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A KA PËRPLASJE MES
BIBLËS DHE SHKENCËS?!
Si e përshkruanin Shumerët
krijimin e njeriut!
(Pjesë nga libri, Planeti i 12- të)
- Pjesa 5 Autori, shprehet se:
“libri në fjalë, nuk ka asnjë
kundërshtim midis Biblës dhe
Evolucionit.
“Libri i qëndron kohës”, thotë
autori, dhe “besoj unë, se na
tregon të vërtetën për vet
zanafillën tonë- dhe që,
NE NUK JEMI VETEM.”

ZECHARIA SITCHIN
Planeti i 12 -të
Tiranë, 2009.

KRIJIMI I NJERIUT
Le te mbartemi prapa në kohë, e të përpiqemi t'i përfytyrojmë rrethanat dhe ngjarjet ashtu
siç shfaqeshin.
Faza e parë ndërakullnajore qe nisi rrth 43.5.000 vjet më parë dhe klima e saj e ngrohtë, solli
një shumim të ushqimit dhe kafsheve. Ajo gjithashtu përshpejtoi daljen dhe përhapjen e një
majmuni te përparuar si- njeri, Homo erektu-it.
Ndërsa, Nefilimet kërkonin përreth tyre, panë jo veç gjitarët mbizotërues por edhe
primatët- e mes tyre majmunët si – njeri. A nuk është e mundur që grupet endacake të
Homo erektus-ve të tërhiqeshin e t'u ofroheshin për t'i vëzhguar objektet flakëruese që
ngjiteshin në qiell. A s'është e mundur që Nefilimet t'i vëzhgonin, hasnin e madje t'i kapini
disa nga këta primatë interesant.
Që Nefilimët dhe majmunët si- njeri takoheshin dëshmohet nga mjaft tekste te lashta. Një
rrëfenje Shumere lidhur me kohet zanafillor përcakton:
Kur Njerëzimi u krijua.
Ata nuk e njihnin ngrënien e bukës,
S'dinin të visheshin me petka:
Hanin bimë me gojë si dele;
Pinin ujë nga vija.
Një qenie e tillë “njerëzore” si- kafshë përshkruhet edhe ne “Epiken e Gilgameshit”. Ai
tekst na tregon si ishte Enkidu, një “lindur ne stepa”para se te behej i qytetëruar:
Leshtor me qime në tere trupin, ai është pajisur me flokë-kokë si një grua...Ai nuk i njeh as
njerëzit as vendin; i veshur është si një prej fushave të blerta; Me gazelat ushqehet ne bar;
Me krijesat që gëlojnë ne ujë, zemra i kënaqet.
Jo vetme qe teksti Akad e përshkruan njeriun si- kafshë; ai përshkruan edhe hasjen e një
qenieje te tillë: Tani një gjuetar, një qe ngreh çarqe, e hasi atë te vendi ku pinte. Kur gjuetari
e pa , fytyra i ngriu... Zemra iu shqetësua, i nxiu fytyra, se në bark i kish hyrë trishtimi. Kish
me tepër se thjesht frikë aty pasi gjuetari “të egrin” ketë “djalë te paqytetëruar nga thellësitë
e stepës”se ky “i egër” ndërhynte edhe ne punën e gjahtarit: Ai m'i mbushte gropat qe kisha
gërmuar, m'i shqyente çarqet qe kisha ngrehur; bishta dhe krijesat e stepës i ka bërë të me
ikin nga duart.
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Katekezë

KËRKIMI EKUMENIK
KËRKESË E KONCILIT TË II TË VATIKANIT
Papa Benedikti XVI
Audienca e përgjithshme, 18 janar 2012
Java e Lutjes për Bashkimin e të Krishterëve
Të dashur vëllezër dhe motra!

thirrje e fortë, e njëzëshme e mbarë Popullit të
Hyjit”, i cili i kërkon Hyjit këtë dhuratë të madhe.
Dhe pikërisht në Javën e Lutjes për Bashkimin e
të Krishterëve në të cilën, shtysa e ngulitur prej
Koncilit II të Vatikanit në kërkim të bashkimit të
plotë mes të gjithë nxënësve të Krishtit, gjen çdo
vit një prej shprehjeve të saj më të vlefshme. Ky
takim shpirtëror, që bashkon të krishterët e të
gjitha traditave, e rrit vetëdijen tonë përmbi
faktin se bashkimi drejt të cilit priremi nuk do të

Fillojmë sot Javën e Lutjes për Bashkimin e të
Krishterëve e cila, prej më shumë se një shekull,
kremtohet çdo vit prej të krishterëve të të gjitha
Kishave dhe bashkësive kishtare për të kërkuar
atë dhuratë të jashtëzakonshme për të cilën vetë
Zoti Jezus është lutur gjatë Darkës së Fundit,
përpara mundimeve të tij “Që të gjithë të jenë një.
Sikurse ti, Atë, që je në mua dhe unë në ty,
ashtu edhe ata të jenë në ne, që
ta kuptojë bota se ti më
dërgove” (Gjn 17,21). Praktika
e Javës së Lutjes për Bashkimin
e të Krishterëve u fut në vitin
1908 prej Atë Paul Wattson,
themelues i një bashkësie fetare
anglikane, i cili më vonë hyri në
Kishën katolike. Kjo iniciativë
mori bekimin e Papa Shën Piut
X dhe u nxit në vijim prej Papa
Benediktit XV, i cili inkurajoi
kremtimin e saj në të gjithë
Kishën katolike me Breven
Romanorum Pontificum, të 25
shkurtit 1916.
Tetë ditëshja e lutjes u
zhvillua dhe u përsos në vitet
tridhjetë të shekullit të kaluar
prej Abatit Paul Couturier prej
Lionit, që e mbështeti lutjen
“për bashkimin e Kishës
sikurse Krishti dëshiron, në
përputhje me mjetet që Ai
dëshiron”. Në shkrimet e tij të
fundit, Abati Couturier e sheh
këtë Javë si një mjet që bën të
mundur që lutja e universale e
Krishtit “të hyjë dhe të
depërtojë në të gjithë Trupin e
krishterë”; ajo duhet të rritet në
atë pikë sa që të bëhet “një

4

Katekezë
mund të jetë vetëm rezultat i përpjekjeve tona,
por më fort një dhuratë e marrë prej së larti, e cila
duhet kërkuar gjithmonë.

vazhdueshme kundër shtypjes si dhe prej etjes
për liri. Gjithë kjo e shtyu grupin ekumenik që të
reflektojë në mënyrë më të thellë përmbi
kuptimin e vërtetë të “fitores” – çfarë është fitorja
– dhe të “mundjes”. Në lidhje me “fitoren” e
kuptuar në sensin e triumfit, Krishti na sugjeron
një rrugë krejt të ndryshme, e cila nuk kalon
përmes pushtetit dhe fuqisë. Ai në fakt thotë
“Kush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet i sprasmi
i të gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve” (Mk
9,35). Krishti flet për një fitore përmes dashurisë
së përvuajtur, përmes shërbimit reciprok,
ndihmës, shpresës së re dhe ngushëllimit
konkret, i dhënë skamnorëve, të harruarve, të
përjashtuarve. Për të gjithë të krishterët,
shprehja më e lartë e këtij shërbimi të përvuajtur
është vetë Jezu Krishti, dhurimi i plotë që i bën Ai
vetvetes, fitorja e dashurisë së tij mbi vdekjen, në
kryqin, i cili shndrit në dritën e mëngjesit të
Pashkëve. Ne mund të marrim pjesë në këtë
“fitore” shndërruese, nëse pranojmë që ne të
shndërrohemi prej Hyjit, vetëm nëse kryejmë një
ndryshim të jetës sonë dhe shndërrimi ynë të
realizohet në formën e kthimit. Ja arsyeja përse
grupi ekumenik polak i quajti mjaft të
përshtatshme për temën e meditimit të vet fjalët
e shën Palit: “Të gjithë do të shndërrohemi” prej
fitores së Krishtit, Zotit tonë” (krh 1 Kor 15,5158).

Çdo vit materialet ndihmëse për Javën e
Lutjes përgatiten nga një grup ekumenik të një
rajoni të ndryshëm të botës. Dëshiroj të ndalem
tek kjo pikë. Këtë vit, tekstet janë propozuar prej
një grupi të përzier të përbërë prej Kishës
katolike dhe Këshillit Ekumenik Polak, i cili
përfshin Kisha dhe Bashkësi fetare të ndryshme
të Vendit. Dokumentacioni u rishikua pastaj prej
një komiteti të përbërë prej anëtarëve të Këshillit
Papnor për Nxitjen e Bashkimit të të Krishterëve
dhe Komisionit të Fesë dhe Kushtetutës të
Këshillit Ekumenik të Kishave. Edhe kjo punë e
bërë së bashku në dy etapa është një shenjë e
dëshirës për bashkim, që i frymëzon të
krishterët, dhe e vetëdijes se lutja është rruga
kryesore për të arritur bashkimin e plotë, sepse të
bashkuar para Zotit shkojmë drejt bashkimit.
Tema e Javës për këtë vit – sikurse kemi dëgjuar –
është marrë prej letrës së parë drejtuar
Korintasve: “Të gjithë do të shndërrohemi nëpër
Jezu Krishtin, Zotin tonë” (krh 1Kor 15,51-58),
fitorja e tij do të na shndërrojë. Dhe kjo temë u
sugjerua prej grupit të madhe ekumenik polak
që përmenda, i cili, duke reflektuar përmbi
përvojën e vet si komb, deshi të nënvizojë sa e
rëndësishme është mbështetja e fesë së krishterë
në mes të sprovave dhe pështjellimeve, si ato që e
kanë karakterizuar historinë e Polonisë. Mbas
diskutimesh të gjëra u zgjodh një temë e
përqendruar mbi fuqinë shndërruese të Krishtit,
në veçanti nën dritën e rëndësisë që ajo merr për
lutjen tonë në dobi të bashkimit të dukshëm të
Kishës, Trupit të Krishtit. Frymëzim për këtë
reflektim u bënë fjalët e shën Palit që, duke iu
drejtuar Kishës në Korint, flet për natyrën e
përkohshme të asaj çka i përket jetës tonë të
tanishme, e shënuar edhe prej përvojës së
“mundjes” prej mëkatit dhe prej vdekjes, në
krahasim me atë që na sjell neve “fitorja” e
Krishtit mbi mëkatin dhe mbi vdekjen në
Misterin e Pashkëve të tij.

Bashkimi i plotë dhe i dukshëm i të
krishterëve, të cilin e dëshirojmë me gjithë
shpirt, kërkon që të pranojmë të shndërrohemi
dhe t'i përngjajmë, në mënyrë gjithnjë e më të
përsosur, shëmbëllimit të Krishtit. Bashkimi për
të cilin lutemi kërkon një shndërrim të
brendshëm, qoftë kolektiv, qoftë individual.
Nuk është thjesht fjala për përzemërsi ose
bashkëpunim, duhet mbi të gjitha që të forcojmë
besimin në Hyjin, në Hyjin e Jezu Krishtit, që na
foli neve dhe u bë si ne; duhet të hyjmë në jetën e
re nëpër Krishtin, i cili është fitorja jonë e vërtetë
dhe përfundimtare; duhet t'i hapemi njëri-tjetrit,
duke gjetur të gjithë elementët bashkues, që Hyji
i ka ruajtur për ne dhe që na i jep sërish; duhet të
ndiejmë nevojën urgjente për t'i dëshmuar
njeriut të kohës sonë Hyjin e gjallë, i cili na u
dëftua nëpër Krishtin.

Historia e veçantë e kombit polak, i cili ka
njohur periudha bashkëjetese demokratike dhe
lirie fetare, sikurse në shekullin XVI, është
shënuar, në shekujt e fundit, prej pushtimesh
dhe disfatash, por edhe prej luftës së

Koncili II i Vatikanit e ka vendosur kërkimin
ekumenik në qendër të jetës dhe të punës së
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pengon një shpallje më të
efektshme të Ungjillit,
sepse ve në rrezik
besueshmërinë tonë. Si
mund të japim një dëshmi
bindëse, nëse jemi të
ndarë? Sigurisht, porsa i
përket të vërtetave
themelore të besimit, kemi
më shumë gjëra që na
bashkojnë se sa na ndajnë.
Por ndarjet mbeten, dhe
kanë të bëjnë edhe me
çështje të ndryshme
praktike dhe etike, duke
shkaktuar rrëmujë dhe
mosbesim, duke dobësuar
aftësinë tonë për ta
shpallur Fjalën
shëlbimprurëse të Krishtit.
Në këtë kuptim, duhet të kujtojmë fjalët e të
lumit Gjon Pali II, që në Enciklikën e tij Ut unum
sint, flet për dëmin që i është shkaktuar dëshmisë
së krishterë dhe shpalljes së Ungjillit për shkak të
mungesës së bashkimit (krh n.98, 99). Sfida për
ungjillëzimin e ri është një sfidë e madhe, që
mund të jetë e frytshme, nëse të gjithë të
krishterët e shpallin të bashkuar të vërtetën e
Ungjillit të Jezu Krishtit dhe i japin një përgjigje
të përbashkët etjes shpirtërore të kohëve tona.

Kishës: “Ky Koncil i shenjtë i fton të gjithë
besimtarët katolikë që, duke dalluar shenjat e
kohës, të marrin pjesë me hov në veprën
ekumenike” (Unitatis reditegratio, 4). I lumi
Gjon Pali II ka nënvizuar natyrën thelbësore të
këtij angazhimi, duke thënë: “Ky bashkim, që
Zoti i ka dhuruar Kishës së vet dhe në të cilën ai
dëshiron t'i përfshijë të gjithë, nuk është një
element plotësues, por qëndron në vetë qendrën
e veprës së saj. As ajo nuk është e njëjtë me një
veti dytësore të bashkësisë së nxënësve të saj.
Përkundrazi i përket vetë qenies së kësaj
bashkësie.” (Enc. Ut unum sint, 9). Pra, detyra
ekumenike është një përgjegjësi e mbarë Kishës
dhe e të gjithë të pagëzuarve, të cilët duhet ta
rrisin bashkimin e pjesshëm që ekziston tashmë
mes të krishterëve deri në bashkimin e plotë në të
vërtetë dhe në dashuri. Prandaj, lutja për
bashkimin nuk është e kufizuar me këtë Javë të
Lutjes, por duhet të bëhet pjësë përbërëse e
uratës sonë, e jetës në uratë të çdo të krishteri, të
çdo vendi dhe të çdo kohe, sidomos kur njerëz të
traditave të ndryshme takohen dhe punojnë së
bashku për fitoren, nëpër Krishtin, mbi gjithçka
që është mëkat, e keqe, padrejtësi, dhunim i
dinjitetit të njeriut.

Ecja e Kishës, sikurse ajo e popujve, është në
duart e Krishtit të ngjallur, fitimtar mbi vdekjen
dhe mbi padrejtësinë, që Ai e ka mbartur dhe ka
vuajtur në emër të të gjithëve. Ai na bën
pjesëmarrës të fitores së vet. Vetëm ai është i aftë
të na shndërrojë dhe të na bëjë, nga të dobët dhe
të lëkundur, në të fortë dhe të guximshëm në
kryerjen e së mirës. Vetëm Ai mund të na
shpëtojë prej pasojave negative të ndarjeve tona.
Të dashur vëllezër dhe motra, ju ftoj të
gjithëve që të bashkohemi në lutje në mënyrë më
të fuqishme gjatë kësaj Jave për Bashkimin, që të
rritet dëshmia e përbashkët, solidariteti dhe
bashkëpunimi mes të krishterëve, duke pritur
ditën e lavdishme në të cilën ta shpallim së
bashku besimin e trashëguar prej Apostujve dhe
t'i kremtojmë së bashku Sakramendet e
shndërrimit tonë në Krishtin. Faleminderit.

