari ,etj. por kjo ndoshta mund te
vertetetohet ndonjehere permes ndonje hulumimi
ne arkivat e Bullgarise dhe te Turqise. Mund te
supozohet, thote autori i librit, qe idete per pushket automatike ruse “kallshnikove” mund ta
kene prejardhjen pikerisht nga pushka automatike me njezete pese fisheke qe Hasan Masurica
e pati projektuar dhe demonstruar para Sulltan
Hamidit ne Stamboll dhe Ambasadorit Rus ne
Sofje. Pra, nje liber me vlera per nje njeri me shume vlera. Jo vetem se me me beri pershtypje, por
ndjehem krenare per kombin tim. Kombi yne e ka
thesarin intelektual shume te pasur, vec duhet ne
nje fare menyre te gjendet aty ku eshte ngaterruar
filli....
Shenim: Libri titullohet “Hasan masurica hoxhe e inovator”, i autorit Kadrush Sylejmani, ka
84 faqe, eshte me ilustrime. Eshte shtypur nga
Ntgb “Rominor” Prishtine.

Shteti, ligje per qytetaret!
P

ensionisti Rrahman Haxhaj nga Vlora,
sa mori ne dore faturen e dritave i ra te
fiket tek dera e shtepise. Nje komshi i tij
i ndodhur ate cast, bertiti me te madhe: “Ndihme”, ndihme”! Drejt pallatit u ngjiten shume
banore perreth. Ndaluan nje makine afer rruges
dhe e cuan krahe e kofshe urgjent ne urgjence,
fare pa ndjenja, ku iu dha ndihme e pare. “Tension i larte”, thane personeli i urgjences. I semuri
mbante shtrenguar ne dore nje cope leter. Dikush
ia beri me shenje mjekut gjate vizites! Mjeku e
goditi lehte ne kockat e gishtave dhe i hapi doren,
duke i marre letren. Meqenese ishin shume njerez
ne salle e hapi per ta lexuar! Nuk kishte asgje te
shkruar nga dora e te semurit, te thoshte arsyet e...
Ishte fatura e dritave, “letra” nga KESh i, ku shenonte 5000 E energji ne muaj, me shumen 4266
leke! Kete mbante shtrenguar ne dore, si “amanetin” e fundit, i moshuari!
“Me pensionin qe marr, nuk mund te shlyej as
energjine elektrike, le me te marr ndonje hapje
per koke, kokrrat e tensionit, apo te mendoj per
buken e gojes”! Kaq mundi te fliste i moshuari
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nga Agim Jazaj
ne gjendje “shoku”, ato caste te permendjes, pas
nderhyrjes mjekesore!... Kjo procedure e re nuk
mund te beje pjese as ne rregullat e pashkruara,
por eshte kthyer ne “ligj te formuluar”, shpjegojne
dhe protestojne qytetaret. Poshte dyerve te banesave te qytetareve te shumte vlonjate, punonjesit
e KESh it u kane futur faturat afrofe, me shumen
e kripur; 4266 leke dhe shumekujt mund t’i kene
shkuar te pakten djerse te ftohta! Ne kete rast
eshte vendosur nje shifer e formuluar si nje “nen”
famekeq, i cili penalizon shume qytetare, ngjasuar
me nenin e dikurshem “55”, te agjitacion propagandes, krahasonte nje qytetar i radhes, i ndeshkuar edhe ky nga “neni” i lartcituar.
Krahasuar kjo shume energjie per nje familje, apo dhe per Rrahmanin e moshuar qe kaloi
ne “vrime te gjilperes”, eshte e barabarte sikur te
kishte konsumuar rrymen e nje uzine te vogel! Po
pse pikerisht u formulua ky “nen” me kete shume, perkunder programit te qeverise se “sherbesave”?! Kush ishte ideatori dhe ku mbeshteten
ata qe i kane dhene “Ok”, tashme kesaj shume
marramendese, kur dhe acari i te ftohtit ka bere
tutje, arsyetojne njerez ne shumice. Ne kete rast
qytetaret jane perpara nje precedenti te paprecedent, nje “rregulli” te crregullt i pashkruar, e bie
ere e nje corganizimi te organizuar, i cili nuk ka as
logjiken minimale ne “formulimin” e ketij rregulli
dhe te “percaktimit” te kesaj shume! Pafajesia e
qytetareve, “per mungesen e matesve”, eshte ndeshkuar dhe eshte kthyer ne “ligj te formuluar”!
Nje emigrant i ardhur nga Greqia i perballur
dhe ai me faturen afrofe, poshte deres dhe pse e
ka te mbyllur shtepine prej vitit 1998, arsyetonte:
“Edhe ne Athine, ne Rome, ku nuk mungojne dritat nje sekonde dhe ka me shume pajisje ne perdorim me korrent, gjithashtu dhe te ardhurat, pensionet, etj., jane shume me te larta se ketu tek ne,
qofte dhe nje emigrant nuk paguajme kurre kete
shume prej 4266 leke e konvertuar ne euro per
energjine elektrike ne muaj”. Punonjesit e KESh
it vrapojne per te “parakaluar” edhe vendet e zones se euros, duke “ngjitur standardet”, me gjobat
mbi xhepat e grisur te shqiptareve! E hapem porten e ketij shkrimi me kete fakt te diteve te fundit, per te mbuluar teresisht problemin. Ne jeten e
perditshme, ne marredheniet qytetare, shoqerore
dhe marredheniet qytetar shtet funksionojne rre-

gullat e njohura dhe ligjet e formuluara.
Qytetaret zbatojne me seriozitet dhe pjekuri te
pashkruarat edukative dhe te formuluarat ligjore,
duke ecur secili, (shumica e qyteteruar) ne korsine
e vet! Statusi i nepunesit shkel statusin e qytetarit.
Perpara deres se madhe te Gjykates Vlore, perdite do te shohesh njerez ne radhe per te marre nje
vertetim: “Nuk ndiqet penalisht”. Ne dere eshte
shkruar me shkronja te dukshme orari 08.30 i fillimit te pritjes se qytetareve. Rralle here ky orar
zbatohet, fiks nga punonjeset e administratates se
gjykates, edhe kur perpara portes qendrojne dhjetera njerez ne radhe. “Ishim ne mbledhje”, thone
serbes punonjeset, te kthyera nga kafja apo nga komunikimi (lenia teren) e “menaxhereve” qe rrine
rrotull, perpara “peshores”.
Drejtesi per te marre kerkesen e ndonje personi te “favorizuar” jashte radhe, kundrejt dyfishit te
pageses. Pra kjo zvarritje nuk eshte e paqellimte!
Shaban Shaqiri kishte qene dite me pare ne Ministrine e Transporteve. Kerkonte te perseriste licen-

cen. “Pritem mjaft. Sekretaret na sqaronin”: “Jemi
ne mbledhje me ministrin”! “Televizioni pas pak
castesh kumtoi ministrin ne Vlore, per ndertimin e
rrugeve. Kuptohet ku ishin punonjeset”!
“Ne mbledhje me minstrin, dhe ministri me
pune ne Vlore”! Perpara ketyre “vrasesve” pa
krisma e pa plage te jashtme, nuk jemi vetem ne
neper radhe, jemi te gjithe ne qytetaret shqiptare,
qe presim perpara zyrave te KESh it pa mbaruar
pune, ne gjykata, bashki, ne zyrat e ministrise, etj!
Neser do te jene ne radhe, nen shenjestren, perpara
ketyre “vrasesve” pa krisma vete ata qe “terheqin
kembezen” sot.
Do te jene te shenjestruar, neser edhe ata qe
kane formuluar “nenin famekeq” me gjoben 4266,
ata qe sodisin vrasesit pa krisma dhe te vraret perpara zyrave te shtetit, qe vrasin njerez dhe po cojne
ne vorreze nje shoqeri!... Edhe ky rregull i shkruar,
i formuluar ne ligj, kthehet i pavlere, nga zhvleftesimi qe i bejne njerezit e administrates, abuzuesit
klasike me petkun e shtetit dhe nga mosmbrojtja e
ketij ligji nga qytetaret qytetare te ndodhur edhe ne
radhe perpara portes se (pa) drejtesise!
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Vorioepiri, ose Haraci per Braktisjen e Epirit

N

e trajtime te meparshme kemi verejtur se
Epiri (e, brenda tij edhe Cameria) si koncept politik, historik, gjeografik, etnik e
etnografik, ne te gjithe etapat e kaluara historike
perben vecse nje realitet shqiptar te paekuivok dhe
pa ngarkesa, qofte edhe aksidentale, me ngjyrim
grek. Ne te kundert, ne momente te vecanta, si
pjese e se teres shqiptare, ai ka shenuar dhe pika
afirmimi dhe percaktimi per vete njesine unike
shqiptare nder shekuj. Dhe ne kete aspekt do te
ishte e tepert te vihej ne dyshim per ndonjefare perkatesie dhe ngarkese greke te veriut te ketij Epiri
shqiptar. Duke qene e pakuptimte te argumentojme se veriu i nje krahine me vule te qarte shqiptare, qe ne kohe parahistorike e historike te lashte,
qenkesh shqiptar, do te ndalim ne nje kohe shume
me te vone kur dhe krijohet precedenti i nje “Vorioepiri grek”, domethene ne shekullin e njezet.
Vetem atehere, pra, mbas uzurpimit te krahines se Epirit shqiptar (ne dekaden e dyte te
shekullit 20) nga shteti agresiv grek i krijuar me
copa qe prej vitit 1930 e ne vazhdim, ne saje dhe
fale politikave teper demsjellese anglo franceze
ne gadishull, fillon te artikulohet dhe pretendimi ekspansiv grek mbi pjesen e mbetur te kesaj
krahine brenda shtetit politik shqiptar te vitit
1913. Instrumenti per te vepruar ne kete drejtim
u gjend tek disa grupime grekfolesish ne qarqet e
Gjirokastres e Sarandes, apo dhe ne disa familje e
individe mercenare shqiptare te qarqeve te Korces
e te Bregut, te cilet e pane si mundesi perfitimi veprimtarine diversive progreke ne keto treva. Filloi
te ravijezohet, duke shfrytezuar perkufizimet dhe
mekanizmat e marreveshjeve nderkombetare te
shpikura nga Fuqite e Medha per te mbuluar pazarlleqet e tyre ne kurriz te te drejtave te kombeve
te vegjel, apo ne rrethana te pavolitshme historike si rasti i shqiptareve, nje atribut i ri per keto
bashkesi grekfolesish, koncepti i “minoritetit”.
Nje atribut qe duhet thene bindshem se ishte
pervehtesuar teper abuzivisht dhe pa asnje lloj
perligjieje. Kjo, duke pasur parasysh percaktimin, te pakten ai qe eshte njohur random , e
konceptit minoritet si: “Pakice etnike autoktone
e mbetur brenda kufijsh politike te nje shteti tjeter me shumice mbizoteruese etnike te ndryshme
prej saj”. Per kriterin e “autoktonise” se ketyre
grupimeve grekfolese ne Epirin e veriut, sa per
kujtese, mjafton te permendim hartat etnografike
e demografike te kohes se vone, perkatesisht te
gjysmes se dyte te shekullit te 19 te, ku ne rrethinat e Gjirokastres e Sarandes (larg qofte me per
Korcen apo Himaren), qe percaktohen sot si
qendra te ketij “Vorioepiri grek”, nuk gjenden
kurrfare gjurmesh te ngulimeve greke. Hartat e
Lezhanit te vitit 1861 apo e Mirkovicit te vitit
1867, Noes, etj. (qe gjithsesi nuk mund te mendohen si autore filoshqiptare), pa permendur deshmite e gjalla te kohes, regjistrimet kadastrale
apo pershtypjet dhe shenimet e europianeve qe
kane shkelur konkretisht ne keto zona, japin qarte faktin se grupet e perqendruara me grekfoles
apo te ashtuquajturit “minoritare” ne ditet e sotme, nuk kane me teper se nje shekull apo aty afer
qe kane ardhur (apo jane tjetersuar, nese kane
qene pjeserisht shqiptare apo vllehe ortodokse)
dhe kane ngritur vendbanimet ne Epirin e veriut.
Kjo bashkesi qe s’ka asgje te perbashket me
trashegimine historike, gjeografike apo pasurore te veriut te Epirit, mundet disi te krahasohet
me bashkesite shqiptare ne Thrake, Bullgarine
lindore, Rumani, apo gjetke, por me ndryshimin
thelbesor se keto bashkesi shqiptaresh u krijuan
prej nje tjeter kategorie shoqerore, te nje shkalle
me te larte sesa ajo e bujqeve argate me pagese
qe erdhen prej thellesise se Greqise ne tokat e
pronareve gjirokastrite, delvinjote, etj. Fakti qe
keta kane shpetuar prej asimilimit te vendasve
shqiptare (sic do te ndodhte natyrshem ne rastin
e bashkejeteses se gjate me nje popullsi mbizoteruese edhe ne planin social) eshte nje argument
me teper i ardhjes se vonet te ketyre grupeve
si dhe diferencimi social qe kishin keta, gje qe
nuk iu lejonte perzierjen e ardhacakeve me kategori te tjera shoqerore te respektueshme te vendit. Praktikat e strategjise greke qe mbeshteten
ne themelin e Idese se Madhe, ose me mire ne
endrren absurde te ringjalljes se nje perandorie helenike me baze Bizantin imagjinar grek,
gjeten terren te pershtatshem ne pafuqine dhe
amulline e shtetit distrofik shqiptar te vitit 1913.
Shteti politik shqiptar, me territore te tkurrura
skajshmerisht, arene nderluftimi mes paleve gjate
Lufterave Ballkanike dhe Luftes se Pare Boterore,
nuk ishte i afte as te hartonte strategji kombetare
ne drejtim te rifitimit te territoreve te medha te
humbura, ku perfshihet dhe krahina e gjere e Epi-
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rit, e as te mbronte ate c’ka i kishte mbetur nga politikat diversioniste e agresioniste te shteteve fqinje,
perkatesisht Serbise e Greqise. Shtete qe duhet thene se qysh ne fund te shekullit 19 te e ne vazhdim
kane luajtur ne mirekuptim te ndersjelle perkunder
faktorit shqiptar, territoreve te tij dhe shtetit politik
te tij. Marreveshjet e tyre pasqyrohen bollshem ne
analet e historise dhe diplomacise se kohes, por
nuk eshte vendi ketu te sjellim dokumenta per te
vertetuar ate c’ka eshte e njohur publikisht. Ne
anen tjeter, pervec qarqeve politikberese angleze
dhe franceze qe i perkrahnin fuqimisht si Serbine
ashtu dhe Greqine ne keto pretendime te pacak
ndaj shqiptareve, kemi edhe levizje te tjera ne kete
drejtim. Keshtu, Greqia arrin mes pazarlleqesh ne
marreveshjen Titoni Venizellos, ne protokollin e
Korfuzit, te shkepuse prej pales italiane njohjen
e “origjines greke” te Epirit te veriut. Ndersa, si
gjate kohes se luftes se dyte boterore ashtu dhe
me pas, shteti grek luajti perseri kartat e tij prane aleateve tutore angleze per te fituar te drejten
mbi kete Epir te veriut. Kemi dhe nje vendim,
mbas kerkesave kembengulese greke, te Senatit
Amerikan te vitit 1946 qe le te hapur per diskutim ne te ardhmen ceshtjen e pretendimeve greke.
Me pas, tentativat provokative ne kete qellim
te gushtit 1949; me tej, bisedimet Hrushov Venizellos, dhe promemorjen e vitit 1967, ku te gjithe