Qysh nga momenti kur lindi lëvizja
ekumenike moderne, mbi një shekull më parë,
ka pasur gjithnjë një vetëdije të qartë mbi faktin
se mungesa e bashkimit mes të krishterëve

Përgatiti: Joana Guralumi
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Studim
Motër - Simonetta Fenu
Shkodër

KJARA, GRUA E RE, NËNË E MËSUESE JETE DHE SODITJEJE
(Pjesa e parë)

Qofsh Bekuar, o Zot, që më ke krijuar
Jemi duke jetuar këtë vit 800-vjetorin e Kushtimit të shenjtes Kjara dhe atë të Themelimit të Urdhrit të
Motrave Klarise. Është një moment hiri jo vetëm për familjen françeskane por edhe për të gjithë Kishën,
për dhuratën e Kjarës së Asizit, e dashuruar me Krishtin, grua e re, e lirë dhe aktuale.
kështu se tashmë e konsideronte Kjarën shenjte.
Vetëm dy vjet pas vdekjes, Papa Aleksandri IV e
shpall shenjte.
Kjara grua e re dhe e lirë
Gjesti i Kjarës, i ndodhur 800 vjet më parë, e
cila e lë shtëpinë e të atit natën, duke dalë nga një e
ashtuquajtur derë e të vdekurit, nuk është vetëm një
gjest nëpërmjet të cilit kryhet një ndarje me një stil
të caktuar jete, por është, sidomos, fillimi i një
ecjeje lirie të plotë, që, nën udhëheqjen e
Françeskut, do të plotësohet kur, pas “martirizimit
të gjatë të një sëmundjeje kaq të rëndë”, do të shkojë
në shoqërinë e një “skorte të mirë”, për “t'u
shpërblyer me dafinën e amshuar” në jetën e lume.
Pikërisht atëherë martesa e saj me Krishtin bëhet
me të vërtetë përfundimtare. Kjara, grua e lirë dhe e
dashuruar; Kjara grua e krishterë, siç e quan
Françesku; Kjara grua e re, siç e quan Toma nga
Çelano. Në njërën prej letrave të saj i shkruan
Anjezës së Pragës:
“Nëse me Të do të vuash, bashkë me Të do të
mbretërosh. Nëse me Të do të qash, bashkë me Të
do të gëzosh. Nëse me Të do të vdesësh në kryqin e
mundimit, bashkë me Të do të zotërosh banesat
qiellore në shkëlqimin e shenjtërve” (Burime
Françeskane 2880 - 2 Letrat drejtuar së Shenjtes
Anjeza nga Praga 21). Kjara edhe sot na nxit ta
ndjekim e të përshkojmë gjurmët e saj, me të njëjtin
hov e entuziazëm të saj, “me vrap të shpejtë e hap të
lehtë” (FF2875 - 2LAg 12), pa e lënë veten të
mbështillemi nga “asnjë hije trishtimi” (Burime
Françeskane 2887 - 3 Letrat drejtuar së Shenjtes
Anjeza nga Praga 11).
Kjara, Nëna e bijve të panumërt, Motër dhe
Mësuese e të gjithëve ne, na lë trashëgiminë që të

Shënime biografie
Lind në vitin 1193 nga Favarone i
Offreduccios e nga Ortolana, dhe i përket klasës së
lartë shoqërore të Asizit. Shfaq një forcë të
jashtëzakonshme shpirtërore në zgjedhjet e saj
rrënjësore që e bëjnë të heqë dorë prej martesës së
vendosur prej familjes së saj, për të ndjekur
dëshirën e zjarrtë që t'ia kushtojë jetën Hyjin. Nata e
28 marsit 1211, është nata e të dielës së Larit: Kjara,
një e re bukuroshe vetëm 18-vjeçare por me ide të
qarta mbi projektin që është duke ndërmarrë, ikën
nga një derë dytësore e shtëpisë së të atit. Në Shën
Marinë e Engjëive, në kishëzën e Porziuncola-s e
presin Françesku dhe shokët e tij të parë. Françesku
i pret flokët, shenjë se i përket Hyjit. Kjara kalon një
periudhë të parë në manastirin benediktin të Shën
Palit pranë Bastia Umbra dhe pastaj në Shën
Angelo i Panzos, ku e mbrojtur prej zemërimit të
familjarëve të vet, shpejt i bashkohet edhe e motra
Anjeza. Së fundi vendoset pranë kishëzës së Sh.
Damianit, që ishte restauruar prej Françeskut. Këtu
Kjarës i bashkohen edhe motra tjetër Beatriçja, e
ëma Ortolana, dhe të reja të tjera të mahnitura prej
idealit të saj. Populli i quan “Damianite” ndërsa
Françesku i quan “Zoja të Varfra”. Pastaj do të
njihen gjithmonë si “Klariset”. Në Sh. Damian
kalon dyzet e dy vjet ndër të cilët njëzet e nëntë të
ritmuar prej sëmundjes.
Sipas traditës fetare, e shpëton kuvendin prej një
sulmi të saraçenëve në vitin 1240, duke sjellë
ostensorin me Eukaristinë. Vdes në Shën Damian,
jashtë mureve të Asizit, më 11 gusht 1253, në
moshën 60-vjeçare. Tregojnë se gjatë funeralit,
Papa Inoçenci IV propozon të kremtohet Liturgjia e
virgjërave dhe jo ajo e të vdekurve, duke treguar
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bëhemi çdo ditë “të krishterë” të vërtetë, duke u
vënë, siç bëri Ajo, para Pasqyrës së Zotit Tonë Jezu
Krishtit për t'u shndërruar edhe vetë në pasqyrë për
të tjerët.
Në një shoqëri të bombarduar prej massmediave, dhe prej shumë zhurmash e ndërhyrjesh të
tjera, është e vështirë të rrimë në ekuilibër për të
përçuar atë që Shpirti Shenjt na thërret të jemi:
shenjë e pranisë së Hyjit. Ne
të kushtuarve Zotit në jetën
meshtarake dhe rregulltare
na kërkohet të shprehim
absoluten e Hyjit. E dimë se
nuk është gjithmonë e lehtë,
sepse që të jemi burra e gra
domethënës dhe ungjillorë
duhet një kthim i
vazhdueshëm i mendjes, i
zemrës, i sjelljeve. Por edhe
ne sikurse Kjara mund të
bëhemi dëshmitarë të
besueshëm dhe të dukshëm
të Hyjit, nëse sikurse ajo do
të dimë të vendosim një
marrëdhënie intimiteti dhe
miqësie me Krishtin, duke u
ushqyer përditë me fjalën e
Tij dhe me Eukaristinë,
duke kremtuar me kujdes
liturgjinë, duke qëndruar
gjatë me Zotin, për t'u dhënë
pastaj edhe vëllezërve e
motrave ushqimin që
marrim prej Zotit.

në lutje e në vetmi, dhe duke kërkuar Hyjin mbi çdo
gjë tjetër.
Tema qendrore e përvojës së saj mistike është
ndjekja e Krishtit, prej të cilës Kjara nuk dëshiron të
lirohet as prej Papës. Në vitin 1218, Kardinali
Ugolino, (Mbrojtës i Urdhrit Françeskan) i jep një
rregull të re që e zbut varfërinë, për të rregulluar
jetën e të pestë manastireve të parë: Asizi (Shën
Damian),Peruxhia, Siena,
Firence, dhe Luka. Kjara
nuk është e kënaqur me këtë
rregull dhe nuk pranon
zbritje sepse ajo ulet idealin
e ndjekjes se Krishtit. kështu
kardinali, i cili pastaj bëhet
papa Gregrori IX (12271241) i lejon privilegjin e
varfërisë, që pastaj
ripohohet prej Inoçencit IV
me një bollë solemne të vitit
1253, e paraqitur Kjarës pak
ditë para vdekjes.
Rregulla e Kjarës
dallohet nga Kushtetuta e
Kardinalit Ugolino në disa
norma dhe veçanërisht në
lidhje me klauzurën dhe
heshtjen.
Përshpirtëria e “klauzurës”
(siç del prej kushtetutave të
Kardinalit Ugolino), nuk
hyn kurrë në shën Damian.
Kjara nuk e koncepton kurrë
një ndalesë të fjalës, madje e
bën dialogun shpirtëror dhe
predikimin njërën prej
qendrave të jetës së
bashkësisë së saj.
Sh. Damiani është
shpesh vendndalim i shumë
fretërve që ndërsa shkojnë
atje në shtegtim, vizitojnë
edhe motrat, duke endur
kështu një komunikim të
ndërsjellë dhe familjar. Çdo
lajm që hyn në Sh. Damian,
sidomos ato që vijnë prej

Shën Damiani: një
bashkësi e hapur
Bashkësia e Sh.
Damianit që prej fillimit
është një bashkësi “e
hapur”, aq e hapur sa nuk ka
kufij: me një horizont të
gjerë sa bota. Formohet nga
Kjara dhe gra të tjera që
dëshirojnë ta ndjekin
Ungjillin pikë për pikë,
duke e realizuar jetën e tyre
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tokave të largëta, jetohet fort dhe personalisht prej
motrave, qoftë me lutjen, qoftë me një letër, qoftë
me një ndihmë konkrete. Për shembull, kur Kjara
merr lajmin për fretërit e vrarë në Marok, e ndezur
prej zellit të shenjtë, mendon ta lërë Shën
Damianin dhe bashkësinë e vet për t'u bërë edhe ajo
martire e Krishtit, siç dëshmohet në procesin e
kanonizimit nga Motër Çeçilia dhe pohohet nga
Motër Balvina.
“Zonja Kjara kishte aq zell shpirtëror sa me gjithë
zemër donte të përballonte martirizimin për
dashuri ndaj Zotit: dhe këtë e tregoi kur mori vesh
se në Marok ishin martirizuar disa fretër…”.
Rregulla e Sh. Kjarë e koncepton edhe më pak
“klauzurën e përhershme” si rregull të Kardinalit
Ugolino. Kjara vendos që pas kushteve solemne,
për motrat,
“nuk është më e lejueshme të dalin prej manastirit,
pa një arsye të dobishme, të arsyeshme, të shprehur
dhe të miratuar”. (Burime Françeskane 2759 –
Rregulla e Shën Kjarës 2,13)
Një shembull i kësaj është kthimi i motrës
Anjeze, prej manastirit të Monticelit – Firence, për
të takuar Kjarën që tashmë është e sëmurë rëndë,
një leje jo e paraparë prej kushtetutave të Kardinalit
Ugolino. Ndryshimi mes rregullës së Kjarës dhe
asaj të Ugolinos theksohet edhe në lidhje me
heshtjen: Kjara në Rregullën e saj thotë: “Motrat
duhet të mbajnë heshtje prej orës së
pasmbrëmësores deri në orën e tretë”. (Burime
Françeskane 2783 – Rregulla e Shën Kjarës 5,1).
Pra, për Kjarën heshtja duhet mbajtur natën,
dhe jo “gjithmonë”, siç parashohin kushtetutat e
Kardinalit Ugolino. Nuk është vetëm çështje kohe,
por përshpirtërie: për Kjarën ndalesa e fjalës nuk
është një vlerë në vetvete. Heshtja absolute në
rregullën e saj parashihet vetëm “në Kishë, në
fjetore dhe në dhomën e bukës”, por duke u
shqetësuar se mos kjo normë interpretohet në
mënyrë tepër ligjore, shton dy dispozita krejtësisht
me dorën e vet, që pa tjetër lindin prej praktikës së
gjatë të jetës së përbashkët në Shën Damian:
“Bën përjashtim infermieria, ku, për lehtësimin
dhe shërbimin ndaj të sëmurave, motrave do t'u
lejohet gjithmonë që të flasin me maturi. Sidoqoftë,
gjithmonë dhe kudo, mund ta komunikojnë atë që
është e nevojshme, por shkurtimisht dhe nën zë”.

(Burime Françeskane 2783 – Rregulla e Shën
Kjarës 5,3-4).
Në vitin 1253, viti i vdekjes se saj, ka tashmë 65
manastire e Klariseve, dhe në këta manastire
ndodhet një fenomen i ri: shumë motra
benedektine, të mahnitura nga stili i jetës se Kjarës,
braktisin manastiret e tyre për të hyrë në ata të
Klariseve.
Sh. Damiani: bashkësi lutjeje, varfërie dhe
hareje françeskane
Orët kanonike në Sh. Damian: Lavdet, e treta, e
gjashta, e nënta, mbrëmësorja dhe
pasmbrëmësorja, e ritmojnë ditën e motrave. Kjara
është shumë e kujdesshme që këto lutje të bëhen sa
më mirë. Motër Balvina, në procesin e kanonizimit,
thotë se Kjara
“ishte shumë e vëmendshme dhe shumë e
kujdesshme në uratë, në soditje dhe në nxitjen e
motrave ”.
Ajo është e detyruar të rrijë shpesh në shtrat për
shkak të sëmundjes së vet, por një motër dëshmon:
“ngrihej natën dhe rrinte zgjuar në lutje me shumë
lotë”.
Ajo që u bën shumë përshtypje motrave është fytyra
e ndritshme e Kjarës pas lutjes:
“më e kthjellët dhe më e bukur se dielli”, dhe “fjalët
e saj kishin një ëmbëlsi të patregueshme”.
Jeta në Shën Damian, sidomos në kohët e para,
është një shkollë shumë e vështirë privimesh e
varfërie. Kjara fle drejtpërdrejt përtokë, me një gur
në vend të jastëkut, vesh një zhgun të ashpër, ecën
zbathur. Në Shën Damian mungojnë gjërat e
nevojshme për të mbijetuar, nganjëherë mungon
edhe buka.
Mes mrekullive të saj është edhe ajo e bukës.
Motër Çeçilia tregon se njëherë, në raft kishte
vetëm një gjysëm buke dhe kur i flet për këtë,
shenjtes, ajo i thotë që ta presë atë copë buke në 50
feta (50 ishte numri i motrave). Motër Çeçilia
përgjigjet se duhej të ndodhte një si ajo mrekullia e
Jezusit në shumimin e bukëve. Por bindet dhe arrin
me të vërtetë të bëjë 50 feta të mëdha prej asaj
gjysëm buke.
Kjara bën një jetë të rreptë dhe u nënshtrohet
agjërimeve e disiplinave gjithnjë e më të mëdha,
por shqetësimi i saj i vazhdueshëm amënor është që
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ta bëjë më pak të vështirë jetën e motrave të saj. Ajo
vetëm i asiston të sëmurat, dhe i kuron me të gjitha
mjetet që ka në dispozicion. Shqetësohet për krejt
jetën e të sëmurës, duke e ditur mirë se sëmundja e
trupit mund ta dobësojë edhe shpirtin. Prandaj nuk
e ka problem t'u lajë atyre këmbët, t'u shërbejë në
tryezë. Nëse një motër është e mërzitur, e
ngushëllon me përkëdheljet e saj dhe natën
kujdeset që t'i mbulojë mirë motrat ndërsa flenë.
Gëzimi i Kjarës sikurse ai i Françeskut nuk
është i vetvetishëm, por për të dy është rezultat i një
ushtrimi të gjatë shpirtëror e personal. Episodi i
njohur i “haresë së përsosur” (Burime Françeskane
1836 ) tregon se ndërsa Françesku shkon së bashku
me Fra Leonin nga Peruxha në Shën Marinë e
Engjëive, i shpjegon se në çfarë përbëhet hareja e
përsosur: -Një mbrembje Françesku kthehei nga
Peruxhja bashkë me vëlla Leonin. Atë vit kishte
rënë para kohe dëbora e dimrit. Papritur shenjti
filloi të fliste shokut: - Imagjino, vëlla Leon, sikur
me të arritur në Porciunkullë të merrnim lajmin se
kanë hyrë në Urdhrin tonë të gjithë profesorët e
Parisit, apo shumë ipeshkvij, kardinalë, e madje
edhe të gjithë mbretërit e Francës e të Anglisë – unë
jam i bindur se nuk qendron këtu hareja e
përsosur. Heshti për një çast e pastaj vazhdoi: Imagjino sikur ne, vëllezërit e vegjël, të ishim
predikatarët më të famshëm, e me predikimin tonë
do të bënim që të ktheheshin te gjithë të pafetë, e te
kishim emër e mrekullive e njerëzit te na trajtonin si
shenjtër; unë kam kuptuar se as këtu nuk është
hareja e përsosur, vëlla Leon. Vëlla Leoni nuk u
përgjigj. Pas disa minutash Françesku tha përsëri:
- Vëlla Leon, nëse vëllai i vogël do të arrinte t'u
rikthente pamjen të verbërve, të shëronte te
paralizuarit, të bënte të dëgjojnë të shurdhët apo
qoftë edhe të ringjallte të vdekurit, shkruaj se as
këtu nuk qëndron hareja e përsosur. Ecën edhe
pak ne heshtje e Françesku rifilloi: - Nëse vëllai i
vogël do të dinte të gjitha gjuhët, do të ishte i
diplomuar në të gjitha shkencat, do të dinte të
parashihte të ardhmen e do te dinte të lexonte
fshehtësitë më intime të ndërgjegjeve të njerëzve,
edhe nëse vëllai i vogël do të dinte të fliste porsi
engjëjt, nëse të dinte gjithçka mbi yjet, nëse do t'i
kishin zbuluar të gjitha thesaret e tokës, shkruaj
përsëri se as këtu nuk qëndron hareja e përsosur.