qarqet politike dhe organizmat nderkombetare u
vune perballe pretendimeve greke mbi Vorioepirin.
Te gjitha pretendimet nxirrnin si perligjie popullsine grekfolese te Epirit te veriut, pra, keta ardhacake greke qe deri vone sipas deshmive te banoreve te atyre aneve nuk kishin te drejte te ngrinin
oxhak ne vendbanimet e tyre, duke u konsideruar
si rajà dhe pa te drejta si te vendasve. Dhe mbas
vitit 1990 keta marrin atribute te paparashikueshme dhe behen shtylla kryesore e politikes ofensive
greke ndaj, dhe ne Shqiperi. Ofensive qe, vec tjerash, leviz fuqishem edhe ne planin nderkombetar; kujtojme ketu kerkesen drejtuar ne vitin 1995
Shteteve te Bashkuara per problemin e kufijve me
Shqiperine. Nderkohe, ne funksion te kesaj politike, pretendimet greke ne planin nderkombetar
dhe levizjet diversive brenda mjedisit politik e
shoqeror te shtetit shqiptar, shtrihen tashme dhe
ne popullsi te tjera lokale me perkatesi shqiptare
apo dhe vllehe, te besimit ortodoks, duke i njesuar
keta me “minoritaret”, dhe qe te gjithe prej pales greke do te marrin emertesen “vorioepirote”.
Ne kete kategori ata do te fusin dhe himariotet,
ortodokset e Korces, Kolonjes, Sarandes, Permetit, dhe deri ne rrethinat e malesite e Vlores. Kjo
per te perligjur trashegimine e Vorioepirit, per te
rritur artificialisht madhesine e problemit imagjinar, pasi vetem grekfolesit “minoritare” do te
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Nën gërmadhat e Romës
nuk humbi gjithçka...

P

amja e qytetit të lashtë e irritonte. Madje atij do t’i kenë dhembur sytë nga
godinat e vjetra apo rrugët e ngushta e
plot dredha të Romës antike. Prandaj ato duhej
të fshiheshin nga faqja e dheut me gjuhën e
flakëve! Mirëpo askush atëherë nuk u bind se
një qytet i djegur mund të ishte më i mirë se
një qytet me rrugë me dredha... Shqipëria përballet sot me disa veprime arbitrare të shtetit
karshi biznesit. Luftohet biznesi i madh vendas
me argumentin se kështu luftohet korrupsioni e
në këtë mënyrë rritet niveli i arkëtimit të taksave. Zbatohen madje taksa të ulta për biznesin
e vogël, por nga ana tjetër shtohet artificialisht
numri i bizneseve të mesme e të mëdha, që do të
duhet të paguajnë më shumë. Kështu vepronin
edhe perandorë romakë si Domiciani, Komodi,
vetë Neroni, etj. Për të mbushur arkat e shtetit
ata konfiskonin pasuritë e viktimave të tyre, por
një politikë e tillë rëndonte me tërë peshën e vet
mbi kurrizin e shtresave të gjera të popullsisë.
Të lodhur nga kjo gjë, shumë shtetas të lirë të
asaj perandorie preferuan të jetojnë me ndihmat
që perandorët e tyre mund t’u jepnin.
Ata u quajtën “lumpenproletariat”, e gjithçka që dinin të bënin ishte: të përfitonin në
çdo moment nga darkat që shtroheshin për ta
në pallatin perandorak, me shpenzimet e gjithë
shoqërisë. Sot, në Shqipëri nuk ndodhin këto
gjëra, por në rrugë, e në çdo ambient tjetër publik nuk e ke të vështirë të konstatosh sa të shumtë janë të rinjtë e papunë apo edhe sa e lartë
është shkalla e kriminalitetit. Shikoni se deri në
ç’nivel ka arritur krimi i rrugës. Në Tiranë për
shembull, ngado duhet të jesh tepër i kujdesshëm me adoleshentët që të vjedhin xhepat apo
çantën! Veçse “lumpenproletariati” i sotëm, nuk
e ka zgjedhur vetë këtë jetesë. Numri tepër i
lartë i këtyre të rinjve pa asnjë vizion për të ardhmen shtohet si pasojë e mungesës dhe e vullnetit të shtetit për të zbatuar një politikë të qartë
kundër këtij fenomeni. Për të qenë sa më afër
dëshirave të ushtrisë së tyre, perandorët romakë
guxonin të sulmonin pronat e senatorëve e për
t’ua dhuruar ato ushtarëve.
Kush mund të mos konstatojë se sot, në
Shqipëri, “senatorë” janë ish pronarët e madje të gjithë shqiptarët, e nga ana tjetër, ata që
duhen favorizuar, pra “ushtarët” që sigurojnë

jetëgjatësinë e pushtetit, janë vetë banorët “informalë”? Roma e lashtë e kuptoi fare mirë, se
asgjë nuk mund të zgjidhej, nëse më parë, nuk
zgjidheshin interesat jo vetëm të një shtrese apo
klase, por interesat e të gjithë qytetarëve të lirë
(pak më vonë edhe të vetë barbarëve). Në vitin
2006, për fatin e keq të të gjithëve ne, politikanët
tanë mendojnë të kundërtën: të zgjidhin sipas
mënyrës së tyre interesat e një pjese të votuesve,
por në kurriz të një pjese tjetër, më të pakët numerikisht. Në vitin 475, Oresti, njëri prej prijësve ushtarakë, solli në fronin perandorak të birin e tij Romul Augustinin, i cili në fakt ishte një
perandor kukull. Pasi u vra Oresti, edhe i biri u
largua nga froni. Romuli ishte perandori i fundit
i kësaj perandorie, e cila ndonëse u shemb, nën
gërmadhat e saj nuk humbi gjithçka.
Roma antike la prapa idenë e madhe të
bashkimit midis popujve, por mbi të gjitha i la
njerëzimit nocione të sakta për shtetin, ligjet dhe
institucionet aq të domosdoshme për qeverisjen
normale të çdo shoqërie. Gjithashtu, në qoftë se
në shtetet e zhvilluara të perëndimit askush nuk
mund të dënohej pa iu provuar më parë fajësia
në gjyq, edhe kjo praktikë u përvetësua pikërisht
nga E Drejta Romake. Por o Zot! Edhe në këtë
rast, ne jemi më shumë se 2000 vjet mbrapa!
Sepse a nuk akuzohen sot, ata që nuk janë pjesë
e pushtetit, si të ishin kriminelë, hajdutë, vrasës
e të korruptuar? A nuk ndodh kjo, përpara se
fajësia e tyre të provohet në gjyq?
Ndonëse historianët mbajnë kokën me
dorë ngaqë askush nuk i dëgjon, politikanët
vazhdojnë të premtojnë atë që nuk realizohet
dot: të pamundurën.
Në këtë mënyrë e dëshpërojnë edhe më
shumë historinë e cila thotë se politika është
art i së mundshmes, jo i të pamundurës. Ja pse,
politikanët tanë duhen çuar edhe një herë në
bankat e shkollës. Ata duhet të njohin historinë.
Njerëzimi trashëgoi nga epoka romake mbi 80
mijë kilometra rrugë tokësore të mirëmbajtura.
Gjithë ky rrjet rrugor perfekt shpërndahej nga
Roma drejt provincave të saj, që shtriheshin
në tre kontinente. Jo më kot, thuhet dhe sot: të
gjitha rrugët të çojnë në Romë! Në vitin 2006,
Shqipëria rrezikon edhe të mos jetë pjesë e korridoreve europiane që janë projektuar fiks mbi
sistemin gjeografik rrugor të Romës së lashtë...

ishin teper te vobekte si ne cilesi ashtu dhe ne sasi
per te perligjur nje pretendim kaq emfatik. Pra,
bashke me treven qe quhet Epir i veriut, duhet te
pervehtesohen edhe grupet e popullsise autoktone shqiptare te cileve iu perket ky territor (dhe jo
ardhacakeve grekfoles). Ka nje handikap ne qendrimet e te dy paleve, pra, asaj shqiptare dhe asaj
greke. Ndersa, ky koncept i Vorioepirit, nga pala
greke vjen duke u “natyralizuar” si problematike
dhe si ngjyrim grek ne marredheniet politike dypaleshe nepermjet imponimit dhe korruptimit te politikes shqiptare, ironia qendron ne faktin se edhe
ne momentet e ngritjes se zerit shqiptar per kete
diversion, jo vec politikanet, por edhe elita intelektuale apo mediatiket shqiptare bien ne kurthin
e te argumentuarit “shkencerisht” se disa nga keto
zona kane qene historikisht shqiptare dhe popullsia e tyre perkatesisht shqiptare, por duke njohur
nga ana tjeter realitetin fiktiv te “minoritetit grek”.
Ne keto qendrime difensive te shqiptareve
ndjehen tone frike, pasigurie, pafuqie e kapitullimi perballe agresivitetit te ofensives se grekeve,
te cilet ne kete terren s’kane se c’te humbasin, por
vec te fitojne. Dhenia e statusit te “minoritetit”
dhe tentativat per te zgjeruar keto kufij te “minoritetit”, kemi parasysh edhe zhvillimet e viteve te
fundit ne Himare (ku faktore te rendesishem te
politikes shqiptare kane mbeshtetur “minoritetin
grek” atje, me pushtet lokal, pensione, shkolla e simbolike greke), ne Korce (hapja e shkollave greke, ngritja e organizatave klandestine si
“Korca autonome”), prej pushteteve e politikave
mercenare shqiptare, iu dha atyre atributet per
te kerkuar te drejta te paimagjinueshme. Gjithashtu, duke pasur mbeshtetjen totale te shtetit
grek, keta, ne te gjithe kohet, te perkrahur edhe
prej elementit mercenar shqiptar ne politike apo
ne grupin e njerezve me influence, si dhe Kishes
ortodokse shqiptare te uzurpuar nga nje kryepeshkop grek, perbenin dhe perbejne dhe rrezikun
eminent separatist dhe shperberes per shtetin
shqiptar, per shoqerine shqiptare, shtet, i cili, si
struci ne rere, i menjanohet ketij problemi duke
luajtur rolin e te pamundshmit, te vobektit, te
viktimes dhe te paditurit. Rreziku nuk qendron
thjeshte ne faktin se ata tashme jane nje realitet
fatkeqesisht i pranuar ne integritetin e shtetit dhe
shoqerise shqiptare; numri i tyre eshte teper i paperfillshem nese do te ekzistonte vec ky aspekt.
Ajo qe e ben te rrezikshem eshte veprimtaria
e tij ne dem te interesave te shtetit shqiptar. Duke
qene teresisht ne funksion te shtetit grek dhe instrument ne duart e politikes agresive greke, ky
“minoritet” luan me te gjitha kartat (me ato te
sanksionuara mjerisht ne kushtetuten shqiptare,
por dhe me ato te denueshme rrepte po prej kesaj
kushtetute, e te lejuara nga ana tjeter apo te miratuara ne heshtje prej politikes aktuale shqiptare
dhe te mbeshtetur prej se ashtuquajtures “shoqeri
civile”, ku spikat ndjeshem GDNJSH, per tjetersimin fiktiv te jugut te shtetit politik shqiptar, per
manipulimin e popullsise se atjeshme, per zoterimin e ekonomise se atjeshme, per ta paraqitur
si nje realitet te mirefillte me perkatesi greke nen
emertesen “Vorioepir”. Pra, koncepti “Vorioepir”
eshte kthyer nga nje realitet i zakonshem shqiptar,
pa ndonje ngarkese te vecante historike (pervec
faktit se aty jane pranuar si rajà disa grupe argatesh grekfoles), dhe pa nje percaktim te hershem
krahinor, por vec se voni ne funksion te ngarkesave politike, sidomos pas ndarjes se Epirit nga
padrejtesite politike te fillimshekullit te 20 te, ne
nje problematike absurde ne marredheniet mes dy
shtetesh dhe ne nje precedent separatist e irredentist ne gjirin e shtetit dhe shoqerise shqiptare.
Kjo per shkak te interesave te politikes greke
dhe per faj total te politikes shqiptare. Eshte e
tepert te themi se Epiri i Veriut eshte shqiptar,
kur vete Epiri eshte katerciperisht shqiptar. Por
ky koncept sa i stisur aq dhe i rrezikshem do te
perbeje nje rrezik persa kohe shqiptaret nuk ndergjegjesohen te kalojne ne pozicionin e tyre real dhe
te perligjur, jo me ne mbrojtje te Epirit te veriut,
por te kerkeses, per Epirin e plote e me gjere, te
te drejtave shqiptare te pamohueshme dhe mjaft te
rendesishme ne realitetin e shtetit te sotem grek,
ku perfshihen edhe dy elemente teper nevralgjike
si Cameria dhe Arvanitia, te cilat perbejne tema
mjaft te gjera dhe te cilat duhet te zinin vend
ndjeshem ne politiken e diplomacine shqiptare,
por me se pari ne mjetet e propagandes dhe perpunimit te opinionit publik, pasi edhe ky dukshem
eshte teper inert karshi problematikave te tilla te
rendesise paresore kombetare e shteterore. Dhe si
rrjedhim, mund te thonim me keqardhje se “Vorioepiri grek” eshte haraci i meritueshem ndaj
shqiptareve per braktisjen dhe harresen e Epirit....
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Jan Kukuzeli personaliteti Jan Kukuzeli, una personalità
i rëndësishëm i zhvillimit të importante nello sviluppo
kulturës muzikore evropiane della cultura musicale europea

M

e ndodhte shpesh qe sa here takohesha me zotin Franco De Anxhelis te me bente
te njejtat pyetje mbi kulturen dhe historine e Shqiperise. Ai interesohej per veglat muzikore, deshironte te dinte se kush instrument muzikor perdorej me teper
sipas tradites ne Shqiperi, kerkonte te dinte me teper mbi muuziken dhe origjinen e saj. Sa
e vjeter eshte muzika juaj a ekzistojne grupe polifonike ne Shqiperi? I shpjegoja qetesisht
per muziken tone tradizionale e kryesisht per grupet polifonike si ato te veriut ku perdorej
me mjeshteri ciftelia dhe per grupet polifonike te jugut, ku me ane te zerave meliodios
ata krijonin nje sere tingujsh muzikore. Hershmeria e grupeve polifonike shqiptare eshte e
lashte. Pikerisht per kete arsye regjisorja hollandeze Korina Manara kur degjoi per here
te pare grupin polifonik te fshatit Lapardha te Vlores u befasua nga menyra e te kenduarit, ishte nje menyre me te vertete e cuditshme dhe teper antike e per kete arsye kete grup
e zgjodhi per ne shfaqjen e tragjedise “Eletra” ne vend te korit antik Grek. Ai u cudit kur
i thashe qe muzikanti i madh Jan Kukuzeli ishte me origine shqiptare. Te them te drejten
nuk me besoi dhe me tha: Qe te me bindesh me sill argumente e fakte konkrete mbi origjinen dhe vepren e ketij muzikanti te madh boteror si krijues e kompozitor ne muziken e ritit
bizantine. Redaksia e gazetes “Rrenjet” me ane te historiamit Musa Ahmeti po publikon
shkrimin mbi jeten dhe vepren e Jan Kukuzelit dhe shpresojme ky doreshkrim t’i sherbeje
jo vetem mikut tim De Anxhelis, por shume e shume te tjereve.

P

ersonalitete të shquara të kulturës dhe traditës
shqiptare, kanë bërë emër gjatë shekujve me veprat dhe punën e tyre nëpër vende të ndryshme
të Evropës, duke vënë themele të reja të kulturës qoftë
të perëndimit, qoftë të lindjes. Në këtë kuadër, shquhen
veçanërsiht dy personalitete nga fusha e e krijimtarisë
muzikore Niketë Dardani dhe Jan Kukuzeli, të dy me
origjinë iliro-arbërore. Niketë Dardani, u lind në Remesianë të Dardanisë [340-414], seli ipeshkvnore e njohur
që në shekujt e parë të krishtërimit, ku vetë Shën Mateu
bëri ungjillizimin e dardanëve. Niketa kishte përgatitje
të lartë në shumë fusha të krijimtarisë, posaçërisht në filozofi, teologji, ndërsa shquhej veçanërisht në artet e lira
– muzikë, retorikë, astronomi etj. Është autor i një sërë
veprash dhe himnesh fetare, por më kryesorja është himni kishtar “Te Deum laudamus.” Jo më pak i njohur, është
Jan Kukuzeli, për të cilin janë shkruar studime të shumta
nga autorë dhe specialistë të fushave përkatëse.
Mendoj se përfundimisht është sqaruar koha kur ka
jetuar Kukuzeli, fundi i shekullit XIV dhe jo siç është
menduar deri tashi, fundi i shekullit XI dhe fillimi i
shekullit të XII. Ç’është e vërteta, në fund të shekullit të
XI, kemi një Jan Kukuzel, por ai nuk është nga Durrësi
dhe nuk është marrë me muzikë. Ky fakt, mesa duket ka
sjellë ngatërresat e shumta, për kohën, jetën dhe krijimtarinë në fushën e muzikës të Jan Kukuzelit. Shumë
të dhëna burimore, dokumentare dhe literaturë tjetër, e
botuar kohëve të fundit sqaron “epokën” Kukuzeliane.
Asnjë dorëshkrim apo burim tjetër, qoftë dokumentar,
kronikë etj, nuk e shënon emrin e tij apo ndonjë vepër
të tijën para shekullit XIV. Sipas dorëshkrimeve të Hilandarit, Jan Kukuzeli ishte bashkëkohas i J. Kladas dhe
i patriarkut Mateut, të cilët jetuan në fund të shekullit
XIV, gjë që është shumë e sigurtë. Të dhëna biografike,
qofshin ato dokumenta, dorëshkrime apo biografi, nga
koha e Jan Kukuzelit nuk kemi për të. Biografia më e
heshme është ajo e manastirit të Vlatajve të Selanikut, që
gjendet në kodikun nr. 46, e shkruar në vitin 1550, në të
cilën shënohet se ai ka lindur në fillim të shekullit XIV,
në qytetin e Durrësit, qytet ky me tradita të lashta, dhe
zhvillim të jashtëzakonshëm në këtë kohë.
Mësimet i para i mbaron në vendlindje, për të
vazhduar pastaj në kryeqytetin e Perandorisë, në Konstantinopojë, shkollën perandorake, ku studion filiozofi,
shkencat e natyrës, kaligrafi dhe teori e praktikë muzike.
Që në fillimet e para, shquhet për një zë të jashtëzakonshëm, duke arritur shumë shpejt të emërohet drejtues
i lëvizjes muzikore kryeqytetase, që veprimtarinë e saj
e zhvillonte në kapelën e të famëshmes Hagia Sofia,
të cilën e vizitonin pesonalitetet më të larta shtetërore
deri te perandori e tutje, njëkohësisht nderohet edhe
me titullin “mjeshtër.” Kjo gjë i hap shtigje të reja për
një karrierë të jashtëzakonshme, por për befasinë e të
gjithëve, ai nuk ndoqi një rrugë të tillë, por, krejt papritur, braktisi jetën e fisnikëve, oborrtarëve dhe klerikëve
të lartë, duke u larguar fshehurazi, për në manastirin e
Lavrës së Madhe, në Malin e Shenjtë të Atosit, veprim i
cili edhe sot e kësaj dite është enigmë e pazgjidhur. Hilandari apo ndryshe Mali i Shenjtë, në mesjetë gëzonte
një nam të madh në botën e dijes, shkencës, kulturës
dhe shtresave të larta të fisnikëve të mbarë perandorive, jo vetëm të lindjes, por edhe të perëndimit.
Si duket, duke qenë i bindur se aty mund të
krijonte në qetësi, ai zgjodhi këtë rrugë, në një vend
ku mbretëron qetësia dhe është i rrethuar me bukuri
përrallore. /Hilandari, zë një vend të rëndësishëm në
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apitava spesso tutte le volte che prendevamo il caffè con il signor Franco de
Anxhelis, di farmi le stese domande sulla cultura e della storia albanese.
S’interessava degli gli strumenti musicali, quello più tradizionale nostro,e
non solo, voleva sapere di più sulla nostra musica e delle sue origine. A quale
epoca risale la vostra musica,i gruppi polifonici,quelli della parte del nord con
quella maestria della lanolina e quelli del sud con le loro voci musicali che da
vero creavano una melodia. L’epoca delle nostri gruppi polifonici e molto antica.
La regista olandese Orina Manara quando ha sentito per la prima volta il gruppo
polifonico del paese di Lapardha di Valona e rimasta sorpresa dal suo modo di
cantare,molto particolare e strana, uno dei motivi che in seguito li fa scegliere per
lo spettacolo della tragedia ‘Electra’ al posto del coro antico greco. De Anxhelis e rimasto sorpreso quando gli ho parlato che il gran musicista Jan Kukuzeli
è d’origine albanese. A dire il vero non ha creduto dicendomi che mi servono dei
fatti e argomenti concreti della sua origine e della sua opera,di un grande artista
mondiale,compositore della musica antica bizantine. La redazione del giornale ‘Le
Radici’ second l’istoriano dott. Musa Ahmeti sta pubblicando l’articolo sulla vita e
l’opera di Jan Kukuzeli, sperando che questo articolo possa servire non solo al mio
amico De Anxhelis ma anche tanti altri.