Vëlla Leoni doli me në fund prej qetësisë së tij e me
përvujtëri e pyeti: - E atëherë, o atë, unë po të
lutem në emër të Hyjit, që ti të më thuash se në çka
qëndron hareja e përsosur? Shenjti u përgjigj
kështu: - Nëse, kur të arrijmë te Shën Maria e
engjëive, të lodhur e të lagur prej shiut, e do të
trokasim në portën e kuvendit e portieri do te vijë
me bezdisje e do të shikojë nga sporteli i vogël i
portës e do të bërtasë: “Zhdukuni prej këtu, hajdutë
e gënjeshtarë, ju jeni kusarë që kërkoni të vidhni
lëmoshën e të varfërvë”... e nëse ne do të arrijmë t'i
përballojmë me duresë të gjitha këto
padrejtësi,…shkruaj, o vëlla Leon, se në këtë gjë
qëndron hareja e përsosur. — E nëse ne të
shtërnguar nga uria e nga të ftohtët, e të frikësuar
prej natës së errët, do të trokasim prapë në portë e
do të thërrasim më fort e do të përgjerohemi duke
qarë që portieri të na hapë portën në emër të Hyjit,
e ai duke dalë me një shkop do të na kapë për kapuçi
e duke na përplasur për tokë në mes të dëborës do të
na godasë me atë shkop pikërisht më forcë, aty ku
dhëmb më shumë,…e mirë, nëse gjithë këto gjëra ne
do t'i përballojmë me duresë e gëzim, duke menduar
vuajtjet e Jezu krishtit të kryqëzuar - oh vëlla Leon,
shkruaj se në këtë gjë, e vetëm në këtë gjë, qëndron
hareja e përsosur.
Dhe në rregullën e pavulosur u porosit fretërve të
vet:
“Fretërit të ruhen që të mos tregohen të trishtuar
përjashta dhe të zymtë në fytyrë sikurse hipokritët,
por të
dëftohen të gëzuar në Zotin dhe të hareshëm dhe
përzemërsisht të dashur” (Rregulla e pavulosur e
Shën Françeskut 27).
Kjara, nxënëse e vëmendshme e mësimit të
Françeskut, e bën harenë një karakteristikë të
bashkësisë së Sh. Damianit, qëndrim që ua
komunikon të gjitha motrave, afër dhe larg. Anjezës
së Pragës i shkruan:
“galdoni së tepërmi dhe gëzoni plot me gëzim e të
pafund e hare shpirtërore; meqenëse, pasi keni
parapëlqyer përbuzjen e botës në vend të
nderimeve, varfërinë në vend të pasurive të botës
dhe t'i fshihni thesaret në qiell më shumë se në tokë,
…”(Burime Françeskane 2865-2866 – 1Letrat
drejtuar së Shenjtes Anjeza nga Praga).
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RREGULLAT QE TË GJITHEVE U SIGUROJNË DINJITET
PAPA BENEDIKTI XVI
Në fjalimin tradicional të fillim
vitit që Benedikti XVI mban para
Trupit Diplomatik, Ati i Shenjtë bëri
thirrje për të mos e humbur guximin
përballë krizës, por për të shfrytëzuar
rastin për gjetjen e një rruge që e çon
njerëzimin drejt paqes.
Në audiencë me trupin diplomatik
pranë Selisë së Shenjtë, Papa kërkon
respektimin e jetës e të lirisë fetare,
denoncon tragjedinë e të krishterëve të
vrarë e të privuar nga të drejtat
themelore në shumë Vende. Kriza na
imponon të reflektojmë mbi përmasën
etike të ekzistencës akoma më parë se
mbi mekanizmat ekonomike. Për të
dalë nga kriza ekonomike e për t'i
siguruar botës paqen, duhet vënë në
qendër njeriu. E pikërisht në fjalën
“Njeri”, mund ta përmbledhim
mesazhin e Benediktit XVI drejtuar
bashkësisë ndërkombëtare, në fillim të
vitit 2012, duke pritur, dje paradite, në
Sallën “Regia” të Pallatit Apostolik,
anëtarët e Trupit Diplomatik, të
akredituar pranë Selisë së Shenjtë. Papa
mbajti një fjalim të gjatë e plot pasion,
duke i prekur me radhë të gjitha temat
kryesore të aktualitetit ndërkombëtar.
Kujtojmë se Selia e Shenjtë ka marrëdhënie të
plota diplomatike me 178 shtete. “Bota është e
errët atje, ku nuk ndriçohet nga Drita
Hyjnore”, ky ishte filli i artë, që përshkoi
tejembanë arsyetimin e Benediktit XVI në
fjalimin drejtuar Trupit Diplomatik.
Papa e di se në çastin aktual e gjithë
shoqëria e ndjen veten të pafuqishme për të
përballuar krizën. Ai nënvizoi, në vijim, se
kriza ekonomiko-financiare botërore, vijon t'i
dëmtojë rëndë jo vetëm vendet në rrugë
zhvillimi, por edhe ato më të përparuarat, në të
cilat shumë të rinj janë të çorientuar e të
zhgënjyer. Prej këndej, ftesa e Papës për të mos
e humbur guximin e shpresën, por për ta

riplanifikuar rrugën drejt së ardhmes”. Kriza,
ripohoi Ai, mund e duhet të jetë nxitje e
fuqishme për të reflektuar mbi jetën njerëzore
e mbi vlerën e përmasës së saj etike, para se të
reflektojmë për mekanizmat, që drejtojnë jetën
ekonomike.
Na duhen rregulla të reja, që i sigurojnë të
gjithëve mundësinë të jetojnë me dinjitet. Prej
këndej, mendimi i Atit të Shenjtë shkoi në
Veriun e Afrikës e në Lindjen e Mesme, ku të
rinjtë nisën lëvizjen e 'Pranverës arabe'.
Optimizmit fillestar, shpjegoi Papa, ia zu
vendin atmosfera e pasigurisë, e pranimit të
vështirësive në këtë çast tranzicioni, që hap
para njerëzimit një rrugë të re. E rruga më e
përshtatshme e më e drejtë për Papën, është
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ajo, në të cilën njihet plotësisht dinjiteti i
paprekshëm i njeriut. Më pas Ai e ftoi
bashkësinë ndërkombëtare të dialogojë me
aktorët e proceseve në zhvillim e sipër, duke
respektuar plotësisht të drejtat e popujve, në
përpjekjen për të ndërtuar shoqëri të
qëndrueshme, në të cilat mbretërojnë paqja e
pajtimi”.
Papa Benedikti dhe Lindja e Mesme
Papa shprehu shqetësimin e tij të thellë
për ushtrimin e dhunës në Siri, ku uroi të
marrë fund një herë mirë gjakderdhja e të
fillojë dialogu i frytshëm ndërmjet palëve, i
favorizuar edhe nga prania e vëzhguesve të
pavarur. Nuk harroi Ati i Shenjtë të vërë
theksin edhe mbi dhunën, në rritje, në Nigeri,
mbi atentatet e kohëve të fundit në Irak;
tensionet dhe ndeshjet në Sudanin Jugor, në
Bregun e Fildishtë, në Somali e në zonën e
Liqeneve të Mëdha. Duke u ndaluar, pastaj, në
Lindjen e Mesme, uroi të rifillojë procesi i
paqes në Tokën e Shenjtë, duke shprehur
kënaqësinë e tij për nismën e dialogut nga ana
e Mbretërisë së Jordanisë. Palestinezët e
izraelitët, tha Papa, duhet të marrin vendime
të guximshme e largpamëse, në dobi të paqes.
Një vëmendje të dorës së parë, Ati i Shenjtë i
kushtoi respektit për lirinë fetare e cila, pohoi
me forcë, është e para ndërmjet të drejtave të
njeriut, sepse shpreh realitetin themelor të tij.
Tepër shpesh, kujtoi me keqardhje, kjo e drejtë
vijon të kufizohet ose të vihet në lojë”. Në
shumë vende, vërejti në vijim, të krishterëve u
mungojnë të drejtat më themelore, si e drejta
për të marrë pjesë gjallërisht në jetën publike.
Në disa të tjera, pësojnë sulme të egra kundër
kishave e banesave të tyre. E nganjëherë, kur
dhuna arrin kulme të papara, detyrohen të
braktisin vatrat e tyre e të ikin nga vendi, për
ndërtimin e të cilit dhanë jo pak ndihmesë.
Papa kujtoi me emocion të thellë ministrin
pakistanez Shahbaz Bhatti, i cili luftoi me të
gjitha forcat për të drejtat e pakicave, deri në
fundin tragjik të jetës së tij. Prej këndej, duke
kujtuar edhe takimin e Asizit, mbajtur tetorin e
kaluar, Papa dënoi ashpër terrorizmin, që

shpërdoron fenë, për t'iu kundërvënë njeriut e
njerëzimit.
Një pjesë të mirë të fjalës, drejtuar Trupit
Diplomatik, akredituar pranë Selisë së
Shenjtë, Benedikti XVI ia kushtoi edukimit të
të rinjve me frymën e paqes, duke ripohuar,
sidomos, rolin e familjes në kryerjen e kësaj
detyre. Papa nënvizoi se politikat, që e
dëmtojnë familjen, kërcënojnë dinjitetin
njerëzor e edhe vetë ardhmërinë e njerëzimit.
Njëkohësisht, vijoi, edukimit të të rinjve i
kundërvihen masa, të cilat jo vetëm e lejojnë,
por nganjëherë arrijnë deri në atë pikë, sa ta
favorizojnë abortin, për shkaqe leverdie, ose
për arsye mjekësore tejet të diskutueshme”. Ai
shprehu, më pas, kënaqësinë e tij për
vendimin e Gjykatës së Lartë të Bashkimit
Evropian, që ndalon patentimin e qelizave
burimore embrionale, si dhe për vendimin e
Asamblesë Parlamentare të Këshillit të
Evropës, që dënon seleksionimin para lindjes.
Një sinjal inkurajues, vijoi Ati i Shenjtë,
është vendimi i Gjykatës Evropiane të të
Drejtave të Njeriut, në favor të pranisë së
Kryqit në klasat e shkollave italiane. E, duke
kujtuar pikërisht Italinë, posaçërisht, 150vjetorin e bashkimit të vendit, Papa theksoi:
Marrëdhëniet ndërmjet Selisë së Shenjtë e
Shtetit italian, historikisht, kaluan edhe çaste
të vështira, sidomos pas bashkimit, por, me
kalimin e kohës, mbizotëruan harmonia e
vullneti reciprok i bashkëpunimit për të mirën
e përbashkët. Prej këndej, Benedikti XVI uroi
që Italia të vijojë promovimin e
marrëdhënieve të drejtpeshuara ndërmjet
Kishës e Shtetit, duke u bërë, kështu,
shembull, edhe për kombet e tjera.
Në pjesën përfundimtare të fjalimit, Papa vuri
theksin tek rëndësia e respektimit të gjithësisë,
duke kujtuar fatkeqësitë e rënda të natyrës, që
dëmtuan kohët e fundit njerëz, popuj e kombe.
Kujtoi veçanërisht, centralin bërthamor të
Fukushimës. Mbrojtja e ambientit, vërejti,
lidhet ngushtë me luftën kundër varfërisë dhe
me atë kundër ndryshimeve klimaterike, që
ndikojnë fuqimisht për zhvillimin e
gjithanshëm njerëzor.
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NË KUJTIM TË DOM SIMON FILIPAJ
Disa ditë më parë, më ra në dorë me mirësinë
e Dedë Filipaj, vëllait të Dom Simon Filipaj –
''Shën Jeronimit të ditëve tona'' -- libri ''BIBLA
SHQIP DHE FILIPAJ'', Lezhë, 2010,
që
përmbledhë materiale studimore-shkencore nga
dy konferenca mbajtur në Tiranë, vitet e fundit,
nga Qendra e Studimeve Albanologjike dhe nga
Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Këto
studime të përmbledhura në këtë libër për
veprën e Dom Simon Filipaj, kanë rëndësi të
veçantë për studimet shqiptare, dhe japin një
kontribut të shënueshëm në historinë
kombëtare. Libri, gjithashtu me dha shkas që të
kujtoja këtë burrë të fesë e të fjalës, të cilin e kisha
njohur që në fëmijëri, gjë që e ndjejë si detyrim.
Fatbardhësisht, sot vepra e Dom Filipajt kujtohet
dhe nderohet nga shumë, natyrisht nga Kisha
Katolike, por edhe nga individë, akademi e
shoqata të ndryshme, përfshirë edhe Shoqatën
''Dom SimonFilipaj'', e cila organizon aktivitete
të ndryshme në Ulqin dhe në Amerikë, ku si çdo
vit, në fund të kësaj jave do të zhvillohet darka
përvjetorë kushtuar Dom Simon Filipajt dhe
kontributit të tij.
Botimi i parë i Besëlidhjes së Re u bë më 1980,
në një periudhë pra kurë përpjekjet, për
shtrembërimin e historisë fetare, letrare dhe
politike të kombit shqiptar nga ana e sllavokomunizmit ndërkombëtar dhe të regjimit të
Enver Hoxhës, kishin arritur kulmin. Ishte kjo,
jo vetëm, një periudhë padrejtësisht të mëdha
ndaj kontributit të klerit katolik për kombin dhe
kulturën shqiptare, por në të njëjtën kohë,
përpjekjet e regjimit komunist shqiptar për të
zhdukur fizikisht dhe moralisht veprat e klerit
katolik shqiptar
ishte
edhe një cenim i
pafalshëm i së vërtetës historike. Me përkthimin
e Biblës dhe veprave të tjera në gjuhën shqipe,
Dom Simon Filipaj u radhitë me të mëdhenjtë
klerikë që i shërbyen kombit dhe kulturës
shqiptare, duke punuar natë e ditë nën rrethana
jashtëzakonisht të vështira, për të lëvruar gjuhën
shqipe dhe duke ruajtur si sytë e ballit virtytet
dhe traditat autoktone të racës sonë të lashtë.
Me 1980, unë isha i punësuar në seksionin