Dr. Musa Ahmeti - Vatikan
historinë tonë kombëtare, jo vetëm për faktin se aty jetoi e krijoi Kukuzeli, por edhe për atë se në atë ishull,
gjejmë të dhëna për shumë familje fisnike shqiptare,
p.sh. për Zgurët e shek. XIV, pastaj Kastriotët e shek.
XV, etj/. Kushtet për punë, edhe pse jo shumë të mira,
bënë që ai aty të krijonte mrekullira, të cilat i përballuan kohës dhe janë të njohura deri në ditët e sotme.
Merita e Jan Kukuzelit qëndron në faktin se nocioni muzikor i tij u përdor për disa shekuj në muzikën
kishtare bizantine, në meloditë dhe himnet kishtare
bizantine; pastaj krijoi sitemin e “tabelave të rrathëve
harmonikë” për zbërthimin e marrëdhënieve ndërmjet
shkallëve muzikore të ndryshme; përktheu shumë vepra të autorëve klasikë dhe të kohës, kompozoi himne
kishtare të ritit bizantin, u mor edhe me krijimtari të
lirë artistike, poezi, por edhe shkroi shumë shkrime teorike nga fusha e estetikës së muzikës bizantine. Janë të
njohura shumë vepra të Jan Kukuzelit, një pjesë e mirë
e të cilave ruhen në kodikët origjinalë në manastiret e
Malit të Shenjtë të Atosit.
Më kryesoret janë: “Psallmi 107; Lavdet, 148, 149,
150; I shumë mëshirëshmi 117; kënga e Kerubinëve,
Aniksandri, Profetizmi...,” etj. Kukuzeli punoi mbi një
sistem të shkrimit muzikor të krijuar nga ai vetë, me
emrin “shkrimi kukuzelik.” Ky sistem, i cili paraqitet si
faza e tretë e semiografisë bizantine, perdorej me rreth 40
grafema grafike dhe bazohej në rrathët muzikore. Vazhdoi
të përdoret deri në gjysmën e parë të shekullit XIX, kur u
zëvëndësua nga sistemi i ashtuquajtur “krisantin.” Këtë
sistem ai e zbërthei me një mjeshtri të jashtëzakonshme në një vepër të veçantë me titull “Fillimi i shenjave
psalltike të përpiluara dhe të përpunuara prej mjeshtrit
Jan Kukuzeli.” Është krejtë e natyrshme që veprat e Jan
Kukuzelit të jenë të brumosura në frymën fetare të kohës
kur jetoi, përkatësisht ato i përkasin fushës së muzikës
kishtare bizantine që është shumë e bukur dhe përmban
një kolorit dhe muzikalitet të mrekullueshëm.
Megjithatë, ajo pjesë e traditës muzikore bizantine që ekzistonte në territoret shqiptare të Ballkanit
para pushtimit osman mbijetoi në kushte më të mira
midis bashkësive shqiptare në pjesën jugore të Italisë.
Shpërnguljet më të mëdha të shqiptarëve, janë ato të
Sicilisë dhe të Italisë së Jugut në vitet 1444, 1464, dhe
1468, por, nën presionin osman, u shtuan në intervale të
ndryshme gjatë tre shekujve të mëvonshëm. Shqiptarëve
të vendosur në treva të reja iu lejua të ruanin gjuhën,
dhe me lejen e papës, besimin e tyre ortodoks. Trashëgimia e tyre fetare dhe artistike muzikore përbëhej nga
një shtresim tradicional dhe i lashtë, para-kukuzelian.
Kjo trashëgimi u ruajt me xhelozi së bashku me ritin
pavarësisht nga kundërshtia me të cilën do të përballej
në vendin e ri. Muzikant i madh i kohës së vet, ai nga
bashkohëasit, por edhe më vonë u quajt “mjeshtër” dhe
“burim i dytë i muzikës greke” pas himnografit Sancti
Romanus. Siq e cekëm edhe më lart, ai në kulmin e
famës u largua nga Konstantinopja, për t’u tërhequr në
Malin Atos për të bërë jetë murgu, për tësfiduar vetën
e tij, shpirtin dhe lakminë, për t’iu kushtuar i tëri krijimtarisë muzikore, letrare, përkthimeve dhe punërave të
tjera, të cilat i sollën lavd, nderim dhe respekt sa ishte
gjallë, por edhe pas vdekjes. Kukuzeli vdes në Malin e
Atosit – Hilandar, në manastirin e Lavrës së Madhe, në
fillim të shekullit të XV.
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istinte Personalità della cultura e della tradizione
Albanese, si sono fate conoscere nei secoli con
le loro opere e il loro lavoro in diversi paesi del
Europa, mettendo delle nuove fondamenta della cultura
sia di quella occidentale,sia di quella Orientale. In quest’ambito, si distinguono in particolar modo due personalità nel campo della creatività musicale Nikete Dardani e
Jan Kukuzeli, tutti e due di origine Iliro-Arberore.
Nikete Dardani nacque a Remessiana in Dardania
[340-414], sede dell’Episcopato conosciuta sin primi
secoli del Cristianesimo, dove lo stesso San.Matteo ha
fatto il battesimo dei Cardani.Niketa aveva una gran
preparazione in diversi campi della creatività, particolarmente in filosofia, teologia, e si distingueva nelle arti
libere – musica, retorica, astronomia... . Autore di molte
opere e inni di fede, ma il più importante è l’inno della
chiesa “Te Dum laudamus “ Non è meno conosciuto,
Jan Kukuzeli, per il quale si sono fatti tanti studi da
autori e specialisti nei rispettivi campi. Penso che si
sia definitivamente chiarito il tempo in cui ha vissuto
Kukuzeli, la fine dello XIV secolo, e non come si sia
pensato fino ad oggi, la fine dello XI secolo e l’inizio
dello XII. In verità, alla fine dello XI secolo esisteva
un’Jan Kukuzeli, ma lui non era di Durrazo e non si era
mai occupato di musica. A quanto pare, questo fatto, ha
portato a tanti sbagli, per il tempo, la vita e la creatività
nel campo della musica di Jan Kukuzeli. Molti dati di
diverse fonti, documentazioni e di una nuova letteratura
uscita ultimamente chiarisce l’epoca “Kukukzeliana”.
Nessun manoscritto, o fonte diversa o anche documentazione, cronica o ect, non contiene il suo nome o qualche
sua opera prima dell’XIV secolo. Secondo i manoscritti
di Hilandario, Jan Kukuzeli era contemporaneo di J.
Kladas e del Patriarca Matteo. Loro vissero alla fine
dello XIV secolo, fatto questo pienamente accertato.
Dal tempo in cui visse non abbiamo nessun documento,
manoscritto, o dati biografici che lo riguardano.
Nel monastero dei Vlataj di Selanico, nel codico
nr.46, scritto nell’anno1550,si trova la biografia più remota nella quale si annota la sua nascita all’inizio dello
XIV secolo, nella città di Durrazo. Questa città aveva
antiche tradizioni e uno sviluppo straordinario in quel
tempo. Nel luogo di nascita finì i primi studi, per continuare dopo nella città principale dell’Impero, a Costandinopoli, la scuola Imperiale, dove studiò filosofia,
le scienze della natura, calligrafia, teoria e pratica della
musica. Fin dai primi inizi si fece notare per la sua voce
straordinaria, arrivando molto presto ad essere nominato
direttore dei movimenti musicali della città principale,
che svolgeva la sua attività nella cappella della famosa
Hagia Sofia, la quale era visitata dalle più alte personalità dello stato persino dall’Imperatore. Contemporaneamente viene onorato con il titolo di “maestro”. Questo
fatto apre a lui nuove vie per una straordinaria carriera,
ma per lo stupore di tutti, lui non segue questo percorso,
ma inaspettatamente abbandona la vita dei nobili, dei
cortigiani e degli alti cleri, allontanandosi senza essere
visto. Si rifugiò nel monastero “Lavres se Madhe”, nel
sacro monte d’Atos, un’azione, questa, rimasta anche
oggi un enigma irrisolto. Hilandario, o il Sacro Monte
com’era chiamato, durante il medioevo godeva di grande fama nel mondo del sapere, della scienza, della cultura e delle alte sfere della nobiltà di tutti gli Imperi,

non solo del occidente ma anche del oriente.
Per quanto si seppe, lui scelse questa strada essendo convinto che lì poteva creare in tranquillità, in un
posto dove regnava la quiete ed era circondato da bellezze fiabesche. Hilandario, occupa un posto importante
nella nostra storia nazionale, non solo perché li ha vissuto e creato Kukuzeli, ma anche perché in quel isola
troviamo delle indicazioni per molte famiglie della nobiltà albanese, per esempio Zguret dello XIV secolo,poi
dopo Kastriotet dello XV secolo... . Lui riuscì, anche se
le condizioni di lavoro non erano delle migliori, a creare
delle meraviglie, le quali hanno affrontato il tempo e si
sono fate conoscere fino ai giorni d’oggi. Il merito di Jan
Kukuzeli consiste nel fatto che la sua nozione della musica fu usata per diversi secoli nella musica della chiesa Bizantina, nelle melodie degli inni Bizantini; dopo
creò il sistema delle “tavole dei cerchi armonici”per
scomporre,le relazioni tra le diverse scale musicali. Tradusse molte opere dei autori classici e di quelli del suo
tempo, compose inni per la chiesa del rito Bizantino, si
occupò di creatività libere artistiche, poesia, ma scrisse
anche molti scritti teorici nel campo del estetica della
musica Bizantina.
Tante opere di Jan Kukuzeli sono molto note, e una
buna parte di loro è custodita nei codici originali dei monasteri del Sacro Monte d’Atos. I più importanti: “Salmi
107;Le lodi,148, 149.150; IL misericordioso 117; il canto
dei Kerubini, Aniksandri,le Profezie..”. Questo sistema
come la terza fase della semiografia di Kukuzeli, era usato con circa 40 disegni grafici basati nei cerchi musicali.
Si usò fino nella prima meta dello XIX secolo, quando fu
sostituito dal cosiddetto sistema “Krisantin”. Lui distese
questo sistema, con straordinaria maestria, in un’opera
intitolata ”L’inizio dei segni dei salmi, ridisegnati dal
maestro Kukuzeli”. Naturalmente le opere di Jan Kukuzeli sono impastate con quel’aria di credenze del tempo
nel quale lui ha vissuto, appartenenti alla musica della
chiesa Bizantina che è molto bella e contiene un colorito e una musicalità meravigliosa. Quella parte della
tradizione musicale Bizantina che esisteva nei territori
albanesi dei Balcani, prima dell’occupazione Ottomana,
sopravisse in condizioni migliori nei raggruppamenti degli albanesi nel sud dell’Italia. I più grandi spostamenti
degli albanesi, sono quelli della Sicilia e del Sud dell’Italia negli anni 1444, 1464, e 1468, ma sotto la pressione
Ottomana ci sono state altre i tre secoli successivi. Agli
albanesi situati nelle nuove terre fu consentito di custodire la loro lingua, e con il permesso del Papa, anche la loro
credenza Ortodossa. La fede e la loro eredità artistica e
musicale erano composte di classi tradizionali e antiche,
prima di quelle Kukuzeliane.
Questa eredita e stata custodita con gelosia insieme
ai riti senza tenere conto delle difficoltà che si ponevano
nel nuovo paese. Gran musicista del suo tempo, lui fu
chiamato dai suoi contemporanei “maestro” e “seconda
fonte della musica greca” dopo Sancti Romanus. Come
abbiamo spiegato, lui si allontana da Costandinopoli, per
ritirarsi nel monte Atos e proseguire una vita da monaco,
sfidando se stesso, lo spirito, la smania, e per dedicarsi
interamente alla creatività musicale, letteraria, alle traduzioni e altri lavori che li hano portato gloria, onore e
rispetto non solo quando era in vita, ma anche dopo la
morte. Kukuzeli muore nel Monte Atos-Hilandar, nel monastero “Lavra e Madhe” all’inizio dello XV secolo.
(traduzione Arta Mezini)
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Futbollisti Suljoti
nje talent i vertete
T

e shumte jane emigrantet shqiptare qe banojne dhe punojne ne shtetin fqinje italiane dhe njera prej tyre eshte familja Suljoti
e cila prej shume vitesh banon ne token Etruske
Kolligiana. Kane kaluar shume vite qe familja e
futbollistit 18 vjecar e teper te talentuar Blerand
Suljoti banon ne kete provinc te bukur, midis tyre
nuk ka diference, integrimi i shpejt i tyre te le
te kuptosh se kjo familje shqiptare ka gjetur tek
banoret e kesaj province nje mikpritje vllazerore,
dashamiresi, e afrimitet veti te trasheguar nder
shekuj nga te paret e tyre Etrusket e lashte, popull
vella me njerzit e jugut te shqiperise (ilirise) nga e
ka origjinen familja Suljoti.
Per ta specifikuar me qarte kete thenje historia dhe filologjia kane pranuar se gjuha e vjeter
Etruske kuptohet qarte dhe mire vetem me gjuhen
shqipe (arvanitase). Ja ky eshte dhe motivi qe ne
shume provinca toskane gjenden familje shqiptare
nga pjesa jugore e shqiperise, sepse sic dihet ne
historine e mergimit, mergimtari vendosej ne ato
vende dhe zona ku ndodheshin te afermit e njerez
te nje gjaku. Ky eshte nje fakt historik qe mbijeton ne ditet tona, sic eshte rasti i familjes Suljoti
dhe djalit shtatelarte, simpatik, inteligjent dhe i
dashur me shoket e shkolles dhe te ekipit Blerandi. Qysh i vogel ai krahas librave dhe frekuentimit
te shkolles ne menyre korekte eshte dashuruar fort
me topin dashuri te cilen po e kokretizon ne jete.
Ai luan futboll me skudren e te rinjeve te Kollegianes.
Talenti dhe puna qe bene ne ekip djaloshin
shqiptar e kane kthyer idhull te skuadres te gjithe
e respektojne e duan, por mbi te gjitha e vleresojne si baza kryesore e ndertimit te lojes e cila
ne me te shumten e rasteve eshte kthyer ne fitore.
Blerandi sic na thane shume simpatizant dhe admirues te skuadres ka lindur per te luajtur futboll,
per shpirtin qe ka ne e admirojme, ne disa raste
kur nuk luan Blerandi tek ne hyn paniku dhe patjeter mungon spetakli ne fushe.
Intersant kete djalosh e duan te gjithe jo vetem
te rinjt, por edhe pleqt, bura e gra te kesaj province ata kur moren vesh lajmin qe familja Suljoti
mori citandinacen italiane u gezuan sepse do ta
shihnin futbollistin e ri te kopletuar qe do te luante me nje skuader italiane dhe ata do te krenoheshin shume me djalin e tyre me origine shqiptare
qe do te fluturonte si shqiponje mbi fushat e berta
e patjeter do ta duartrokasin dhe brohorasin me
gjithe forcen e shpirtit.

Scheda di valutazione personale
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ono molti gli immigrati albanesi e le loro
famiglie che vivono e lavorano nel vicino
paese italiano e una di queste è la famiglia
Suljoti la quale vive da molti anni ormai nella
terra Etrusca Colligiana. Sono molti anni che la
famiglia del calciatore diciottenne di tanto talento, Blerand Suljoti, vive in questa bella provincia
e con gli abitanti non ci sono grandi differenze.
La loro veloce integrazione dimostra che questa
famiglia albanese ha trovato negli abitanti di
questa provincia un’ospitalità fraterna, bontà, affetti, valori questi tramandati nei secoli dai loro
avi, gli antichi Etruschi, popolo fratello con la
gente del sud dell’Albania da dove è originaria la
famiglia Suljoti.
Per chiarire e specificare di più la questione,
la storia e la filologia, ha ammesso che l’anticha
lingua Etrusca si comprendesse molto chiaramente solamente con l’antica lingua Albanese (Arvanitase). Questo è il motivo che in molte province
toscane si trovano delle famiglie albanesi a sud
dell’Albania, perché come si sa nella storia dell’immigrazione, gli immigrati si stabilivano in quei
paesi e in quei posti dove si trovavano i loro parenti e persone dello stesso sangue.
Questo è un dato storico che si conferma anche nei nostri giorni, come nel caso della famiglia
Suljoti e del loro figlio Blerand, un ragazzo alto,

Cognome: Suljoti
Nome: Blerand
Ruolo: Centrocampista
Data di nascita: 21/12/1988
Categoria: Allievi Regionali
Caratteristiche atletico strutturali
Altezza: m 1.87
Peso: Kg. 85
Giudizio tecnico: Fondamentali ottimi,
buon colpitore di testa, tiro potente
preciso anche dalla distanza.
Giudizio tattico: Buona visione di gioco, copre bene gli spazzi, buon intenditore.
Giudizio atletico: Fisico possente, resistente nella corsa.
Giudizio comportamentale: Ottimo
con forte volontà di migliorsi.
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Il calciatore Suljoti:
un vero talento
S

Ethet e Ringut, Trysnia e
Grushtit, dhe Ndjenja e Fitores
ampioni i Diaspores dhe i te gjithe shqiptareve ne sportin e rende te boksit profesional
meritoi fitoren ne ndeshjen e tij te radhes, sot
me date 02/04/2006. Mbreti i ringut profesional Kuq
e Zi, Kreshnik Qato, krijoj serisht nje atmosfere ku
brohoritjet dhe ballelartesia kombetare bashke me
muziken e mrekullueshme shqiptare u ndjene dhe
u degjuan serisht me plot krenari ne ringun e boksit
britanik. Kesaj radhe, pikerisht ne arenen londineze
te “York Hall”, e cila njihet si “Shtepia e boksit britanik”. Keshilla qe trajneri i mirenjohur Luigji Leo,
ish-kampion i Britanise, i dha Kreshnikut ishte: “Kjo
eshte ndeshja qe do te hap deren e suksesit per takime titullore”.
Por kjo dere do hapej vetem me fitore dhe asgje
me pak. E keshtu ndodhi, pas nje hyrje te furishme
ne ring me disa dopje-goditje qe i dha kundeshtarit,
Kreshniku dukej ne nje gjendje te shkelqyeshme fizike dhe psikologjike. E kishte te shkruar ne balle se
do te fitonte. Por si gjithmone e ne çdo sport, fusha
dhe rregullat te vendosin perballe nje konkuruesi,
me statistika pothuajse te barabarta; i cili po ashtu
deshiron te dale fitimtare, pasi dihet qe edhe ai ka
shpenzuar energji per te arritur fitoren. Natyrisht
kundeshtari i tij, ishte po aq i vendosur te fitonte sa
edhe Kreshniku. Ne nje prononcim qe Qato beri para
se te hyje ne Ring, tha se dy boksiere sterviten per
muaj te tere per te konkuruar ne nje ndeshje, prandaj
fitorja varet me shume nga forca psikologjike, pasi
ajo fizike eshte simetrikisht e barabarte.
Kesaj radhe Kreshta e boksit profesionist shqiptar Qato, u ndesh me francezin Laurent Goury, te cilin
e mundi me nje difference prej pese pikesh, (60-55)
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ne nje ndeshje te gjykuar nga gjyqtari Lee Cook. Kjo
diference minimale thekson faktin qe Kreshniku pati
nje kundershtare te forte e te mire-pergatitur, por qe
ky i fundit, nuk mundi t’u shtoje statistikave te tij nje
fitore. Ne fakt, Courey u tregua hileqar dhe u qortua
disa here nga gjyqtari i ndeshjes, sepse ai e goditi
Kreshnikun disa here me sup. Madje, u degjua qe
gjyqtari t’i thoshte se do ta skualifikonte direkt nga
ndeshja nese ai do ta perseriste hilen. Raundet tre
minuteshe kalonin njera pas tjetres me shume ankth,
por, Kreshniku sa vinte e i afrohej fitores.
Epersia e boksierit tone filloj te dukej qarte, por
siç dihet, kur ne ring ndodhen dy kundeshtare te forte, ndeshja nuk mbaron deri ne seconden e fundit e
keshtu ndodhi. Goditjet e boksierit shqiptar vershonin pa rreshtur mbi trupin e kudershtarit te tij. Çdo
grusht shnderrohej ne nje brohoritje te larmishme
polifonike qe vinte njeheresh nga disa qindra zera qe
e kishin ndezur atmosferen. Dukej qarte se rreth 500
tifoza te zjarrte, qe ishin te pranishem, nuk do pranonin asgje me pak se fitoren e idealit te tyre te forces.
Ne nje bisede telefonike, qe arritem te realizonim me
kampionin tone pas ndeshjes, Kreshniku tha: “Fitorja ishte fryti i kombinimit te stervitjes time disa
mujore me atmosferen dhe brohoritjet e boksdashesve shqiptare pergjate gjithe minutazhit te nje dueli
vertete klasik”. Ai gjithashtu faleminderoi te gjithe
mbeshtetesit e tij, trajnerin, menazheret si dhe organizmin sportiv, “Tifozat Kuq e Zi” per mbeshtetjen
morale qe ata i kane dhene, per uniformen zyrtare
te ringut, qe Kreshniku veshi rishtas gjate ketij dueli. Brohoritja tashme himnore “O sa mire me qene
shqiptare” i kishte dhene force te fitonte ndeshjen.

simpatico, intelligente, e affettuoso con i compagni di scuola e della sua equipe. Sin da piccolo,
assieme ai libri e alla scuola che frequentava regolarmente, lui si appassionò fortemente al pallone,
passione questa che realizzasse anche nella vita.
Lui gioca a pallone con la squadra dei giovani di
Colligiana.
Il talento e l’impegno che ci mette ha fato di lui
l’idolo della squadra, e tutti lo amano e lo rispettano, ma sopratutto lo rispetta come punto centrale
dell’organizzazione del gioco che nella maggior
parte dei casi si è trasformata in vittoria.
Come ci hanno detto anche molti suoi simpatizzanti e ammiratori della squadra, Blerand
e nato per giocare il football, lo ammirano per il
suo spirito, ma in quelle occasioni dove Blerand
non gioca, loro sentono il panico e sicuramente la
mancanza dello spettacolo in campo. Questo ragazzo ha ben voluto non solo dai giovani, ma anche
da anziani, da uomini e donne di questa provincia,
quando la famiglia Suljoti ha avuto la cittadinanza
italiana, tutti hanno gioito per la bella notizia perché avrebbero visto il giovane calciatore giocare
in una squadra italiana e sarebbero stati orgogliosi del loro ragazzo d’origini albanese che avrebbe
volato come un’aquila sopra i campi verdi e tutti
lo avrebbe applaudito e incoraggiato con tutta la
forza dell’anima.