Dom Simon Filipaj

shqip të Zërit të Amerikës, dhe nuk më kujtohet
se si në atë kohë më ra në dorë një kopje e
''Besëlidhjes së Re'', të posa botuar, por më
kujtohet mirë gëzimi me të cilin e priti stafi i
vogël i atëhershëm i seksionit shqip, pasi në atë
kohë, pothuaj as nuk merrnin botime as libra nga
trojet shqiptare në Ballkan. Pasi me krenari u
thashë kolegëve se përkthyesin e Besëlidhjes së
Re, Dom Simon Filipaj e njihja mirë pasi ai kishte
qenë famullitari i im në Shën Gjergj të Bregut të
Bunës, dhe si seminarist në moshë të re që isha,
përpiqej të më inkurajonte dhe të më frymëzonte
për ndjekjen e studimeve dhe për dashurinë për
gjuhën, kulturën dhe traditat e kombit tonë. Me
të marrë vesh për njohurinë time me Dom Simon
Filipaj, shefi i atëhershëm i seksionit shqip të
Zërit të Amerikës, Talat Karagjozi nga
Gjirokastra më kërkoi që të përgatisja disa
shënime të shkurtra mbi këtë botim të ri për
dëgjuesit e Zërit të Amerikës, pasi falë censurës
së atëhershme, pothuaj askush, me përjashtim të
disa qarqeve kishtare, nuk kishte dëgjuar as
lexuar për ''Besëlidhjen e Re'' shqip. Unë, me
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kënaqësi iu përgjigja kërkesës së shefit dhe Zëri i
Amerikës transmetoi lajmin më 1980, mbi
veprën e Dom Simon Filipaj:
''Kohët e fundit na ra në dorë Besëlidhja e Re, ose
Testamenti i Ri i Biblës, i përkthyer shqip nga prifti
katolik shqiptar i Arkipeshkvisë së Tivarit, i
Përndershmi Dom Simon Filipaj, famullitar i Kishës
Shën Gjergji, në Bregun e Bunës afër Ulqinit. Mbi
këtë vepër të madhe të përkthyer shqip, ju sjellim disa
shënime të përgatitura nga bashkpuntori i Zërit të
Amerikës, Z. Frank Shkreli.
--Këshilli i Dytë i Vatikanit me nxitjen dhe
largpamjen e Papës Gjonit të 23-të vendosi që Dhjata
e Re, ose Besëlidhja e Re të përkthehet në gjuhë të
ndryshme të botës për t'ua bërë të mundur dhe më të
lehtë besimtarëve leximin e Shkrimit të Shenjtë.
Menjëherë pas Këshillit të Dytë të Vatikanit, në fillim
të 1960-ave, dukej se ishte një gjë e pamundur që
porosia dhe dëshira e Kishës të zbatohej për të
përkthyer Dhjatën e Re në gjuhën shqipe. Përkthimi i
Besëlidhjes së Re në gjuhën e sotme shqipe nuk është
përkthimi i parë e shpresojmë as i fundit i të
Përndershmit Dom Simon Filipaj. Përveç kësaj
vepre, ndër përkthimet biblike të Përndershmit Filipaj
përfshihen edhe librat liturgjikë, një seri lutjesh e
leximesh bibliko-liturgjike, Katekizmi i Vogël, Bibla e
Ilustruar për të Rinjtë dhe Ungjilli i Shën Mateut.
Pa dashur tua ulim vlerën veprave të
lartpërmendura, mund të thuhet lirisht se me veprën
madhështore që ka bërë me përkthimin e Besëlidhjes
së Re në gjuhën e sotme shqipe, Dom Simon Filipaj
pasuroi kulturën dhe letërsinë e kombit shqiptar, gjë
që sipas arkipeshkvit të Tivarit, Imzot Pjetër Përkolaj
dhe Ipeshkvit të Ferizajt, Imzot Nikë Prëla, vepra e
Dom Simonit është një traditë që filloi me Formulën e
Pagëzimit dhe e cila , në të njëjtën kohë ripërtëritë
traditat e larta dhe të lashta dymijë vjeçare, kur trevat
shqiptare hynë në tekstin e Shkrimit të Shenjtë, e ku
citohen fjalët e Shën Palit apostull, i cili thotë vetë se ai
predikoi në Iliri. Sipas Biblës, Shën Pali ka thënë këto:
''Ashtu e kreva plotësisht detyrën time të predikimit
të lajmit të gëzueshëm mbi Krishtin, prej Jerusalemit e
deri në Iliri.''
I përndershmi Filipaj e përktheu Besëlidhjen e Re
nga origjinali greqisht e latinisht. Duke marrë
parasysh rrethanat që edhe vetë Dom Filipaj i ve në
dukje në parathëne, --nën të cilat ai është detyruar të
punojë larg çdo qendre konsultimi -- kjo ndërmarrje
ka kërkuar dhe nevojite guxim dhe vullnet të fortë nga

ana e Dom Simonit. Besëlidhja e Re është përkthyer,
si thamë më sipër, në gjuhën e sotme shqipe dhe në
bazë të rregullave drejtshkrimore të sajë.
Pasi jep arsyet për një gjë të tillë duke thënë se nuk
duhet të mbetemi fise në shekullin e 20-tët, ai në
mënyrë modeste i kërkon falje lexuesit se në qoftes aty
këtu, rrjedha e fjalisë është pakëz e vrazhdët dhe në të
njëjtën kohë i bën thirrje lexuesit që Dhjata e Re të
lexohet me atë dashuri me të cilën u përkthye.
Nuk ka asnjë dyshim se me përkthimin e
Besëlidhjes së Re, Dom Simon Filipaj zhdukë një
boshllëk të madh në letërsinë dhe në kulturën
shqiptare. Dhe në të njëjtën kohë (kjo vepër) e bën
kombin shqiptar të rreshtohet krenarisht me letërsinë
dhe kulturat e popujve të tjerë modernë.
Libri i Besëlidhjes së Re në gjuhën shqipe ka lartë
nga njëmijë faqe dhe mbulesa e saj është ajo e
Mesharit të Buzukut. Në fund, lexuesi gjënë tabelën
kronologjike me dy shtylla. Në shtyllën e parë është
historia e përgjithshme e njerëzimit, kurse në shtyllën
e dytë gjendet historia biblike e Besëlidhjes së Re që
filloi nga viti 31 para Krishtit.
Si edhe shumica e botimeve katolike në Kosovë dhe
në viset e tjera të Jugosllavisë të banuara nga
shqiptarët, edhe Besëlidhja e Re u botua me 1980, nga
revista fetare e kulturore Drita e Ferizajt, me një
tirazh prej 10.000 kopjesh.
Kur njeriu merr parasysh kontributin që kleri
katolik shqiptar i ka dhënë dhe i jep kombit të vet,
gjuhës shqipe dhe kulturës, është me vend që
përkthyesi, Dom Simon Filipaj, ua kushton këtë vepër
madhështore kujtimit të përhershëm të Buzukut, të
Matrengës, të Budit, të Bardhit, të Bogdanit dhe të
mbarë klerit katolik shqiptar, që me dashuri të pa
tregueshme ja kushtuan -- Fjalës së Hyjit dhe ngritjes
së Kombit -- dijen, pendën dhe jetën.''
Për ata që duan të mësojnë më shumë për
Dom Simon Filipaj dhe veprën e tij, dhe për
kontributin ndaj kulturës dhe letërsisë
shqiptare, libri ''Bibla Shqip dhe Filipaj', (Botuar
nga Enti Botues ''Gjergj Fishta'', Lezhë , 2010)
është një burim i shkëlqyeshëm studimesh, nga
një numër i madh shkencëtarësh e studiuesish të
feve të ndryshme , gjë që ve në dukje edhe
ekumenizmin dhe ''shpirtin përbashkues'' të
Dom Simonit, njërit prej ''Heronjve të Librit'',
nga kontribuues dhe studiues të njohur nga
Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Italia.

14

Psikologji
Loreta Tomaj
Shkodër

NJERIU KJO QENIE E MISTERSHME
(Pjesa e nëntëmbëdhjetë )

VETËVLERËSIMI
Integrimi i negatives së pranishme në jetën
tonë
Vetëvlerësimi pozitiv duhet të jetë realistik,
apo i bazuar në totalitetin e personit. Nëse negativja
është përbërës normal i njeriut, vetëvlerësimi kalon
domosdoshmërisht nëpërmjet këtij konstatimi;
mund të themi se ky pranim përbën një provë.
Negativja është disa llojesh në jetën e njeriut dhe
për secilën prej tyre ka një integrim që duhet bërë.
Para së gjithash kemi një negative fiziologjike,
që lidhet me kufizimin ontologjik të një qenieje të
varur, forcat fizike të së cilës pakësohen në mënyrë
natyrore, duke kufizuar shkallë-shkallë mundësitë
e realizimit, deri në një pikë të pashmangshme
finale, që do të shënojë maksimumin e kufizimit.
Njeriu mund të marrë një qëndrim përpara këtij
kufizimi: ta pranojë si fat të pamëshirshëm dhe
universal; por edhe mund të mos e pranojë apo ta
mohojë nëpërmjet “simboleve të pavdekësisë”
(kulturës, zotërimit shoqëror, teknologjisë, parave,
kultit të heronjve dhe VIP-ave). Ky kërkim
pavdekësie pohon atë që thotë edhe Ronco:
“Subjekti i shëndoshë... duhet të shpresojë të
rritet..., dhe sidomos të shpresojë ta përjetësojë
ekzistencën e vet”. Nëpërmjet kësaj shprese mund
ta integrojë plotësisht atë negative që kufizon jetën
e tij fizike dhe që prek imazhin e tij. Ky integrim do
të varet edhe nga niveli i jetës psikike që jeton
njeriu.
Kemi pastaj një negative psikologjike, që
përbëhet nga dobësitë, papjekuritë, traumat që
çdonjëri prej nesh ka pësuar dhe që jo gjithmonë
varen prej nesh, por që i përkasin përmasës së dytë,
asaj të lirisë relative. Ka disa plagë që nuk shërohen
kurrë dhe me të cilat duhet të mësohemi të jetojmë:
vetëvlerësimi ynë kalon edhe nëpërmjet tyre.
Asnjëri prej nesh s'ka pasur prindër të përsosur dhe
faza zhvillimi po aq të përsosura: natyrisht këto
papërsosmëri mund të kenë lënë një shenjë apo
mund të kenë krijuar një dobësi. Njeriu mund të
mos jetë përgjegjës për dobësitë e veta, por është
përgjegjës për pozicionin që merr përballë tyre; ai
është përgjegjës për sa i merr parasysh dhe për sa
bën për të neutralizuar ndikimin e tyre. Të integrosh
do të thotë: të angazhohesh për të zbuluar pikat e
dobëta; të pranosh pa ankthe e fatalizma se jemi

persona në formim të vazhdueshëm dhe se kemi
nevojë për ndihmë; të përpiqesh për të kufizuar
efektet sjellore; të mospretendosh se do të
zgjidhësh gjithçka dhe menjëherë, t'i jetosh
papjekuritë si pjesë të unit vetjak dhe si shenjë të një
kufizimi, që njeriu nuk pëson, por që priret ta
kapërcejë.
Dhe në fund kemi një negative morale, që varet
nga liria dhe nga përgjegjësia jonë. Është një
negative që shpesh bëhet një e keqe morale. Duhet
të themi se nga një këndvështrim psikologjik e
keqja morale ekziston tek të gjithë; njeriu është i
lirë të gabojë. Pra, nëse e keqja morale ekziston, ajo
duhet të identifikohet në rrënjën e saj motivuese.
Është diçka dinjitoze kur njeriu pranon se ka
gabuar, pasi nëse pohon se ka gabuar do të thotë se
është i lirë dhe përgjegjës, i aftë të kapë provokimin
e një vlere dhe të veprojë i shtyrë prej saj. Do të
thotë se njeriu nuk është kurrë aq i madh se sa kur
pranon të keqen e vet morale: në atë çast mund të
ushtrojë edhe një herë prirjen e vet transhendente,
që e bën të aftë të largohet nga sjellja dhe ta gjykojë
atë në dritën e një kriteri objektiv (apo total).
Identifikimi i fajit vetjak i bën të kota strategjitë
mbrojtëse, shkarkimin mbi të tjerët të fajeve tona...
Nëse e keqja morale e prek në njëfarë mënyre
përgjegjësinë tonë, jo vetëm që ajo duhet të
identifikohet, por edhe vuajtur. Njeriu duhet ta
perceptojë si diçka që fyen qenien e tij dhe që e
pengon të realizojë plotësisht ato vlera, që ka
zgjedhur dhe që i japin identitet dhe vetëvlerësim.
5. Natyra dhe karakteristikat e mekanizmave
mbrojtës
Vetëvlerësimi ynë është i kërcënuar çdo ditë: një
nismë që ka shkuar keq, një fyerje, mosrealizimi i
një dëshire... E gjithë kjo na bën të ndihemi të dobët,
të pasigurt, jo të dashur. Uni ynë vuan dhe shpejton
ta mjekojë plagën e krijuar. Trupi ynë kur ka nxitje
të tepërta apo të padëshirueshme merr masa
paraprake për t'u mbrojtur prej tyre: mbyll sytë,
shikon diku tjetër, largohet nga zhurma.
Vetëmbrojtja është ligji më i vjetër i natyrës. E
njëjta gjë ndodh edhe me psikikën tonë: edhe ajo
mbrohet.
Mekanizmat mbrojtës (term i përdorur nga
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psikoanalisti Zigmund Frojd) tregojnë një proces
mendor të zakonshëm, të pavetëdijshëm dhe
nganjëherë edhe
patologjik, që uni përdor
për t'u bërë ballë
konflikteve me realitetin
e jashtëm dhe/apo me
realitetin e brendshëm.
Mbrojtja tregon një vetëmbrojtje kundër
gjithçkaje që kërcënon
vetëvlerësimin tonë,
është mbrojtja apo
rifitimi i vetëvlerësimit,
por mbi baza jo të
duhura, domethënë duke
shmangur problemin dhe
duke i bërë bisht atij.
Personi që nuk përdor
këto mekanizma
mbrojtës e shikon në sy
realitetin edhe nëse ky
realitet është i sikletshëm apo i dhimbshëm dhe
krijon një sistem jete ku përfshin edhe të metat dhe
frikat e veta.
Mekanizmat mbrojtës shërbejnë për disa
qëllime:
· ruajnë ekuilibrin e unit përballë disa situatave të
vështira: si ta shëroj plagët për humbjen e një
personi të shtrenjtë? Si të vazhdoj ta vlerësoj
veten pas një dështimi?...
· mbrojnë apo rimëkëmbin vetëvlerësimin e
kërcënuar nga forcat pulsionale të brendshme:
kam bërë një zgjedhje të caktuar jete (jam
martuar me personin që dua) e megjithatë
vazhdoj të ndiej emocione të kundërta (ndihen i
tërhequr nga një person tjetër)...
· asnjanësojnë konflikte me persona apo pjesë të
realitetit, që sipas nesh janë të pazgjidhshme:
nëse zbulojnë se kam gënjyer si do t'i bëj ballë?.

janë procese: krijojnë stile mbrojtëse. Stil do të
thotë një mënyrë funksionimi e pandryshueshme e
individit, që identifikohet nëpërmjet
një serie aktesh specifike: një mënyrë
të menduari, të perceptuari, të
qëndruari me të tjerët...
5.2. Normalë apo patologjikë?
Nëse uni dëshiron të funksionojë
mirë edhe në rrezik dhe vështirësi
duhet të qëndrojë i organizuar në një
nivel të mirë pune. Në këtë gjë e
ndihmojnë mekanizmat e mbrojtjes,
që falë funksionit të tyre mbrojtës
nuk janë patologjikë. P.sh.: nëse
sonte jam shumë i lodhur është më
mirë që të mos merrem më me
problemin që më shqetëson, por të
shkoj të flë për t'u përballur më mirë
me të nesër. Nëse kam një provim
është mirë që të përqendrohem tek
mësimi më shumë se tek ndjenjat e
mia të ankthit. E gjithë kjo arrihet në mënyrë
automatike pa pasur nevojën e një akti vullneti;
mbrojtjet e lënë të lirë vëmendjen dhe përqendrimin
për detyra të tjera më të rëndësishme. Tre kritere
dallojnë përdorimin përshtatës apo mospërshtatës
të mbrojtjeve.
-

-

-

5.1. Të pavetëdijshëm, por të dallueshëm
Të gjithë mekanizmat mbrojtës kanë tri
karakteristika të përbashkëta:
-mohojnë dhe shtrembërojnë realitetin e
brendshëm dhe të jashtëm;
-janë automatikë dhe jo akte të lira;
-veprojnë në të pavetëdijshmen, kështu që
personi nuk ka vetëdijshmëri për atë që ndodh.
Mekanizmat mbrojtës janë të pavetëdijshëm dhe si
të tillë nuk mund të shihen drejtpërsëdrejti, por
nëpërmjet efekteve të tyre. Mekanizmat mbrojtës

Qëllimi: nëse mbrojtja shkon në drejtim të
zgjidhjes së konfliktit në terma realistikë, është
përshtatëse (favorizon përshtatjen me
realitetin). Është mospërshtatëse kur shkon në
drejtim të shmangies së konfliktit.
Modaliteti i përdorimit: një mbrojtje është
përshtatëse kur është e përshtatshme me
situatën dhe përdorimi i saj kufizohet me atë
situatë. Është mospërshtatëse kur është e
ngrirë, automatike dhe e përgjithësuar.
Efektet: mbrojtja është përshtatëse nëse
mundëson kontrollimin e konfliktit, meqë
mbron dhe e aftëson personin të funksionojë
më mirë. Është mospërshtatëse kur e
përjetëson konfliktin.

Me termin “mekanizma mbrojtës” theksohet
aspekti mospërshtatës, kurse me termin
“mekanizma të ruajtjes së kontrollit” theksohet
aspekti përshtatës. Falë ndërhyrjes së
mekanizmave të ruajtjes së kontrollit impulsi është
nën kontrollin e racionalitetit, përdoret me kufizim
dhe sipas rrethanave, që i përshtaten idealeve të
personit.
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KRYQI SHENJË SHPETIMI
Liber i rrall në gjuhën shqipe
Don Pren Kola: Kryqi, shenja e papërmbysur e fitores së përkryer. Fjala Hyjnore. Misioni Katolik
shqiptar në Austri. Prishtinë dhe Vjenë, 2011. f. 220.
Lexuesi i zakonshëm dhe në veçanti
besimtarët e krishterë, kanë së fundi në dorë librin e
meshtarit, dhe njëkohëshit misionarit shpirtëror të
shqiptarëve më qendër në Vjenë në Austri si dhe në
Çeki, Sllovaki, Hungari e Norvegji, dom Pren
Kolës, me titullin: Kryqi, shenja e papërmbysur e
fitores së përkryer. Libri sikurse parakuptohet edhe
nga titulli, është një refleksion njohës shkencor
teologjik e filozofik i njërit prej siboleve më
shenjuese të religjionit të krishterë dhe më të
përhapur në të gjithë botën: kryqit. Ai paraprihet
nga një paraqitje e Imzot Rrok Mirditës,
Arqipeshkëvit Metropolitan të Arqipeshkvisë
Tiranë -Durrës f. XI-XII, si dhe nga një parathënie e
vetë autorit f. XIII-XV.
Më tej libri ndahet në trembëdhjetë kapituj
sipas kësaj renditjeje: 1. Misteri i kryqit, f. 1-8; 2.
Jezusi dhe kryqi, f. 9-18; 3. Lloje të kryqeve dhe
monograme të Krishtit, f.19-24; 4. Himne të kryqit,
f. 25-36; 5. Kryqi nxitje në lutje dhe përshpirtëri, f.

37-48; 6. Kryqi shenjë e shumëfishtë pranimi,
bartjeje dhe përplasjeje, f. 49-54; 7. Kryqi në liturgji,
f. 55-68; 8. Kryqi emër dhe shenjë e solidaritetit, f.
69-76; 9. Kryqi te shqiptarët, f. 77-84; 10. Kryqi në
letërsinë shqipe f. 85-102; 11. Thënie, lutje dhe
meditime për kryqin, f. 103-152; 12. Lutje,
përgjërime dhe litani kushtuar kryqit dhe vuajtjes
së Krishtit, f.153-192; 13. Ndalesa e pesëmbëdhjetë:
Jezusi ngjallet, f. 193-198. Në pjesën e fundit kemi:
Përmbyllja, f. 199-201; Shënime për autorin, f. 202;
Botimet e tjera të Fjalës Hyjnore, f. 203; Shënime për
fotografitë, f. 204; si dhe Indeksi, f. 205-210. E gjithë
përmbajtja e librit me titull: Kryqi: Shenja e
papërmbysur e fitores së përkryer, na e rrëfen kryqin si
shenja më lartë dhe më dinjitoze e dashurisë që i
bëhet misterit të tij, duke na lidhur kështu në
mënyrë universale të përbotshme me kulturat
nacionale të kombeve të tjera, si unifikim shpëtimi
dhe bekimi për të gjithë pa asnjë lloj dallimi.
Sikurse na e thotë edhe vetë autori në parathënin e
librit, lindja e librit ishte rezultat përdishmërisë më
të cilën ai ka përcjellë debatet për heqjen ose jo të
kryqit nëpër kopshte, shkolla, institucione dhe
salla gjyqesh, si njëlloj mënjanimi dhe mohimi, si
një lloj tendence shlyerje, refuzimi dhe mohimit të
Zotit, në kuadër të demokracinë moderne të
Evropës, një lloj ateizmi që po me sa duket po i bën
dëm vetë themeleve mbi të cilët e ka ndërtuar
identitetin e tij kontinenti i vjetër. Ky lloj diskutimi
pa prodhuar edhe këtë qasje shkrimi për lexuesin
shqiptar, specifikisht për kryqin si një shenjë e
vjetër dhe e përbotshme e të gjitha kulturave si
shenjë simbol i dashurisë së Hyjit dhe i bashkimit
të të krishterëve, si shenjë e përditësimit të misterit
të Krishtit në jetën tonë.
Në kapitullin e parë Misteri i kryqit trajtohet
shenja e kryqit si simbol religjioz, si simbol i
historisë së njerëzimit, më pas akti i kryqëzimit
(varja në kryq), duke shkpjeguar këtë edhe me
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etimologjinë nga latinishtja:
Crux. prej së cilës rrjedhin foljen
cruciare – mundoj, torturoj,
përgjak. Pra vetë folja latine
tregon një veprim të mundimit,
rrahjes, frushkullimit, svilitjes
dhe të rrëgjimit trupor. I
Kryqëzuari në fenë tonë është
shenjë e dashurinë së Hyjit! Në
vijim kuptimësohet kryqi i
krishterë si pjesë përbërëse e
liturgjisë dhe e përshpirtërive
tona, si simbol i trefishtë, pra:
imbolizon vetë Krishtin, kujton
vuajtjen, vdekjen dhe ringjalljen e
tij, dhe simbolizon fenë e
krishterë. Shenja e Kryqit tregon
identitetin tonë të krishterë dhe
përkatësinë tonë në Kishën katolike. Ajo, si një
përmbledhje krejt e shkurtër e misterit kryesor të
krishterimit, nxjerr në pah besimin tonë në Trininë
e shenjtë: në Hyjin-Atë (Hyji), në Hyjin-Bir (Jezu
Krishtin) dhe në Hyjin-Shpirt Shenjt (Shpirti
Shenjt). Në këtë kapitull trajtohen format e të bërit
kryq, praktikat e të të bërit kryq si shenjë bekimi,
ngadhënjimi, bashkimi, pajtimi dhe falje. Në
kapitullin e dytë Jezusi dhe kryqi, autori na
shpjegon arsyen se përse të dielën e Luleve dhe të
Premten e Shenjtë në liturgjinë e Kishës lexohet
historia e mundimeve të Krishtit.: arrestimi, para
Kajfës – kryepriftit, mohimi i Pjetrit, marrja në
pyetje nga kryeprifti, mohimi i përsëritur i Pjetrit,
para Pilatit, përqeshja dhe dënimi, kryqëzimi,
vdekja në kryq, ulja nga kryqi dhe varrimi.
Shpjegohet po ashtu mbishkrimi i kryqit INRI, në
domethëniet e tij në ebraisht: ( :)מלך הנצרת ישוע שיחה
( היהודיםYeshu'a HaNatserat Melech HaYehudim',
[jeʃu'ə hɑ nɑ ʦeratʰ meleχ hɑ jehuðiːm]); në
latinisht: (INRI): IESVS· NAZARENVS· REX·
IVDÆORVM (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum) ;
greqisht (INBI), (: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς
τῶν Ἰουδαίων (Iesous ho Nazoraios ho Basileus ton
Ioudaion), mbishkrim që arsyetonte dënimin dhe
përligjjen e mbretit, se Jezusi e kishte shpallur vetën
mbret të judenjve dhe kjo ishte arsyeja e
mjaftueshme për ta ekzekutuar në kryq.
Autori na përshkruan arsyetimet e

mbështetura në Ungjijtë, ku edhe del qartë se Jezusi
pranon kryqin, lutet në kryq, “Fali, o Atë, se nuk
dinë ç'bëjnë!” (Lk 23,34), ngashërohet, bën
premtime, ndjen dhembje, bën dhurata derisa i
dorëzohet Atit: “O Atë: në duart e tua po e dorëzoj
shpirtin tim!” (Lk 23,46). Autori na rrëfen edhe për
armët e Krishtit (Arma Christi), e që janë të gjitha
ato mjete apo vegla, të cilat kanë luajtur një rol në
mundimin e Krishtit. Ndër veglat e mundimit të
Krishtit (armët e vuajtjes, instrumentet e vuajtjes)
rëndom numërohen: Kryqi me mbishkrimin INRI,
gozhdat me çekanat, kurora prej therrash me darët
për të lidhur degët e therrave, shkallët, prangat,
shtyllat, kamxhiku, thupra, skeptri përqeshës,
sfungjeri me uthull, heshta, pëlhura e Veronikës,
petku i purpurt, copa monedhash si shenjë të
tradhtisë së Judës, kana për larjen e duarve, legeni,
gjeli si shenjë e tradhëtisë së Pjetrit, sarkofagu (arka
prej gurit), litari, zaret (me ta cilat hedhet shorti); të
cilat janë veglat e mundimit të Krishtit, parë si armë
për të tejkaluar mëkatin dhe vdekjen, si simbole
ose shenja fitoreje. Kapitulli i tretë me titull: Lloje të
kryqeve dhe monograme të Krishtit, na pasqyron
heraldikën e kryqit, format e ndryshme të tij, të cilat
janë mbi 100 lloje si: kryqi si rrotë kryqi-tau, simbol i
françesakanëve, kryqi me vegë, kryqi i Shën Andresë
(lat. crux decussata), kryqi i krishterë, kryqi katror,
kryqi i patriarkëve, kryqi papnor, kryqi i
Jeruzalemit, kryqi kelt, kryqi i gurit ose kryqi
armen, kryqi kopt, kryqi marian, kryqi i Kalvarit,
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kryqi ungjillor, kryqi në formën e çengelit, kryqi i
triumfit a kryqi i ngadhënjimit, kryqi i pagëzimit,
kryqi i dritës, Agnus Dei. Po ashtu na jepen edhe
Monogramet e Krishtit të cilat kanë të bëjnë me
përdorimin e emrit të Krishtit në formën e
monogrameve, që do të thotë të shkronjave, të cilat
kombinohen dhe bëhen simbole dhe u përdorën
për shkak të frikës nga Përandoria Romake e cila
përndiqte krishterimin, por më vonë u përdoren
edhe për arsye praktike të shkurtimit ose pamjeve
monumentale.
Kapitulli i katërt trajton Himnet në kryq,
ndërsa ai i pestë me titull: Kryqi nxitje në lutje dhe
përshpirtëri shqyrton mistikën e kryqit pëmes
udhës së kryqit (Via Crucis, Via Dolorosa), në rrugën
e mundimeve në Jerusalem. Në fillim ky ritual pati
shtatë ndalesa dhe rreth vitit 1600 asaj iu shtuan
edhe shtatë të tjera duke e çuar numrin e tyre në
katërmbëdhjetë. Interesant në këtë kapitull është
edhe shqyrtimi i kryqit si emër dhe mister i jetës së
kushtuar, përdorur kështu nga rregulltarët,
persona të jetës së kushtuar dhe shenjtërit që e
nderuan kryqin si: Shën Gjoni i Kryqit (†1591),
shkrimtar spanjoll, mistik dhe mësues i
Kishës; Shën Pali i Kryqit (†1775),
themelues i Rendit të Pasionistëve (1720);
Shën Terezja Benedikta e Kryqit (†1942),
filozofe gjermano-hebraike, karmelitane
dhe martire. Edhe Shën Kjara nga
Montefalco († 1308), mbante emrin e
kryqit, dhe njihet edhe si Shën Kjara e
Kryqit, një rregulltare e përshpirtërisë së
thellë françeskane. Edhe sot e kësaj dite
bashkësi të shumta të jetës së kushtuar,
mbajnë emrin e Kryqit si: Rendi i
Kanonikëve Rregulltarë të Shën Kryqit (Ordo
Canonicorum Regularium Sanctae Crucis,
O.R.C), themeluar në vitin 1131 në
Potugali, të thirrur edhe Vëllezërit e
Kryqit; Kongregata e Shën Kryqit
(Congregatio a Sancta Cruce, C.S.C.),
themeluar më 1820; Bijat e Shën Kryqit të
Leodikut (Filles de la Croix de Liège, F.C),
themeluar nga Jiane Haze (1782-1876);
Bijat e Kryqit, Motrat e Shën Andresë (Filles
de la Croix, Soeurs de Saint-André),
themeluar 1807 nga André-Hubert

Furnet (1752-1834); Rendi i Shën Kryqit (Canonici
Regulares Ordinis Sanctae Crucis, O.S.C),
themeluar më 1400; Motrat e Kryqit (Sœurs de la
Croi), themeluar 1838, të thirrura edhe Motrat e
Shavenodit); Motrat e Shën Kryqit dhe të Shtatë
Dhembjeve (Sœurs de Sainte-Croix et des SeptDouleurs, themeluar 1847 në Montreal; Kongregata
e Motrave të Shën Kryqit dhe Mundimit të Zotit Tonë
Jezu Krishtit (Congregatio Sororum SS. Crucis et
Passionis D.N.I.C., C.P), themeluar më 1851 në
Mançester nga Elizabeth Prout; Kongregata e
Dashurisë së Shën Kryqit (Congregatio Sororum
Caritatis Sanctae Crucis, S.C.S.C.), themeluar nga
Teodosio Florentini (1808-1865) dhe Maria
Terezja Sherer (1825-1888) në vitin 1844. Në
fund përcillet një vështrim mbi kryqin në
përdorimin e përditshëm, muret e shtëpive të
katolikëve, në gjokset e të krishterëve, në varret e
besimtarëve etj.
Kapitulli i gjashtë: Kryqi shenjë e shumëfishtë
pranimi, bartjeje dhe përplasjeje, na e shpërfaq
kryqin si stoli dhe veçanërsiht në flamujt të
shteteve të ndryshme si Britania, Burundia,
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Republika Dominikane, Finlanda, Gjeorgjia,
Greqia, Islanda, Malta, Norvegjia, Sllovakia,
Suedia, dhe Zvicra. Po ashtu përdorimi i tij vërehet
edhe në parzmoret, në sport etj. Kapitulli i shtatë e
shqyrton kryqin në liturgji dhe kjo vërehet në
Meshën e Shenjtë, e cila fillon dhe mbaron me
shenjën e kryqit, në pagëzim, në rrëfim, në krezmim, në
vajim, në kurorë, si dhe në festën e kryqit në kalendarin
liturgjik të viti kishtar. Kapitulli i tetë e vështron
kryqin si emër dhe shenjë e solidaritetit, përmes
organizatave të ndryshme të cilat e kanë shenjuar
aktivitetin e tyre me shenjën e kryqit të tilla si:
Kryqi i Kyq, Kryqi i Bardhë, Detaillierten
Wörterbucheintrag anzeigenKryqi i Gjelbërt,
Kryqi i Kaltërt, Caritas, Diakonia, Kryqi tetëmajash
maltez, Kryqi i Rendit të Shën Lazrit,Kryqi
samaritan. Kapitulli i nëntë del interesant ngaqë
vështrohet kryqi te shqiptarët. Autori e vëren këtë
në gjuhën bisedore, ngaqë përdorimi i fjalës shqipe
kryq ka larmi të madhe. Autori sjell shembujt:
Kryqi i Kuq – organizatë bamirësie ndërkombëtare;
rri me duar kryq – nuk bëj gjë, rri dhe shikoj; e pres
kryq – pres në mes; bëra kryq – u befasova, u
frikësova; kryqali – i krishterë; kryqas (kryqazi) –
tërthorazi; këmbëkryq – mbërthim i këmbëve, lloj
ndenjë e burrave në oda të shqiptarëve; kryq e
tërthor – gjithandej, përgjithanë; në kryq e përpjetë
– në mes (brez) e sipër; kryq më kryq – lloj rrokjeje a
kapjeje për beli, lojë e meshkujve; udhëkryq –
kryqëzim rrugësh; puthi kryqin – vdiq; i vura kryq
– i dhashë vizë, heqa dorë nga diçka a dikush;
kryqbërja – bërja e kryqit; kryqëzata – fushatë
luftarake në Mesjetë kundër islamizimit; kryqtar –
luftëtar i kryqëzatave; një kryqe bukë – një e katërta
e një buke të rrumbullakët; më doli kryq në rrugë –
më pengoi; “Gjithkush ban kryq për veti” (fjalë
popullore) – gjithkush fillon së pari nga vetja, e do
veten më së shumti; ka dalë kryqit – ka dalë nga
feja, është prapësuar; O i pakryq – i pa fe (i thuhet
ndonjërit në familjet e krishtera kur sillet keq a bën
çfardo të mbrapshtë). Nuk mungojnë as shembujt e
praktikimit të kryqit qoftë tek dhoma e zjarrit, dhe
sidomos kryqi i magjatores, i cili realizohej kur
gatuhej buka dhe piqej në shtëpi. Asaj i bëhej me
thikë një kryq sipër, i cili e shoqëronte këtë ritual
edhe gjatë thyerjes dhe nisjes për të ngrënë.
Dekorohej dhe ende sot dekorohet me një kryq