Suljoti, l’aquila che vuole volare
con la Colligiana

C

olle – Lo è di fatto dal ‘91 quando aveva
tre anni e di certo non gli importava granché di stare di qua o di la dell’Adriatico,
ma dal 10 marzo scorso Blerand Suljoti, nato
albanese, punto di forza della Colligiana juniores con qualche apparizione in prima squadra,
e italiano anche di diritto. Nel senso che giurando fedeltà alla Costituzione italiana insieme
a tutta la sua famiglia (il padre Adriano, la madre Matela e il fratello maggiore Besart, arbitro
della sezione Aia di Firenze) il giovanotto nato
il 21 dicembre di 18 anni fa a Valona e diventato cittadino della Repubblica italiana a tutti
gli effetti.
Non ultimi quelli giuridici, che vuol dire
diritti politici, nuova nazionalità e nuovo passaporto, ma anche abbartimento degli ostacoli
legali in una carierà sportiva che si annuncia

interessante. Perché di sicuro “Andy”, come lo
chiamano tutti, a pallone sa giocare: ha tecnica,
forza, coraggio, disciplina e polmoni, sta stare
in campo e ogni tanto la mette anche dentro. E
con l’età tutta dalla sua, le porte sono giustamente, tutte aperte. Al momento, pero, lui pensa
solo a finire la scuola (frequenta il quarto anno
dell’istituto tecnico Marconi di Siena) e alla sua
Colligiana, che e ancora in lizza per la vittoria
del campionato regionale e che sabato giocherà a Rosignano la partita decisiva. E se penso
al mio futuro, sportivo e non, so che avrò molti
meno ostacoli da superare. Devo ringraziare la
Colligiana e il mio allenatore, ma soprattutto
devo dire grazie ai mie genitori che hanno fato
tanto per me e mi hanno insegnato i valori della
vita.
(da un giornale sportivo di Siena)

Mister Paolo in un’intervista che a rilasciato
per il nostro giornale ha detto: “Un ragazzo
come Suljoti non l’ho mai visto in vita mia...”
Allora Mister, ci parli di Blerand?
Andy, così lo chiamiamo tutti è un ragazzo eccezionale, carattere generoso, volenteroso, riesce
ad essere un punto di riferimento all’interno dello
spogliatoio. Molto dotato fisicamente è supportato da una discreta tecnica che ne fa un giocatore
completo che può giocare anche a livelli superiori.Un piccolo microscopico difettino è la non
eccessiva velocità in fase d’impostazione, che comunque già in quest’anno ha migliorato e che con
il lavoro migliorerà ulteriormente in futuro.
Come si è integrato nel gruppo?
Lo già detto prima: Andy è un riferimento per i

compagni, ma anche per me e la società. E’ un
ragazzo con cui si sta volentieri.
Parlando più in generale, è sempre facile
per uno straniero integrarsi nella vostra
squadra, società?
Credo che il calcio, come lo sport in genere, sia
un fantastico collante per tutti. Le amicizie che
nascono nello sport risultano nel tempo salde e
durature. A livello generale credo che come si
usa possibile catalogare gruppi di persone o addirittura popoli con un solo aggettivo o una sola
identità, credo che in tutte le nazioni del mondo
ci sia gente buona ed altra meno.

Per la pubblicità
su Rrënjët
Le radici telefonare
allo 06.9416366
o inviare una e-mail all’indirizzo
mediaservice@massimomarciano.it

13-05-2006 15:20:22

NStoriaM

pagina 7 . Anno 4 . n. 2 . Maggio 2006 .

E shkuara mbetet
tek e shkruara

Il passato resta
nelle scritte

Qoftë edhe një kalim i shpejtë në epistolaret e Ibrahim Shytit, në Vlorë,
i cili në shënimet e Petro Markos karakterizohet si “njeriu që i dha çdo
gjë Shqipërisë dhe nuk i kërkoi asgjë asaj”, të bind se nëse vëmë në dyshim
të nesërmen, kjo ndodh se nuk arrijmë të justifikojmë të sotmen; vetë e sotmja
na ikën duarsh për shkak se as të shkuarën nuk kemi arritur ta lëmë të gjithën,
me të gjitha të vërtetat shkruar

Speriamo che sia un passaggio breve negli epistolari d’Ibrahim Shyti a Valona,
il quale negli appunti di Petro Marko si descrive come “l’uomo che ha fatto
di tutto per Albania e non ha ricevuto niente da lei”. Cosi ci facciano convincere
che se mettiamo in dubbio il nostro futuro questo succede perché non possiamo
commentare il presente, la quale si fa sfuggire tra le mani,non avendo
mai lasciato del tutto il passato con le sue verità

E

ndè mbetet i pashpjeguar së gjithash
“misteri i mistershëm” që, teksa pranohet që jemi ndër kombet më të vjetër
ndë Evropë, e pa dyshim ndër dy më të hershmit në Ballkanet, nuk se i zotërojmë provat e
gjalla për të pohuar këtë në sy të mëtonjësve
tanë, rreth-e-përqark ndë Evropë e më gjerë.
Po të bësh analogji me të sotmen e sotme, kur
edhe ato muze e vlera arkeologjike që kemi,
mezi arrijmë t’i ruajmë, po të pranojmë faktin
që institutet e akademitë tona, nuk dihet se kur
do të ndjehen ndonjëditë si shqyrtuese, analizuese e pohuese të të vërtetave të historisë e
kulturës shqiptare, me një zhvendosje paralele
në thellësi të kohës, arrihet në përfundimin se
jo më pak kemi përgjegjësi ndaj asaj që i kemi
privuar vetes, se sa na kanë privuar të tjerët
prej vlerës dhe historisë sonë.
Deri edhe një shekull më parë, në trojet
tona ka qenë diç jo aq e rëndomtë prania e
funksionimi i një librarie. Deri edhe në letrat,
epistolaret, e fillimit të shekullit xx , mund të
perceptosh faktin që Shqipëria endè nuk ia
dinte vlerën kujtesës së saj të përjetshme: të
shkruarave. Nuk ka shumë gjëra të shkruara,
por ne, megjithatë, se përse nuk e gëzojmë dot
të drejtën absolute për të akuzuar “cmirëzinjtë
e armiqtë e mëmëdheut tonë”, kur edhe tërë
atë pjesë që është lënë ose që ka shpëtuar prej
mërisë së tyre, nuk ka merituar vëmendjen dhe
kujdesin tonë, të ne shqiptarëve, për ta kthyer
në të shkruar e histori të gjallë. Bardhosh Gaçe,
edhe një herë në rastin e Ibrahim Shytit, shfaqet
në rolin që paraardhësit tanë më të ndjeshëm të
para-gjatë-e-pas Rilindjes, morën mbi shpinë,
për ta shpënë qoftë edhe një çap më tej.
Edhe pse qysh në krye i bindur, se fare pak
do të shpërblehej me mirënjohje, edhe pse i
trishtuar në fatin e atyre gjërave që i gjente
arkivave, sirtarëve, kujtesës së trashëguar
gojë-më-gojë prej njerëzve, që megjithatë, nuk
do të mundnin kurrë tu siguronin jetëgjatësinë
e merituar të vdekurve të tyre të respektuar.
Epistolaret e asaj kohe sot (ashtu si letrat e
sotme nesër) nuk mbeten dot më në vlerën e
“ca letrave” e aq. Në to gjejnë shfaqje e dukje
tërë treguesit e jetës së kohës, të fund-shekullit XIX e të fillimshekullit XX, marrëdhëniet
komplekse midis njerëzve, individualiteteve
e personaliteteve të kohës, të shqiptarëve të
letrave, prej kudo ku ata jetonin. Secila prej
letrave manifeston një psikologji e kulturë të
caktuar, gjendje ekonomike dhe arsimore të
veçantë, madje nuk mund të mos ravijëzojë
një hartë specifike të lagjes, të fisit në kontakt
me fise të tjerë, me lagjen, qytetin, rrethin,
krahinën, gjer në kontaktet e njerëzve të saj
me tërë vendin, dhe pse jo, deri në skajet më
të largëta të një perandorie të tërë.
Duket se Egjipti, Misiri, por edhe America
nuk ka qenë aq larg për letrat e shqiptarëve,
që nëpërmjet gjuhës, kërkonin të mbeteshin të
tillë, edhe kur të detyruar nga rrethanat ekonomike apo për shkak të rrezikimeve të ndryshme, duhej të linin atdheun, familjet. Letrat
pasqyrojnë edhe diferencat prej ku dërgohen,
jo vetëm nivelin, kulturën, shkallën e informimit, por, njëherësh, edhe masën e angazhimit,
të njerit apo tjetrit letërshkrues, në problemet
kombëtare, të librit a të kulturës në përgjithësi. S’ka formë më të sinqertë, më të saktë, më
të vërtetë, se historia e një vendi shkruar në
letrat private të qytetarëve të vetë. Ndaj edhe
është me vlerë të madhe marrja e përkujdesja
e këtyre le trave, respektimi i tyre real, vendosja e tyre në kohë dhe përdorja në funksion të
këtij qëllimi fisnik, siç është jo vetëm bërja e
Historisë, por edhe lënia pas saj në letrat, në
epistolaret, por edhe në librat me to e për to.
Është i njohur bie fjala A.Z.Çajupi për krijimtarinë tij, por është një gjë aq e veçantë
parathënia e tij për dramën “E thëna” të Milo
Duçit në Kajro, një parathënie si e shkruar për
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nga Faruk Myrtaj - Canada
Shqipërinë e ditëve tona: “shkronjëtorë dhe
vjershëtorë të vërtetë të rrallë, por me dhjetraqindra ministra e deputenjë e diplomatë, që
mbijnë sikur përpudhat nga dheu!”
Letrat që i dërgohen Ibrahim Shytit në
Vlorë, dallojnë stilin e jetën e të shkruarin e
Sali Nivicës me atë të Josif Bagerit, të Kristo
Luarasit me Bektash Berberin, të elegancës
së Marigo Posios me arsitokracinë e Mit’hat
Frashërit që shkruan nga Parisi, kulturën e
Jani Vruhos me ngjyrimet e Thoma Papapanos,
familiaritetin e Gjyste e Dom Mark Vasës me
tonet e rënda mëmëdhetare të Osman Haxhiut,
Abdyl Kuçit, Seit Qemalit e Halim Xhelos, por
s’mund të mos bëjnë përshtypje vlerat e kujdesin për to, të librave dhe të fotografie në marrëdhëniet e shkëmbimet e Ibrahim Shytit me
Marubët. Në krye, në kokë të letrave të marra
e të dërguara bie në sy njatjetimi me “zonja e
zotërin...j”, pastaj vinë koha tjetër dhe shfaqet
përshëndetja me “shoku...”, por në të gjitha
kohët, në të gjitha regjimet, ka burgje, internime, deri edhe pushkatime, jo rrallë herë
të pa-identifikuara, në shpinë të jetës dhe të
ndjenjës së Shytajve.
Që megjithatë, kurrë nuk iu ndanë “marrëzisë së librave”, dhe që kurrë nuk bënë dot
pazar në kurriz të kulturës e të lirisë së Shqipërisë e të shqipëtarëve. Dhe të gjitha, gëzimet e hidhërimet, të gjitha janë të hedhura në
letrat. Po gjuha, gjuha shqipe, që edhe ajo të
lind e mëkëmbet letrash, e pastaj tek nisë e
nxiton të stoliset e të bëhet sa më e bukur, sa
më shqipe. “Shëndetja, a ju shërben mirë?”,
lexojmë diku, në njerën nga letrat e At Shtjefën Gjeçov Kryeziut. “Plakun e plakën dhe
zonjën i kam mirë e ju falem fëmijërisht”,
shkruan Th.Papapano diku tjetër. Qoftë edhe
vetëm letra e Salushe Shytit për të shoqin e
internuar në Sazan, do të ishte mjaft për të
parë Shqipërinë ndjesore nëpërmjet familjes
së Ibrahim Shytit. Vetë Ibrahim Shyti, i rrëfyer
përmes letrave të mbledhura e të shoqëruara
nga Bardhosh Gaçe, e ka lënë të shkruar fatin e të shkruarave të tij: Vetëm pas vdekjes,
kishte dëshirën që këto materiale të bëheshin
publike”. Nëse do të pritet po kjo gjë (vdekja)
edhe në rastin e një kombi a të një populli,
vështirë do të pritej se do të arrihej një gjë e
tillë, por nëse fati dhe e shkuara e çdo individi
arrin e mbetet e shkruar, në kohë e në jetë,
ka shumë gjasa që kështu të ndodhë edhe me
kombin e vendin

R

imane ancora non spiegato prima di
tutto il mistero misterioso che, nel fra
tempo che si accetta che siamo uno degli paesi piu antichi in europa, e senza dubbio
uno tra i piu antichi nel balcano, perche non disponiamo le vere prove per approvarlo davanti
a tutti, intorno l’europa e gli altri piu lontano.
Se fai un analogia con il presente del presente, anche quando quei valori archeologici che
abbiamo malapena riusciamo a conservarli, ma
se accetiamo il fatto che le nostre istituzioni
e le nostre accademie, qualche giorno potrano
analizare e approvare le verità storiche della
cultura Albanese, con un spostamento paralelo
in profondita del tempo, si arriva nella conclusione che non abbiamo meno responsabilità
da quello che abbiamo privato a noi stessi, di
quello che gli altri ci hanno privato per il nostro valore e la nostra storia.
Fino un secolo prima, nelle nostre terre e
stato qualcosa non cosi brutto la funzione di
una libreria. Fino alle lettere, epistolari, del
l’inizio del secolo XX, potresti percepire il fatto che l’Albania ancora non sapeva l’importanza del suo eterno ricordo: i scritti. Non ci sono
molte cose scritte, ma noi, comunque, e perche
noi non abbiamo il diritto di acusare i nemici
della nostra terra madre, e quando tutta la parte che si e lasciata o che che si e salvata dalla
loro rabia non ha, meritato la nostra attenzione
e la nostra cura, di noi Albanesi, per far ritornare nel scritto e storia. Bardhosh Gace, e
una volta al posto di Ibraim Shyti, si appare
nel ruolo dell’antenato piu sensibile, di primaoggi-e dopo il rinascimento, hanno tenuto sulle spalle, per fare anche un solo passo avanti.
Anche perche sin dall’inizio si sarebbe ripagato con la gratitudine, anche se triste nella loro
fortuna cose che trovava nei cassetti nei archivi il ricordo ereditato solo sentendo dai nostri
antenati, e che comunque, non potrebbero mai
assicurargli il merito ricordo dei loro morti. Gli
epistolari di quel tempo, oggi (cosi come le lettere di oggi, domani) non avrano piu lo stesso
valore.Su queste si apparirano tutti quelli che
raccontano la vita di quel tempo, il fine secolo
XIX e l’inizio del secolo XX, le complesse relazioni tra le persone, individualita e personalita del tempo, degli Albanesi delle lettere, da
ovunque loro vivevanno. Ognuna delle lettere
manifesta una psicologia e cultura precisa, una
situazione economica, e una speciale formazione di studi.
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Anzi non posso stare senza mostrarvi una
mappa del quartiere, dei parenti, in contato
con altri parenti, in altri quartieri, con la citta, la regione, fino nei contati con la sua gente
con tutto il paese, perche no, fino nei orizzonti
piu lontani di un intero impero. Si vede che
l’Eggitto, Misir, ma anche l’America non e stata cosi lontana per le lettere degli albanesi,
che tramite la lingua, cercavano di rimanere
uguali, e quando costreti dalla situazione, economica, o per motivi di diversi rischi, dovevano abandonare il paese, la famiglia. Le lettere
rifletono come uno specchio le differenze da
dove si mandano, non solo, il nivelo, ma la cultura, il grado d’informazione, ma nello stesso
tempo la massa del occupazione, del uno o l’altro, scrittore su i problemi nazionali, del libro
e della cultura in generale. Ce una forma molto
sincera, piu esata, piu vera della storia di un
paese scritto nelle lettere private della gente
di questo paese. E perciò la cura di queste e
la responsabilita di queste lettere, il loro reale
rispetto, il loro giusto posto, e il giusto modo
da usare in funzione a questo scopo, com’è non
solo, la creazione della storia, ma anche la sua
trascurazione nelle lettere, negli epistolari, ma
anche nei libri con, e per loro. Per esempio
A.Z.Cajupi, e molto conosciuto per le sue opere, ma e cosi insolita la sua perfazione, per la
dramma, te thene te Milo Duacit, ne Kajro, una
perfazione scritta per l’Albania dei giorni d’
oggi: come scrittori, e poeti, veri, raramente,
ma decine-centinaia, ministri deputeti e diplomati, che crescono come l’erba cattiva!
Le lettere che eranno mandate a Ibraim
Shyti, a Vlore notano lo stile e la vita e lo
scritto di Sali Nivica con quello di Josif Bager,
di Kristo Luaras, con Bektash Berberin, dell’
eleganza di Marigo Posio, con l’aristocrazia di
Mitat Frasherit, che scrive da parigi, la cultura di Jani Vruhos, con le colorazioni di Thoma
Papanos, la famigliarita di gjuste e Dom Mark
Vases, con i pesanti toni di Osman Haxhiut,
Abdyl Kuacit, Seit Qemalit, e Halim Xhelos,
ma come non possono fare impressione i valori e le cure per loro, dei libri e delle fotografie nelle relazioni e i cambi di Ibraim Shyti,
con Marubet. All’inizio delle lettere ricevute
e mandatesi nota la formalita: signorine e signori, mentre in seguito compagni, ma in tutti
i periodi, nei tutti i regimi, esistono i carceri,
campi di concentramenti, e perfino gli ommicidi, non raramente non identificate, sulle spalle
della vita e dei sentimenti dei Shyta. Che comunque non si sono separati dalla pazzia dei
libri, e che non hanno abbusato alle spalle della cultura e della liberta, dell’Albania e degli
albanesi. E tutte, la felicita e sentimenti brutti,
sono tutte scritte sulle lettere.
Si, la lingua, Albanese, che nasce e si cresce, e quando comincia a crescere e diventarsi
piu bella, e piu originale piu se stessa. Il saluto, vi serve per bene? Leggiamo da qualche
parte, in una delle lettere di padre Shtjefen
Gjecon, Kryeziu. La mamma e papa, stanno
bene, vi ringazio in modo infantile, scrive Th.
Papapano, da qualche altra parte che sia anche solo la lettera di Salushe Shyti, per il suo
marito portato nel campo di concentrazione a
Sazan, sarebbe gia qualcosa per vedere l’Albania, sentita tramite la famiglia di Ibraim Shyti.
Lui stesso ha confessato tramite le lettere acccumulate e accompagnate da Bardhosh Gace,
ha lasciato scritte, i suoi scritti: Solo dopo la
sua morte desiderava che questi materiali diventassero pubbliche. Se si aspettera questo
(la morte) e nel caso di una nazione, o di un
popolo, e difficile aspettarsi che succeda una
cosa del genere, ma se la fortuna e il passato
di ogni individuo rimane scritta, in tempo, e
per la vita, ed è possibile che succeda nel suo
paese e nella sua nazione.
(traduzione Brunida Metani)
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NCulturaM
ME RESPEKT PER...
nga Arta Mezini

N

e ditet e marsit
mes
kolegeve
dhe dashamiresve te shumte u promuvua ne nje nga ambientet
e ‘’Radio Jeta’’ libri i aktorit, gazetarit dhe poetit
Ilir Borova. Mes emocionesh ai presantoi nje
aspekt tjeter te talentit
te tij, ate si poet. Copeza
jete e momente komunikimi mes bashkeatdhetaresh na i paraqet me ane te
vargut te bukur dhe modest. Nuk e kisha menduar-shprehet Iliri, se nje dite do t’i botoja keto momente ne
nje liber poetik. Ato nisin aty ku deshira lind per te
hedhur dicka ndryshe nga komunikimi i pergjithshem
mes ndjenjes dhe realitetit. Ishin miq te mi -shprehet
ai- te cilet me dhane shtytjen e pare per t’i mbledhur e
botuar ne nje liber. Libri poetik “Me respekt per...” qe
tashme eshte ne duart e lexueseve, nuk eshte vetem nje
zhaner biografik sic ndodh zakonisht tek shume poet,
por nje dokument ku pasqyron me vertetesi dy kohe me
koncepte e ide te kunderta.
Ilir Borova ka lindur ne qytetin e bukur e me tradita kulturore te Korces, ku mbaroi shkollen e mesme
artistike ‘Tefta Tashko Koco’’ ne degen e piktures. Penelatat e para flasin per rrugicat dhe lagjet e Korces.
Borova e ka patur te veshtire qe jeten rinore te mbushur
me enderra dhe pasione mos ta kete perfshire ne jeten
aktoriale dhe tani se fundi ne ate poetike. Por ajo qe ka
luajtur nje rol pozitiv ne formimin e tij si artist, gazetar
dhe poet eshte Korca, djepi i kultures shqiptare, natyra
e saj magjepese, talenti e kembengulja e tij. Me pas
vazhdon Institutin e Larte te Arteve te Bukura ne Tirane, dega dramaturgji, nje tjeter pasion dhe profesion i
dashur per te. Edhe ketu ai do te shpalose talentin e tij
ne veprimtarite e ndryshme te teatrit studentor, ku nje
nder to eshte edhe festivali qe zhvillohet ne Shkup ne
vitin 1993. Iliri vleresohet si nje nga aktoret me te mire
ne rolin e Trainos ne dramen ‘Zbutja e Kryeneces’ Pasi
diplomohet ne vitin 1994 rikthehet perseri ne Korce kesaj here prane teatrit dhe estrades A.Z. Cajupi.
Gjithmone kerkues ne figurat e ndryshme qe ai
realizonte, le mbresa te mrekullueshme ne rolet e Gani
Grudes tek ‘Faktet’ dhe ne rolin e oficerit anglez ne
tragji-komedine ‘Lakuriq me violine’, realizuar e vene
ne skene nga Llazi Serbo. Poeti Borova ne kerkim te
hapsirave te reja do t’i bashkohet formules tashme reale
te shqiptareve, duke emigruar ne Shba ne vitin 1997 se
bashku me familjen e tij, ku jeton edhe sot. Shpirti i nje
artisti pavarsisht nga rethanat dhe momentet nuk shteron, edhe ne mergim i kerkon vetes dicka te re, dicka
reale, dicka qe te jete bashkeudhetare me te sikunder
gjithe bota e tij artistike. Me perkushtim e cilesi drejton
radion “Jeta” ne Chicago. Me programet e emisionet e
saj ne gjuhen shqipe emri tij eshte bere i dashur per
simpatizantet e radios. Ka bere qe me mijera shqiptare
te ndjejne nje Shqiperi te vogel ne zemer te Amerikes.
Sa here, secili prej nesh perpara nje cope letre dhe
penes se tij eshte menduar per ate c’do shkruaj apo
krijoj. Fillon e shkruan, pastaj e fshin. Prape shkruan
nje fjale, pastaj nje tjeter, edhe nje e lehtas krijon dicka. Shume here ajo i mbetet vetes, here tundohet nga
deshira te lexohet edhe nga te tjere. Kjo eshte normale kur dikush nuk mbart ne vetvete artin e bukur te te
krijuarit. Ndryshe ndodh tek shpirti i nje artisti, poezia
dhe krijimtaria e Ilir Boroves. Lidhjet e tij me artin jane
te hershme. I njohur per talentin e tij ne fushen e intepretimit dhe sot nje drejtues e denje i radios ‘’Jeta’’ te
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shqiptareve te Amerikes, brenda vetes ndjente kete domosdoshmeri per te komunikuar edhe me tej nepermjet
krijimeve te tij, si menyre per te percjelle emocionet
aktet kohore te ndjenjes dhe jetes.
Cdo moment qe kalon e jeton ai mundohet t’ia veshe
nje vargu, ta perjetoj nepermjet ritmit te bukur te poezise. Poezite e Ilirit nuk kane shume kohe te mendohen,
ato fillojne aty ku eshte emocioni i nje dite te bukur, te
zymte me shi e debore, ato rrembejne gezimin e lindjes
se nje jete te re, mendimin e hedhur ne nostalgjine ne
vite, momentet aktuale te brishta. Ato rrembejne cfaredo copeza qe mund te mbidhen ne vargje. Dhe une,
i dashuruari pas poezise buzeqesh e emozionohem, me
hedh thelle ne mendime e rizgjohem. Perseri i lexoj, i
lexoj dhe mundohem te gjeje dicka. timen. Per kete nuk
ka nevoje te kesh nje abstaksion total,nje perifrazim i
veshtire ne deshifrimin e tij apo ndoshta imagjinata te
skajshme, ku te kerkosh realitetin. Ato ne krijimet e Ilirit vijne natyrshem, nje perngjasje dhe nje rifles i asaj
qe shkruhet dhe lexohet nepermjet nje gjuhe letrare te
pasur. Shpeshhere ato flasin nepermjet ngjyrave te natyres, tonalitetit te nje kenge nder stinore, shkruan tek
‘’Debora e pare... ne Chicago’’
erdhi bashke me eren...
vallezonte terbuar,
ne qiellin boje hiri,
porsi ‘balerine’...
Ne poezine ‘’Te lutem Qiell, loto..e autori perdor
ironin kur pershkruan me mjeshteri vuajtjet e popullit
te tij dhe natyrisht nuk qendron indiferent:
duart lart nga qielli cojne
luten luten dhe renkojne
qe te hedhe mbi ta zoti
vetem shi porsi qemoti...
Duke jetuar ne realitete te ndryshme me Shqiperine, autori shkruan:
mendja pillte fantazine
dhe e coj, aq larg te zine
sa dhe gjethet e panxharit
merrnin formen e dollarit...
Si shume poete dhe autore te tjere edhe Borova i
kendon dashurise, dhimbjes dhe gezimit, ashtu sikunder perjetohen...
dikur tek ty, nje strehe kerkova,
me kish lodhur dashuria,
sado fort qe te thirra,
m’u pergjigjen fjalet e mia.....
Dashuria per te eshte nje pjese e pandare jete, pa
te cilen ai ndjehet bosh dhe i vetem, pa te ardhme, nuk
shikon horizonte..
mos kujtoni se dashuria shuhet
kur hiri i kohes ka rene mbi altarin
era e kujtimit po t’a fryje pak
me madheshti do t’ja ndez zjarrin...
Ne skenat e krijuara nepermjet poezive autori behet
personazh kryesor, jo vetem t’i pergjigjet rolit te cilin
interpreton, por hera - heres ai huazon edhe tek personazhet e tjere, nje pjese e tij eshte e tyre dhe anasjelltas.
Ne shume momente ai parapelqen te flase ne menyre
figurative nepermjet ‘gjumit ‘ per te sjelle ate pjese te
bukur te rinise, kthimin ne vitet qe mbartnin me vete
shpresen, endrren dhe emocionet..
papritur troket rinia,
me gishtat e njome,
me ngjyra ngarkuar,
ne porten e ndenjes,
hapur pak, harruar....
apo diku tjeter..
e kur terri te nis kengen
prej shtratit, ‘qiell’ do shkase si ngjale
e do shkoj aty ku endren
kish lene ne mes, nje nat’ me pare...
Ne artin e te shkruarit lajtmotiv i poezise jane nenat, ato qe tingujt i bejne kenget e melodite me te bukura per foshnjet e tyre...
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ti dashuri e virgjer e dashurise se pare
per ty i thyej ligjet, duel i kerkoj qiellit,
i’a shes sot shpirtin henes,
per ty blej neser diellin...
Per Ilirin poezia merr trajta nga me te ndryshmet:
keshille, kritike, lajme e mesazhe frymezimi. Faktori
familje ndoshta eshte edhe nje nga ata qe e ben autorin edhe me kerkues ndaj vetes dhe shoqerise, nje fond
shume domethenes dhe i domosdoshem ne jeten e cdo
artisti. Ai eshte njeri qe i adhuron jetes gjithcka, por
edhe kerkues ideal i saj. Ne jemi te gjithe kalimtare ne
rrugen qe pershkojme sot, por per momentin kjo eshte e
vetmja rruge e deshiruar e jona, ta jetojme...
Nuk me pelqen qe ti te mplakesh
s’dua femijet te jene rritur
keshtu si je tani te dua
e ata, te jene te mitur...
ne mbreterine me emrin ‘kohe’
jam nje ushtar, As Mbret,As Zot...
ose poezia...
Kam lindur i lir, e i tille do te vdese
ti pac bukurine, e fuqine e qiellit
kur une do te dua token do te puth
me perulesi
do ti falem diellit...
‘’Rruge te mbare ne kete liber te pare’’.