buka që do të bekohet për festën e Pashkëve. Po
ashtu kryqi ishte shenjë përbetimi, kur pajtoheshin
dy familje të krishtera në gjakmarrje. Kjo praktikë
është e ligjëruar edhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit,
Kreu i njëqindetridhjetenëntë (nenet 983-986), i cili
flet për kryqin në derë, i cili bëhej nga një përson i
familjes së dëmtuar në derën e gjaksit ose të
dorërasit, shkaktarit të vrasjes.
Kryqi i bërë në derë ishte shenjë që haptazi
tregonte pajtimin. Të dy familjet e puthin kryqin si
shenjë që konfirmonte zyrtarisht se po falet gjaku
për hir të Krishtit dhe po bëhj betimi për të mos u
thyer besa. Kryqi kishte vend edhe në odën e
burrave, në qëndisje, në pajën e nusërisë, në ballë,
në derë etj. Gjithashtu është trajtuar edhe kryqi si
toponim në trevat shqiptare sikurse është toponimi
i fshatit Labova e Kryqit, emër i një fshati në
Shqipërisë e Jugut në rrethin e Gjirokastrës.
Kapitulli i dhjetë: kryqi në letërsinë shqipe, shpalos
përdorimin e kryqit në letërsinë shqipe, prania e të
cilit vihet re në një seri veprash letrare në prozë,
poezi e dramaturgji. Autori ndalet tek veprat:
“Pesha e kryqit” e Ismail Kadaresë botuar në Paris
në vitin 1991: Le poids de la croix, “Kryqi i harresës”,
shkrimtares shqiptare, Flutura Açka, botuar në
Holandë, 2003, “Rrokje në kryq“, romanin e
shkrimtari Pirro Loli etj. Po ashtu kryqine autori e
gjen në mjaft poezi të Pjetër Bogdanit, Pjetër
Zarishit, Ndue Bytyçit, Naim Frashërit,
Aleksandër Stavre Drenovaës , Asdrenit, Imzot
Vinçenc Prennushit, Dom Ndre Mjedës, Zef
Serembes, Atë Gjergj Fishtës, Dom Ndre Zadejës,
Imzot, Fan Nolit, Zef Zobrbës, Visar Zhitit etj. Në
kapitullin e nëntë kemi thënie dhe meditime për
kryqin, në të dymbëdhjetin, kemi lutje, përgjërime
dhe litani kushtuar kryqit dhe vuajtjes së Krishtit,
ndërsa në të trembëdhjetin revokime spirituale që i
bie të jetë ndalesa e pesëmbëdhjetë, kur edhe Jezusi
ngjallet. Libri pothuajse në të gjitha faqet e tij është i
ilustruar me fotografi (201 copë gjithsej), tetë prej të
cilave janë realizime të vetë autorit. Në fund libri
është i pajisur me indeks. Mund të themi se ideja,
koncepimi dhe realizimi i këtij libri është një një
risi, një gjetje e kujdesshme kuruar me dashuri, e që
do të gjejë pa asnjë dyshim lexuesin e tij, i cili do ta
vlerësojë sikurse e meriton.
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FEJA DHE SFIDAT E MODERNITETIT
Sepse pa ndryshuar, pa u përshtatur me kohën, nivelin e zhvillimit social dhe precedentët e
zhvillimit të përshpejtuar kulturor të individit, feja do të rrudhet, do të humbasë terren social
dhe autoritetin e duhur ndaj njerëzve besimtarë.
Në shoqërinë tonë po shtohen njerëzit e “zhveshur nga shpirti”. Sepse siç thonë sociologët e
modernitetit “Besimi i verbër te forcat e tregut e ka kthyer lakminë në një dogmë, me pasoja
shpesh katastrofike”.
Koha moderne në shoqërinë shqiptare
duket se i ka lëvizur edhe “gurët e fesë” dhe
peshën e institucioneve të besimit fetar tek
njerëzit tanë. Nuk është fjala këtu për të bërë
nihilistin. Por ndërkaq nuk mund të jemi aq
fondamentalistë sa të mos kuptojmë
sociologjikisht atë që po ndodh me fenë dhe
besimtarët e saj, me lidhjet, raportet dhe
marrëdhëniet e ndryshuara midis tyre. Kjo
nga që zhvillimi dhe moderniteti social në
shoqërinë shqiptare po ndikon në atë që
sociologët e fesë e kanë quajtur si “proces
rithemelimi” të fesë dhe besimit fetar. Në të
njëjtën kohë dhe paralelisht me të është duke
ndodhur procesi paralel i “ripërshtatjes
individuale” të
njeriut besimtar
ose laik me fenë,
pushtetin dhe
autoritetin
moral të saj.
Padyshim
jetojmë në kohë
modern që
favorizon
d u k s h ë m
individualizmi
n
d h e
marrëdhëniet e
personalizuara
të njeriut me
b e s i m e t
individuale dhe
jo aq shumë
“bashkësitë”
organike apo të

sajuara të kohës së shkuar. Njerëzit në
shoqërinë tonë janë të prirur të besojnë, por
duke qënë vendosmërisht të orientuar drejt
progresit dhe zhvillimit. Ndaj nuk mund të
mohojmë se jetojmë në kohën kur tenton të
bëhet sunduese ideja se “E drejta shekullare
dhe racionalizmi politik përbëjnë instrumente
premtues për atë që kërkon emancipim”.
(Buruma, Margali, “Oksidentalizmi” f 35)
Në sociologjinë e sotme analiza për
raportet e fesë me veten dhe njeriun janë bërë
cështje me rëndësi. Natyrisht sociologjia nuk
merret me përmbajtjen e dogmës fetare të
asnjë feje, por ne nuk mund të jemi indifferent
dhe të mbyllim sytë me atë fenomen që
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studiuesi i njohur Oliver Roy e konsideron dhe
e sintetizon me konceptin e “fetarisë”. Që në
kohën e sotme në esencën e vet ka të bëjë me
mënyrën se si e ndërton besimtari i sotëm
raportin individual me fenë që beson.
Problemi është se zhvillimi në shoqërinë
shqiptare ka sjellë pasoja jo vetëm në këto
raporte të ndryshuara të fesë me veten dhe
njeriut besimtar me të, por dhe të shfaqjes së
një krize të referimit kulturor ndaj fesë. Me
gjithë qëndrueshmërinë e gjatë të dogmës
fetare dhe militantizmin e njohur të
besimtarëve edhe feja nuk mund të shpëtonte
nga andrralllat e modernitetit dhe nevoja e
ridimensioneimeve të duhura për t'u
përshtatur më mirë me imperativat e
ndryshuara të kohës, me natyrën e
modernitetit social dhe prirjen e
marrëdhënieve individualiste dhe relacioneve
të personalizuara të njeriut të sotëm, të cilat jo
gjithnjë janë aleate dhe në favor të
konsolidimit të fesë dhe besimeve fetare.
Kokëfortësia doktrinariste
Prirja laike dhe atomizuese e shoqërisë
shqiptare nuk është shumë e favorshme për
trajtimet dogmatike dhe organizimet holiste të
fesë. Sociologët e fesë dhe mendimtarët
modernë të saj, e kanë kuptuar këtë prirje të
zhvillimit të shoqërisë dhe ndryshimet që ka
pësuar natyra e njeriut. Ata kanë filluar të
bëjnë llogari të impakteve të tyre në raportet e
forcës së fesë dhe marrëdhëniet me njeriun
besimtar. Universalisht duke parë vështirësitë
e raporteve dhe marrëdhënieve klasike të
autoritetit të fesë në raport me shoqërinë dhe
individin, duket se edhe në shoqërinë tonë
brenda grupimeve kryesore të feve monoteiste
kanë filluar lëvizjet dhe revizionimet
doktrinarë, që janë të natyrshme të ndorshin si
kusht për ta bërë dogmën më të besueshme,
më aftër tipologjisë së shoqërisë dhe
interesave të njeriut modern.
Natyrisht pa lëvizua gurët themeltarë të
doktrinave në botën modern ka filluar lëvizja
për të krijuar “identitete të reja” fetare më
fleksibile, më moderne dhe më afër
impertivave të kohës dhe natyrës së

paqëndrueshme të njeriut të sotëm. Prirja për
të ngritur “nënkultura fetare”, pa cenuar
identitetin e origjinës janë përpjekje pozitive
për modernizimin e fesë, për ta sjellë atë afër
kohës dhe interesave të zhvillimit social, duke
u larguar edhe ata nga kokëfortësia
doktrinariste dhe këmbëngulja metafizike, që
nuk e qëndron dot as shenjtëria e fesë.
Sociologët e fesë kanë filluar të gjurmojnë
këto lëvizje dinamike dhe dialektike të fesë që
janë element pozitivë të përpjekjeve për të
qenë kompatibile me kohën, për t'i shërbyer
më mirë nevojave sociale të shoqërisë.
Sidomos vakumeve dhe boshllëqeve
shpirtërore të individit. Kjo përpjekje qoftë
“revizionuese” apo “revolucionarizuese”
(nuk kanë rëndësi termat që tregojnë shkallën
e revizionimit apo thellësinë e ndryshimit),
tregon se era liberale nuk mund të lërë pa
ndryshuar dhe reformuar edhe institucione të
tilla sociale konservatore siç janë ato të fesë.
Kjo nuk është shenje dobësie por force. Sepse
pa ndryshuar, pa u përshtatur me kohën,
nivelin e zhvillimit social dhe precedentët e
zhvillimit të përshpejtuar kulturor të
individit, feja do të rrudhet, do të humbasë
terren social dhe autoritetin e duhur ndaj
njerëzve besimtarë.
Ndryshimet që po ndodhin sot në
shoqërinë tonë janë akoma apo duken timide
dhe të ndrojtura. Sepse ende nuk po
reflektohet sa e si duhet urgjenca e
ndryshimeve dhe përshtatjeve konceptuare
dhe kontekstuale të fesë, të cilat sipas
mendimit tim janë ndryshime që në të
ardhmen nuk do të jenë vetëm kalimtare dhe
të përkohshme. Në se do të qëndrojë kështu
raporti i fesë me veten dhe relacionet e saj me
besimtarët, kam frikë se nuk është e largët dita
që ajo të ndjejë dhe pranojë edhe krizën
kulturore të doktrinave të saj dhe njëherësh të
shoqëruar me zgjerimin e përshpejtuar të
laicizimit dhe shekullarizmit. Që në kohën e
sotme nuk janë aq shumë aleat të saj. As prirja
modern e shoqërisë shqiptare nuk është aq
shumë favorizuese për autoritetin e fesë, në se
ajo nuk bindet për nevojat e ndryshimeve
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konceptuale, kulturore dhe marrëdhënieve
kontekstuale të saj. Ndryshimi i bazës
kulturore dhe ndërtimit të marrëdhënieve mbi
bazën e kohës së re, nuk është as dëmtim i
autoritetit doktrinar as asimilim i trojeve të
natyrshme të fesë dhe institucioneve të saj.
Përkundrazi është një proces progresiv i
abdejtimit të domosdoshëm të fesë me kohën,
imperativat sociale dhe motivet jetike të
njeriut modern. I cili tashmë nuk është më aq
periferik sa të mbesë i fanatizuar në strukturat
me substrat të thellë konservator, që nuk
kuptojnë kohën dhe nuk pranojnë ndryshimin
e duhur. Feja dhe institucionet fetare janë të
domosdoshme. Ato janë institucionet
fondamentale dhe më “omnipotenete”, që
mund të ndikojnë në kohezionin e prishur
social të shoqërisë shqiptare dhe përmirësimin
e shpirtit të shprishur të njeriut modern nga
konsumi, paraja, egoizmi, individualizmi dhe
seksualiteti. Është e vërtetë që moderniteti ka
favorizuar njeriun modern që është laik dhe jo
rrallë pa “dimension shpirtëror”. Në
shoqërinë tonë po shtohen njerëzit e
“zhveshur nga shpirti”. Sepse siç thonë
sociologët e modernitetit “Besimi i verbër te
forcat e tregut e ka kthyer lakminë në një
dogmë, me pasoja shpesh katastrofike”.
Këto edhe të tjera arsye sociale janë ato që
e detyrojnë fenë dhe institucionet e saj në
shoqërinë tonë që të rishikojë pozitën dhe
eficiencën në raport me shoqërinë. Sepse
jetojmë në kohë të reja kur kanë ndryshuar
raportet e fesë me shoqërisë dhe të njeriut me
“hyjnoren”. Kjo është një gjë e madhe që duhet
llogaritur me të gjithë kostot e veta. Ndoshta
duhet vlerësuar procesi masiv, i zgjeruar
integral të cilin Maks Veberi e konsideroi si
fillimin e procesit të “c' magjepsjes së madhe”
të shoqërisë. Me sa duket nuk jemi as në
fillimin por as në fundin e ndikimit vendimtar
të fesë në shoqëri. Por që pozitat dhe autoriteti
i saj në kohën tonë ka lëvizur, kjo është e
padyshimtë. Po dominojnë në mënyrë të
dukshme prirjet e njeriut për më shumë
marrëdhënie sociale, kulturore, politike mbi
ato fetare. Këto janë kategoritë më imperativë

të organizmit të jetës dhe orientimit të
intelektit të njeriut laik. Njeriu i kohës modern
po përpiqet vetë të ecë duke besuar tek vetja,
duke e marrë mbi vete përgjegjësinë laike të
organizimit të tipologjisë së jetës së vet, pa
pasur shumë nevojë për ndërmjetësime të
tjera. Kjo situatë e disfavorizon peshën dhe
autoritetin e fesë në shoqërinë e sotme.
Por ndërkaq jeta e sotme në shoqërinë tonë
është e mbushur me njerëz arrogantë dhe
egoist, që janë materialistë, efikas dhe të
suksesshëm nga ana materiale, por që kanë
mangësi shpirtërore nga që nuk kanë
mekanizmin individual të lidhjes me fenë apo
të ndërtimit të një lloj “fetarie të re”, moderne
por të domosdoshme. Kjo është ajo që na
duhet. Madje tani dhe sa më parë që të jetë e
mundur, në mënyrë që të ndalim këtë
shkretim dhe degradim shpirtëror të njeriut të
kohës sonë. Por që ta bëjnë këtë rol nuk duhet
të ngulin këmbë që njeriun modern dhe
besimtar jo ta trajtojnë si qenie infantile. Që
edhe pse është besimtar nuk mund të jetë
skeptik ndaj mungesës së ndryshimeve dhe
një farë konservatorizmi këmbëngulës
doktrinar të fesë. Ndihet nevoja për
riformulime që nuk cenojnë identitetin dhe që
ka mundësi të rritin më shumë autoritetin e
fesë, besimeve dhe institucioneve fetare në
Shqipëri.
Kjo është dialektika e jetës e
përplasjes së prurjeve të modernitetit që e bën
problematik praninë e njeriut pa dimension
shpirtëror. Feja e modernizuar ka shumë
mundësi të luajë rolin e saj në këtë betejë
ekzistenciale të përplasjes së koncepteve të
njeriut, të ndërtimit të mekanizmave për t'u
përballuar me problemet e thella, tejet të
ndërlikuara të “botës së jetës” moderne.
Mbase po të punohet ndryshe mund të brimë
në synimet e mira të besimit fetar, në mënyrë
që sa më shumë shpirtëror të bëhet njeriu, aq
më shumë racional do të jetë. Kjo është
formula që feja të ndikojë në mundësinë që
emancipimi social në shoqërinë tonë të mos
çojë në zbehjen e mëtejshme të
spiritualizmit…
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SHTETI TË KËRKOJ NDJESË PËR VDEKJEN E MJEDËS,
HUMBJEN E ESHTRAVE DHE DORËSHKRIMEVE
Intervistë me studiuesin Mentor Quku
1. Si ndodhi që Ndre Mjeda, një
ndër personalitetet më të
spikatura të Rilindjes Kombëtare
nuk mori pjesë në aktin e
Shpalljes së Pavarësisë, në Vlorë,
më 28 nëntor 1912?