LETERSIA DHE TIRANIA
nga Aida Bode

Z

nj. Kathrin Thaimër Nepomnyashçi bëri një hyrje
të shkurtër mbi veprën e shkrimtarit të madh, si
edhe paraqiti një autobiografi të vogël të Institutit
Harriman, që është më i vjetri dhe më i madhi i llojit
të vet. Ky Institut ofron studime të shumta që u përkushtohen Rusisë, vendeve të ish Bashkimit Sovietik, vendeve të Evropës Qendrore Lindore, si edhe Ballkanit.
Emri i Ismail Kadaresë u rreshtua përkrah emrave të
njerëzve të shquar të politikës, studimit dhe letërsisë si
Mihail Gorbacov, Vojislav Kostunica, Kathrine Verderi,
Andrei Siniavski e të tjerë, të cilët, gjithashtu kanë pasur nderin të mbajnë Fjalën Vjetore për Institutin.
Fjala e Z. Ismail Kadare solli një këndvështrim të
gjerë dhe në të njëjtën kohë të detajuar të çiftit Letërsi
dhe Tirani. Dueli i përjetshëm i këtij çifti u dha në detaje dhe shembuj. Gjerësia e fjalës të shkrimtarit solli
dritë nga lufta e thellësive të kohërave e deri në tiraninë
moderne të quajtur Komunizëm, apo edhe emigrim. Një
shembull spikatës ishte ai i Dante Aligierit, talenti dhe
pasioni i të cilit shpërthyen pikërisht nën tiraninë e largimit nga vendlindja. Ai solli me veprën e tij, jo thjesht
nje ferr, purgator apo parajsë fetare, por një botë të gjallë. Simbolika e veprës së tij, sipas fjalës së shkrimtarit,
ishte një shembull shumë i qartë i asaj që bën dhe arrin një shkrimtar i vërtetë. Udhëtimi i tij në ferr, ishte
udhëtim në një botë të vdekur, por që talenti dhe pasioni i tij e bënë të gjallë. Kjo është lufta e Letërsisë dhe
Tiranisë, aty ku tirania sjell vdekje, Letërsia jep jetë.
Më vonë në takim, një arbëresh që u ndodh aty, bëri një
pyetje shumë interesante, por që për shkak të ngarkesës
emocionale që ai përjetonte atë moment nuk doli e qartë dhe z.Ismail Kadare nuk mundi t’i përgjigjej. Pyetja
kishte si qëllim analogjinë e “ferrit emigrant” të Dantes
dhe atij “ferri emigrant” që shumë njerëz jetojnë sot.
Një tirani ndonëse e vjetër, sulmon letërsinë me një
armë të re: armën ekonomike, që i ngre njerëzit, qoftë dhe në moshë të thyer, 60-70 vjeç për në vende ku
mund të punojnë për të mbajtur familjen. Gjatë fjalës së
tij shkrimtari shpejgoi se pjesë e luftës së Letersisë janë
edhe shkrimtarët mediokër. Krahas çiftit Letërsi Tirani,

ishte gjithmonë i pranishëm edhe çifti Shkrimtarë mediokër dhe Shkrimtarë të vërtetë. Duket sikur lufta që
Letërsia duhet të bëjë nuk është thjesht ndaj tiranisë
por edhe ndaj atyre që duan të flasin në emër të saj.
Kjo luftë bëhet në heshtje dhe arma është koha, e cila
vendos eleminimin e mediokritetit nga Letërsia. Letërsia, tha z. Ismail Kadare, është mësuar me burgjet e tiranisë. Tirania mund t’i bëjë memecë shkrimtarët, por
nuk mund të ndryshojë natyrën e Letërsisë. Ajo që unë
kuptova këtu, është fare e thjeshtë, Letërsia nuk flet,
ajo shkruan me një zë që as diktaturat apo tiranitë më
të fuqishme nuk mund ta njohin, zëri i saj është shpirti.
Shkrimtari, solli gjithashtu shembuj dhe nga Letërsia nën diktaturën komuniste. Diktatura për të cilën
ai foli, nuk ishte me domosdo, ajo që ne si shqiptarë,
njohim; ai foli me shembuj më të përgjithshëm që hidhnin dritë mbi luftën letrare në gjithë kampin socialist. Një shembull konkret i mediokritetit si armë e
tiranisë ishte pikërisht një citat i Mao Cedunit i cili
kishte thënë se Kinës i duhen 1 milion shkrimtarë dhe
3 milion poetë. Ajo që Kadareja ndriçoi ishte pikërisht
ironia e kësaj thënieje që në të vërtetë dëshmonte se
Kinës nuk i duhet Letërsia. E vetmja mënyrë me të cilën ky mediokritet mund të luftohet nga Letërsia, këmbënguli shkrimtari, është hapja e dosjeve, e cila do të
jetë si një pasqyrë e madhe e atij realiteti të hidhur.
Dhe derisa ky realitet të dalë në dritë, mediokriteti do të ngelet një armë në veprim të Tiranisë. Hapja
e dosjeve, theksoi ai, do të jetë zbulimi i mënyrës së
bërjes së një krimi, është çështje parimi dhe praktike.
Nëse mediokriteti është arma e Tiranisë, e vërteta
është arma e Letërsisë. Një tjetër pikë interesante që
bëri z.Kadare ishte se të shkruarit nën Tirani nuk bëhet
për të rrëzuar nga pushteti diktatorët dhe tiranët, pasi
një diktator nuk do të rrëzohet nga pushteti me poema
dhe romane, por në të njëjtën kohë, as Letërsia nuk
duhet të pushojë së shkruari. Kur znj. Kathrin Thaimër
Nepomnyashçi bëri pyetjen nëse është Tirania që krijon
në një farë mënyre shkrimtarët dhe Letëesinë e vërtetë,
shkrimtari shqiptar u përgjegj se kjo gjë nuk është e
domosdoshme. Shkrimtari dhe Letërsia kërkojnë lirinë
edhe aty ku ajo nuk është. Dhe ashtu siç ka pasur Letërsi që i ka dhënë lindje lirisë në mes të tiranisë, ashtu ka
pasur Liri që ka lindur Letërsinë, një shembull këtu ishte
Gëte. Tjetër shembull interesant i mënyrës sesi Letërsia
zgjedh të flasë ishte Don Kishoti. “Dy udhëtime kryheshin në atë moment të kohës në botë: Kristofor Kolombi
bënte zbulimin e Amerikës dhe Don Kishoti kalëronte
diku në humbtirat e Spanjës nga një fshat në tjetrin.
Për çudi Letërsia zgjodhi të flasë për udhëtimin e
të dytit dhe jo udhëtimin famoz dhe aq madhështor për
botën të Kolombit. Është pikërisht, zëri i çuditshëm i
letërsisë, që nuk flet me ate fuqi që njihet nga madhorët
apo diktatorët, por me famën e një të humburi. Ky lloj
zëri godet mediokritetin, injorancën dhe vdekësinë e
Tiranisë, zbërthen prangat e saj dhe jep çlirim. Mbas
fjalës së z.Kadare u bënë dhe disa pyetje interesante: “Cili ishte ndryshimi i Letërsisë nen komunizmin
shqiptar me atë në vendet e tjera të kapmit socialist?”
“E vërteta është që shqiptarët jetuan një nga sistemet
më brutale të komunizmit. Pati dy shfaqe të komunizmit: ai stalinist dhe ai pas stalinist. Shqipëria nuk e jetoi dot atë pas stalinist. Nëse komunizmi pas stalinist
lejonte dekadencë, komunizmi stalinist nuk e lejonte
atë. Dekadenca është diçka publike, jo diçka e fshehur.
Nëse kishte shenja dekadence ato ekzekutoheshin
në mënyrë të menjëhershme. “Që nga fillimet e demokracisë a keni parë rryma të reja në letërsinë shqiptare?” « Nuk kam parë ende rryma të reja. Ndërkohë them
se është akoma herët për diçka të tillë. Letërsia kërkon
hapësirë dhe kohë.” “Në fjalën tuaj thatë se një shkrimtar duhet ta konsiderojë diktaturën dhe tiraninë si një
stuhi të vdekur. A ishte kështu me ju? A e konsideruat
komunizmin shqiptar si një stuhi të vdekur?” “Ishte
shumë e vështirë, herë po dhe herë jo!”.
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