Dom Ndre Mjeda

M. QUKU: Ndre Mjeda ishte njëri
nga më të shquarit dhe ndër më
rinjtë (18 vjeç), që hyri në
platformën e Rilindjes Kombëtare
me poezinë “Vllavrasi”. Megjithëse
pati oferta të shkëlqyera për të zënë
katedra e poste të larta universitare,
akademike jashtë shtetit, ai nguli
këmbë të kthehej në atdhe e t'ë
punonte për lirimin, përparimin e
lulëzimin e atdheut. Ai njihet për
atdhetarizmin e zjarrtë, si edhe për
përfaqësimin me dinjitet të vendit
tone në kongrese ndërkombëtare,
para shkencëtarëve e albanologëve, si edhe
para rretheve diplomatike të huaja. Ai kishte
marrë pjesë me armë në dorë dhe kishte qenë
ideatori i kryengritjeve popullore në vitet 19011911, kishte shkruar memorandumin apokrif
në emër të kryengritësve mirditorë (1902), si
edhe kishte hartuar sonetet e famshme “Lirija”.
Mjeda u arrestua dy herë nga administrata
osmane. E gjithë poezia e tij pati si temë
kryesore çështjen atdhetare, çlirimin e atdheut,
dashurinë dhe mallin për atdhe. E gjithë vepra
e tij shkencore, letrare, gjuhësore, politike,
artistike, qytetare qe në shërbim të atdheut. Më
1908 qe delegat në Kongresin e Manastirit, si
edhe anëtar i Komisionit të Alfabetit. Njihet si
personaliteti që shpëtoi punimet e Kongresit
nga dështimi I plotë, përmes aktit të tij të
famshëm të tërheqjes së alfabetit të vet për të
cilin kishte punuar 20 vite dhe të marrjes
përsipër të kompromisit në mes të palëve,
detyrë që e kreu me sukses. Alfabeti i

kompromisit i hartuar prej tij, në marrëveshje
me palët, dha frutën e vet, qe preludi i aktit të
ngritjes së Flamurit, duke krijuar kushtet për
shpalljen e Pavarësisë. Por sa keq që fati deshi
që ai, i cili e meritonte së shumti ta gëzonte këtë
ditë në Vlorë, të ishte i mbyllur Brenda në
qytetit të rrethuar të Shkodrës.
Kryeqendra e Veriut të Shqipërisë, Shkodra,
po kalonte ato ditë ditët nga më të vështirat.
Pothuaj se të gjithë delegatët e Kongresit të
Manastirit qenë delegatë edhe në Kuvendin e
Vlorës, gjë fare e natyrshme, sepse të gjithë në të
dy rastet ishin mbështetur në veprën e tyre
atdhetare. Ndërkohë Ndre Mjeda, natën e 1-2
nëntorit 1912, përjeton një nga çastet më të
vështira të jetës së tij: Rezervistët e ushtrisë
osmane që po hynin në Shkodrën e rrethuar
nën komandën e Ali Fehmi Kosturit, futen në
Kukel, bastisin shtëpinë e Mjedës, djegin
dorëshkrimet dhe librat e tij, shkatërrojnë çdo
gjë që gjendej aty, rrënojnë gjithë orenditë e
banesës, marrin gjithë veglat bujqësore,
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materialet e ndërtimit, rrahin dhe martirizojnë
Mjedën tërë natën, e lidhin dhe e ngarkojnë
ashtu të përbaltur e nëpër borë e llohë shiu, e
marrin me vete deri në qytetin e Shkodrës.
Mjeda do të qëndrojë aty i rrethuar për gjashtë
muaj dhe do të vuajë së bashku me shkodranët
tmerret e urinë e luftës së parë ballkanike. Kjo
është historia e mungesës së kësaj ikone
kombëtare në aktin e ngritjes së Flamurit
Kombëtar në Vlorë më 28 nëntor 1912.
2. Çfarë do u kujtonit organizmave
shtetërore shqiptare, administratës shtetërore
qendrore, tani që kemi hyrë në vitin jubilar,
atë të 100-vjetorit të Pavarësisë?
M. QUKU: Ka një vit kohë, që institucionet
shtetërore dhe shoqëria civile, po përgatitet
për jubileun e 100 vjetorit të Pavarësisë. Vit ky
shumë i rëndësishme për historinë e popullit
tonë.
- Në këtë kuadër dua t'i kujtoj Ministrisë së
Arsimit, si edhe tërë rrjetit arsimor-pedagogjik
në tërë hapësirat shqiptare, se Mjeda është
pionier i arsimit kombëtar shqiptar. Më 1892 ai
harton plane dhe ngul këmbë që të kthehet në
Shqipëri për të ngritur një shkollë shqipe të
vërtetë sipas parimeve pedagogjike moderne.
Dhe sapo kthehet në Shqipëri në vitin 1899, ai
punon për ngritjen e shkollave shqipe në Iballë,
Dajc, Vig, Kryezi, Kukel, etj. Qe hartues dhe
botues i mbi 30 teksteve shkollore shqipe të
njohura për nivelin bashkëkohor didaktik. Qe
kryetar i Komisionit parlamentar të arsimit në
parlamentin e parë shqiptar. Qe në 1930-37
profesor i gjuhës dhe i letërsisë shqipe në
Liceun Saverian në Shkodër. Është i vetmi që
vdiq në krye të detyrës në moshën 71 vjeçare në
aulat e mësimit.
- Dua t'I kujtoj Ministrisë së Bujqësisë, se
Mjeda është pionier i bujqësisë moderne
shqiptare. Që në botimin e kalendarit të parë
shqip, (Milano, 1889), ai jepte këshilla praktike
për bujkun shqiptar. Qe i pari që solli vegla dhe
makina bujqësore, si makinën shirëse, korrëse,
plugjet e hekurit, solli farëra të zgjedhura,
plehra kimike. I pari që ngriti një fermë

bujqësore me 100 juger ku bëri bujqësi të
përparuar. Kërkoi në vitin 1914 të realizonte një
projekt gjigand, për të kthyer Zadrimën dhe
Bregun e Drinit në një fermë kolosale, për çka
kërkoi edhe një kredi të madhe, gjë që nuk u
realizua për shkak të shpërthimit të Luftës së
Parë Botërore. Hartoi Fjalorin e parë botanik
shqiptar, mbolli drurë pylli, drurë frutorë,
ullinj, hardhi, ndërtoi vepra bonifikuese,
kanale kulluese, kanale vaditëse, penda
mbrojtëse. Qe kryetar i Komisionit parlamentar
të bujqësisë në Parlamentin e parë shqiptar. E
gjithë periudha tridhjetëvjeçare sa qe famullitar
i Kuklit (Shkodër), është një eksperiment
ekologjik me përmbajtje shoqërore dhe fuqi
rrezatuese në të gjithë vendin.
- Dua t'i kujtoj Ministrisë së Kulturës,
Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, se Mjeda qe i
pari albanolog shqiptar, i pari që përfaqësoi
Shqipërinë në një kongres ndërkombëtar, në
Kongresin XIII të Orientalistëve në Hamburg
(shtator 1902), ku në mes 750 delegatëve, çuditi
botën shkencore me ligjëratën që mbajti në
latinisht. Ndër krojet më të kulluara të poezisë
shqipe, i dhuroi letërsisë shqipe kryeveprat
“Andrra e jetës”, “Lissus”, “Scodra”,
“Meyerling”, “Vaji i bylbylit”, “Historia
Shejte”, etj. Qe shqiptari më i kulturuar i kohës,
hartoi poezi vetëm në gjuhën shqipe, me gjithë
se zotëronte 13 gjuhë të huaja. Shqipëroi
kryevepra nga letërsia botërore, krijoi, drejtoi
ose mori pjesë në disa shoqëri kulturore,
gjuhësore e letrare, si “Agimi”, “Shën
Jeronimi”, “Bogdani”, etj. Mori pjesë dhe
realizoi disa projekte shkencore nga më të
guximshmet për kohën. Përfaqësoi me dinjitet
para botës mbarë kulturën, letërsinë dhe
shkencën shqiptare. Mjeda qe I pari, që në vitin
1901, “Lirija”, u bëri thirrje shqiptarëve të
ndiqnin modelin e demokracisë amerikane,
duke u bërë kështu misionari-orakull për
popullin shqiptar që në atë kohë kur edhe vetë
Amerika nuk ishte ende kjo Amerikë që është
sot.
- Dua t'i kujtoj Parlamentit shqiptar se Mjeda
qe deputet në dy legjislatura të Parlamentit
Shqiptar (1921-24). Qe kryetar i disa
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komisioneve parlamentare: të Bujqësisë, të
Arsimit, të Arkeologjisë, e tjera. Qe Anëtar i
Komisionit të zgjerimit të Statutit, hartues i
shumë akteve të rëndësishme juridike të këtij
parlamenti.
3. Mjeda vdiq më 1 gusht 1937, pra vetëm
pak ditë para se të festohej jubileu i 25-vjetorit
të Pavarësisë? A është një lidhje e rastit apo
ka diçka tjetër në këtë mes? Cila është e
vërteta?
M. QUKU: Kërkimet shkencore kanë provuar
se Mjedën “e vrau” shteti shqiptar i kohës.
Mjeda sapo kishte festuar 70-vjetorin e lindjes
dhe vazhdonte të jepte me entuziazëm e me
energji djaloshare mësimet e gjuhës dhe
letërsisë shqipe në Liceun
Saverian të
jezuiteve, të Shkodrës, pikërisht kur vendi
kishte hyrë në vitin jubilar të 25-vjetorit të
Pavarësisë. Ishin krijuar komisione shtetërore
dhe lokale për organizime të veprimtarive
jubilare, ishin ngritur komisione veteranësh,
institute shkencore, konkurse për himnin e
Flamurit, ekspozita e konferenca përkujtimore.
Mjeda në këtë moment e ndjeu veten të fyer te
lënë mënjane me të padrejtë. Sepse shteti i asaj
kohe vazhdonte ta trajtonte si kundërshtar nga
më të rrezikshmit. Mjeda u burgos më 14 janar
1925 dhe u mbajt i burgosur për afro tre muaj,
duke u trajtuar si opozitar aktiv. Në mars 1925
iu hoq mandati i asamblistit përmes skenarëve
të fshehtë dhe pastaj, Mjeda deri sa vdiq, u
trajtua si element shumë i rrezikshëm. Ishte
vera e korrikut 1937, kur ai në kulmin e
krijimtarisë së tij shkencore e pedagogjike po
merrej me transkriptimin e botimin e Pjeter
Budit, si edhe me Fjalorin leksikografik të
gjuhës shqipe. Pikërisht në ditët e fundit të
korrikut ai bëri një vizitë të paparashikuar në
Tiranë. Shkoi në parlament të takonte deputetët
me të cilët kishte bashkëpunuar, por më kot: ia
mbyllën derën. Po kështu ministrat,
administrate, redaksitë e shtypit. Mjeda e
kuptoi dhe u dëshpërua pa masë. Në redaksinë
e gazetës “Drita” (e vetmi vend ku u prit me
respektin e duhur) e gjetën shumë të lodhur.

Duket ndikoi edhe dielli i nxehtë i korrikut.
Mjeda u kthye menjëherë në Shkodër, por i ra
paralizë e zemrës rrugës në autobus. Dhe mbas
tre ditësh vdiq në aulat e Liceut të Jezuitëve ku
kishte vazhduar të jepte mësim. Shteti,
administrate, institucionet, shtypi vazhdoi ta
shohë me të njëjtin sy armiqësor edhe ditën e
varrimit, edhe më pastaj.
4. Me rastin e vdekjes së Mjedës, kronikat e
shtypit të kohës nënvizuan faktin e trishtuar
se “ra në sy mungesa e autoriteteve të
administratës shtetërore”. A mund të na
thoni diçka më shumë lidhur me këtë
“delikt”?
M. QUKU: Përveç rolit negativ që luajti
administrata shtetërore në humbjen e Mjedës,
ajo vazhdoi qëndrimin e saj negative edhe në
ditën e varrimit të Poetit, më 2 gusht 1937, duke
mbajtur një qëndrim të turpshëm, duke mos
marrë pjesë në mënyrë të hapur në homazhet
rreth trupit te tij. Ra në sy heshtje dhe
indiferentizmi I plotë i administratës shtetërore
shqiptare, si edhe i shtypit e radios. Me këtë rast
shteti shkeli edhe traditën më të thjeshtë të
nderimeve që i bëhen të vdekurit, qoftë edhe
me një pjesëmarrje dhe ngushëllim të thjeshtë.
Nuk pati Zi Kombëtare. Kjo hyri në histori si
shembull i keq kur administrata shtetërore dhe
organizmat, katedra abandonojnë njerëzit e vet
më të shquar, për shkak të qëndrimeve
ideologjike apo diç tjetër. Gjatë këtyre 75 viteve
e gjithë ajo administratë shtetërore kaloi në
harrim të plotë, ndërsa emri i Mjedës ngjitet
dite pas dite lart e më lart në qiellin e kulturës
shqiptare. Ajo që ndodhi me Mjedën në vitin
1937 dhe administratën shtetërore, përbën një
mësim për të njerëzit e pushtetarëve të të gjitha
kohërave.
5. A bëri ndonjëherë “Mea Colpa” ndaj
figurës së Mjedës administrata shtetërore
shqiptare gjatë këtyre 100 viteve të
ekzistencës së saj? A e pranoj ndonjëherë ajo
“fajin e saj” në këtë humbje të rëndë, në
humbjen e Mjedës? A bëri , të paktën aktin e
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pendimit, a “e vrau ndërgjegjja” ndonjëherë
ndërgjegjja për humbjen e eshtrave? Po, për
shkatërrimin e dy ndërtesave “të tij”? Po për
humbjen e dorëshkrimeve të tij?
M. QUKU: Një “Mea Colpa”, ndaj Mjedës, sa
kam unë dijeni, kjo gjë, mjerisht, gjerë tani
akoma nuk është bërë. Do të më pëlqente që
kryeministri i vendit tim, të gjente kohën dhe
momentin që të bënte aktin civil, duke kërkuar
të falur publikisht ndaj harrese të Ndre Mjedës,
në emër të shtetit shqiptar të 100 viteve. Janë
praktika ndërkombëtare, këto. Kështu bëri
Kancelarja e Gjermanisë, Merkel, megjithëse
nuk kishte asnjë lidhje me gjenocidin nazist
kundër hebrenjve, kur shkoi në Izrael, kërkoi të
falur në emër të popullit gjerman. Do të më
pëlqente qe ministra, deputetë, persona
publikë, të angazhohen në projektet për
nderimin e Mjedës e ngritjen në atë piedestal që
e meriton vepra e tij kombëtare.
Deri tani janë zhvilluar dy aktivitete në

qendrën “Ndre Mjeda” në Kukel - Zadrimë, që
po ringrihet, me 1 gusht 2011, me rastin e 74vjetorit të vdekjes, si edhe me 18 nëntor 2011,
me rastin e 145 vjetorit të lindjes. Veprimtaritë
kanë tërhequr vëmendjen e Kryeparlamentarës, Jozefina Topalli, e cila ka shprehur
mbështetjen për këtë kompleks kulturor, si dhe
ministri i Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe
Sporteve, Z. Aldo Bumçi që gjithashtu ka marrë
pjesë dhe ka marrë përsipër të japë ndihmesën
e vet në këto projektet që mund t' a
përkufizojmë me “Projekti Ndre Mjeda”.
6. Jemi në vitin jubilar të 100 vjetorit të
Pavarësisë. Përjetësisht ky përvjetor mund të
lidhët me 75 vjetorin e vdekjes e Mjedës.
Çfarë po bëhet për të vendosur Mjedën në atë
vend që i krijoi vetes përmes veprës së vet?
Çfarë po bën Fondacioni Mjeda, shoqëria
civile, emigracioni shqiptar? Po administrata
shtetërore shqiptare?
Ju si specialist që merreni me studimin e
kësaj figure kombëtare prej katër dekadash,
që keni botuar një kolanë prej tetë vëllimesh,
çfarë dëshironi t'u kujtoni, e t' i kërkoni
institucioneve shtetërore dhe atyre
shkencore?
M. QUKU: Po shprehem për planet që ka
Fondacioni Ndre Mjeda, famullitari i Kuklit,
Dom Nikë Ukgjini , në bashkëpunim me
Qendrën e Studimeve Albanologjike.
Është hartuar një plan për organizimin e
veprimtarisë përkujtimore të 75-vjetorit të
vdekjes së Mjedës, i cili do mbahet ne vendin
qe tashmë ka filluar të marrë formën si: Qendër
Muzeologjike “Ndre Mjeda” në Kukël të
komunës se Bashatit.
Do të ndahet çmimi i përvitshëm “Ndre
Mjeda” në fushën e studimeve albanologjike,
do të ketë konkurs recitimi ku do të
angazhohen që më parë aktorë profesionistë
dhe recitues amatorë. Do të përurohet Kisha e
Shën Shtjefnit e kthyer në identitet, së bashku
me objektet muzeale të Mjedës si tryeza e
restauruar, dhe objekte të tjera të Mjedës të
ekspozuara në mjediset e Shtëpisë së Mjedës. I
gjithë ky është konceptuar si Muzeu Kombëtar
“Ndre Mjeda”. Kjo në fazën e parë të kthimit
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në identitet e dy ndërtesave të Mjedës, Kisha
dhe ndërtesa famullitare, të hartuara dhe
ndërtuar nga vet dora e poetit. Gjithashtu do të
përurohet shtatorja e bronxit e Ndre Mjedës.
Do të ketë panair të veshjeve si edhe të
ushqimeve e produkteve ushqimore
karakteristike të zonës. Janë angazhuar
biznese, emigracioni shqiptaro-amerikan i
New Yorkut, dhe të dy kishat, shqiptaroamerikane të Detroitit. Një grup intelektualësh
po përpiqen të bien në gjurmë të eshtrave të
Mjedës të cilat deri në vitin 1990 ishin në ruajtje
në Zyrën e funeraleve në Shkodër. Mendohet të
jenë varrosur në varrezat monumentale të
Rrëmajt në Shkodër dhe presim nga dita ditës
të përcaktohet vendi i tyre i saktë. Po punohet
që të nxiten strukturat që janë të lidhura direkt
me kulturën, shkencën, arsimin, dhe dinjitetin
kombëtar të shqiptarëve,
për të qenë
pjesëmarrës në planet dhe projektet për
lançimin e kësaj figure të madhe që na nderon
para botës.
Mendoj se fati e solli që përvjetori i vdekjes së
Mjedës të lidhet (për mirë apo për keq),
përjetësisht me aktin e Shpalljes së Pavarësisë,
si një mësim për brezat që mos të ndodhë më që
njerëzit e mëdhenj që i paraprijnë kohës, të
dënohen, për shkaqe të moskuptimeve nga
bashkëkohësit apo të rebelimeve të vetë
figurave që punojnë për kohët që vijnë.
Sot, nuk duhet të guxojnë asnjë Institucion, të
heshtin në këtë përvjetor, kur është rasti për të
përkujtuar këtë figurë të madhe këtë poet,
prozator, gjuhëtar, këtë albanolog, paleograf,
hagjiograf, estet, arkitekt, piktor, skulptor,
muzikant, poliglot, politikan, filozof, teolog, e
meshtar të përshpirtëm. Është fjala për katedrat
e gjuhës dhe letërsisë, qendrat, Institutet dhe
sektorët e albanologjisë, universitetet, mediat
publik, etj. të cilët duhet të organizojnë me kohë
veprimtari përkujtimore, recitale, konkurse,
sesione shkencore, shfaqje jubilare , etj.
kushtuar Mjedës.
Nuk duhet të përsëritet historia e 75 viteve që
kaluan kur shteti, administrata shtetërore,
media, etj. e rrethuan me heshtje totale shuarjen
e kësaj ikone kombëtare. Nuk pati Zi

Kombëtare, nuk morën pjesë në homazhet
ministrat, deputetët, prefektët, kryetarët e
bashkive të Shkodrës dhe rretheve përqark.
Qoftë për arsyen se Mjeda qe opozitar ndaj
shtetit të kohës.
Përgjegjësia e shtetit rritet edhe për faktin se
Mjeda i la trashëgim famullisë një fermë model
, që jo vetëm ishte model për rajonin përreth,
por siguronte të ardhura për mirëmbajtjen e dy
objekteve të kultit. Në vitin 1946, (sipas dok. 17
mars 1994), famullia e Kuklit kishte 399 dynym
tokë pune, 56 dynym livadhe dhe 57 dynym
kullosa verore, pra 521 dynym , ekuivalente me
50 hektarë, të cilat i mori reforma agrare. Me
vendim nr. 188, dt. 10 mars 1995, Komisioni i
kthimit dhe kompensimit të pronave i ktheu
kishës vetëm 10 mijë metra katrore, dmth
vetëm dy livadhe rreth kishës dhe shtëpisë
famullitare. Këto toka në fillim të shek XIX ishin
te braktisura dhe të degraduara. Ato iu falën
kishës, u blenë nga Mjeda dhe u mbarështuan
prej tij për 30 vite me radhë. Mjeda pati meritën
se i bonifikoi, i sistemoi, i plehëroi, i punoi me
mjete të mekanizuara dhe i ktheu në toka të
klasit të parë duke përdorur teknologji të
përparuar, insekticide, farëra të zgjedhura, etj.
Realisht e gjithë kjo pasuri qe famullia e kishte
më parë, do të mjaftonte për ta kthyer në
identitet kompleksin Muzeal Kombëtar Ndre
Mjeda, gjithnjë në dobi të kulturës dhe turizmit
kombëtar. Për gjysmë shekulli ndërtesat e
famullisë së Kuklit, të ndërtuara me projektet
dhe me duart e vetë Mjedës, u përdorën për
depo armësh, veglash bujqësore, për zyra.
Pra, gjithsesi administrata shtetërore ia ka
borxh Mjedës, të marrë përsipër pjesën e vet në
restaurimin e kthimin në identitet të këtij
kompleksi, në vënien në funksionim të kësaj
qendre që për fatin tonë është ruajtur në një farë
mënyre. Shpresoj që të mos mbetet çdo gjë si
barrë për shoqërinë civile, për fondacionin
Mjeda, për biznesmenët apo për emigracionin
dashamirës që gjithsesi po ndihmojnë brenda
mundësive të veta.
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Admirina Peçi- Botuar në gazetë:
Shqiptarija.com, dt. 29. XII. 2011.

Kulturë
KUJTIME NGA GENC KORÇA
KORRESPODENCË E RRALLË NE MES MIQSH

Prof. Martin Camaj e Dom Prekë Ndrevashaj
Një ditë, duke bërë muhabet me Dom Prenkën,
ra fjala për studentët e Beogradit e në radhë të parë
për Martin Camajn. I tregova si isha njohur me
Martinin. Një student që banonte bashkë me mua në
Studenski Dom, Ivo Lola Ribar, në Beograd më
kishte shpënë te Martini. Ky banonte bashkë me
gruan ngjitur me prindërit e saj. Prindërit banonin në
një vilë të bukur dhe Martini me Ninën banonin në
serrën e dikurshme që e kishin rregulluar më së miri.
I ati kish qenë kryetar i bashkisë së Beogradit në
kohën e mbretit dhe tani ishte në pension. Nina
punonte në Radio Beogradin dhe e kishte mësuar
shqipen aq bukur sa s'kishte. E fliste me zë të ëmbël
dhe shqiptim të mirë.
Martini më trgoi se një ditë babaj i saj po lozte
letrash me tre shokë të tij. Shokët ishin një ish
gjeneral i kohës së mbretit. Edhe dy të tjerët kishin
qenë me pozita të larta në te kaluarën.
Po bënin muhabet rreth Kosovës duke u ankuar
se me gjithë të mirat që Kosova kishte parë nga serbët
gjene kosovarët ishin të paknaqur dhe i kishin sytë
nga Shqëpëria.
Nina, gruaja e Martinit, ishte ulur për tokë, po
bënte një triko dhe po e ndigjonte muhabetin e
pleqve. Vendosi t'i thoshte edhe ajo dy fjalë: ''Kur
kosovarët s'duan të jenë me Jugosllavinë dhe sytë i
kanë ndaj Shqëpërisë, përse të mos t'i lëmë të shkojnë
ku ua do zemra e kështu do të kënaqemi si ne që do të
jemi më rahat, ashtu edhe kosovarët.'' I ati iu drejtua
çupës plot inat: “Gabimi qe i imi kur të lejova të
martoheshe me atë shqiptar....”
Nuk e di nëse Dom Prenka e dinte ketë ndodhi,
por me ketë rast më tregoi njerin nga kujtimet e tija
me Martinin. Asokohe ishin të dy seminaristë në
Shkodër. Dom Prenka ishte prefekt i klasës. Martini
ishte seminarist falë priftërinjve që ia kishin njohur
heret aftësinë dhe e kishin këshilluar t'i ndiqte
studimet fetare.
Një ditë Dom Prenka e pa të strukur në një
qoshe duke u kollitur dhe duke e mbuluar gojën me
shami. Shamia ishte njollosur me gjak. Martini
kishte do kohë që vuante nga kolla, por, nga frika se
mos e largonin nga shkolla, ua kishte fshehur të
gjithëve këtë gjë. Dom Prenka ua tregoi eprorëve
gjendjen e Martinit. Ata jo vetëm që nuk e
përjashtuan Martinin nga shkolla, por e dërguan në
Theth ku qëndroi ca muaj dhe u kthye në shkollë i
shëruar.

Letër dergue Martin Camaj, Lenggries 10.12.1984.
Fort i dashtuni Dom Prekë, (Ndrervashaj)
Po i përbluej kadalë përshtypjet prej vizitës
nepër Amerikë dhe po due, çenokâ, me kuvendue pak
me Ty. Një ndër përshtypje qe kjo se me ata që më ra
rasti me e shtrue kuvendin ishe vetëm Ti me kê s'pata
nevojë me u shpjegue se më kishe kuptue mendimet
dhe ndiesitë. Edhe sikur nuk më kishe kuptue, nuk do
të vesha aspak faj. Edhe në vjetët që s' jemi pa, unë
kam ndrrue tepër, por duket-si m'a the për rrëshqëtbaza mentale ka mbetë ajo, dmth (kështu e kuptova
unë) e lidhun në traditën tonë malsore, katolike, deri
dikund në kundërshtim me botën tjetër kulturore
lindore që nuk duhet nençmue. Edhe ajo ashtë një
kulturë, bile fort e lashtë (ka një herë thom me vete pa
nazal). Po mundohem me t'u sqarue: jam fort i pa
knaqun me vete e me tjerë! Shpirtnisht jemi të
shpartalluem dhe sa ma shumë thellohem në
studimet e mia dhe sidomos në ndiesitë mbes i irnuem
se nuk jemi kurrkund. Shoh se bota jonë qenka deri
dikund një botë rinegate, më fal, e paqëndrueshme
(instabile). Një shembull banal: a të ka ra në vesh si
tingllon shqipja kur flet tosknisht kosovari? Pse mos
të jemi ata që jemi? Po kthej te sendet konkrete.
Po i lamë teoritë dhe po të përsëris disa pyetje e
përshtypje. Më duhet me të pyetë, a ta merr mendja se
kam kuptue ndoj send prej botës shqiptare në atë
vend ku jeni? Isha pakëz i rezervuem, ka një herë i pa
sigurt. Mandej koha e shkurtë nuk më lejoi me hy
thellë në kuvend ose në situatën ambientale. Pata
përshtypjen se masa kishte punët e hallet e veta e se
nuk donte me pasë me mue tepër kontakt: si je ku je?
Me se ke ardhë? Kur pata këso ndiesh, u tëhueja edhe
prej vetvetes.
Pyetje që duhet të m'i gjegjesh: sikur të kisha
emigrue me ta si ke ba ti e tjerë, a do të kishte pasë ma
besim në mue? Simbas parimit tim, e nisa me vete:
unë kundrejt njerit tonë si njeri.
Përshtypja e dytë. Jam entuziast për ata çka ka
mbrrijtë shqiptari në Amerikë. Ngadhnjimi ma i
madh janë qendrat fetare dhe ketë e thashë e do ta
thom. Në atë botë shqiptari ka reague ashtu si asht
ver-e-vertetë! Edhe me të mbeta, por kryesorja njeri
që jep jetën dita me ditë për progresin e familjes.
Te kishat pashë njerz (ndoshta më rrejti syni) të
bamë kular prej punës së randë. Nuk kam pa as në
Bavjerë aq njerëz në kisha: te Ti atë të diel
shtatëdhetë % shkuen në kungim, me ftyra të binduna
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në atë që ishin tue bâ. Familja (edhe feja përfshihet në
ketë pikë, mbas gjase sime) e fortë si në Shqipni
mbas 40 vjetësh kolektivizëm
Mue më pëlqen kritika! Qëndrimi kritik qenka
diçka kreative, letërsi në daç me i thanë. Ajo tregon se
njeriu nuk ashtë i kënaqun e don me ecë
para.Stagnacioni që vuna re tek ortodoksit sepse të
stabilizuem me kohë, si me thanë të ngim me gjithçka
nuk do të ishte mirë për njerzit tonë, ardhë së voni
atje. Gjuha shqipe ka shum forma që pasqyron
karakterin e shqiptarit, si thanjet: me ça përpara, me i
ra me tê etj. Të gjitha shprehje agresive për idenë e
progresivitetit. Ky agresivitet më ra në sy edhe atje,
por mjerisht këndej rrjedhin edhe anmiqësitë,
ndamja në grupe, jo ideologjike aq sa interesi. Sikur
të jetosha atje me ju, këtë kisha me marrë si dukuni
natyrore, si motin e mirë e të keq.
Kam shumë sende tjera, por këto donë kullue,
sepse ka sigurisht gjana që nuk i kam kuptue mirë.
Sikur të ishim afër e me i kullue tue m'i shpjegue
Ti që ke flijue të tanë jetën për njerzit tonë! As idenë
s'e ke sa të çmoj për ketë punë. Jo vetëm ty, po edhe
dom Zefin, besa edhe Imamin që vizituem bashkë
dhe baban që pame me Gencin. Aktivitetet tjera janë
fort të nevojshme: botim revistash e gazetash, por
mjerisht nuk kishte njerëz.
E ata që dinë janë të zanun me punë tjera, si Ti.
Publicistika ashtë e veshtirë sa një shkencë:
mjeshtrat ma të mëdhaj në botën shqiptare janë
Konica dhe Koliqë që kemi pasë fatin që te dy t'i kemi
pasë mësues. Publicistika jonë sot ashtë krejt
primitive, me pak përjashtime, shpesh me qellim
ekzibicionizmi vetjak. Kjo ashtë faza ma e ulët.
Dikund në ''Hinterkopf'' thonë gjermanët,
dikund në fund të zemrës, tue ardhë në USA, kisha
edhe unë diçka që as vetes nuk desha me ia thanë
haptas: çka mund të baj për shqiptarët e Amerikës.
Ndoshta dhe një llojë bremje ndërgjegje: diçka kam
ba për kosovarë (mjaft bursat që kam nxjerrë për ta
këtu në Gjermani) dhe ma shumë për arbreshët. Për
shqiptarët e Amerikës s'kam ba gja. Ku mund t'ju
ndimoj diçka ashtë që të veni Albanologjinë në ndoj
universitet. Besoj se në ketë drejtim s'mund të baj gja
që duhet, sepse sistemet ishin ndryshe. Në rrethet
shkencore gjuhësore jam mjaft i njoftun (nuk due me
t'u lëvdue, asht e vertetë) dhe ndoshta mund të
ndikoj. Nëse të bie për shtegu me u marrë me ketë
punë, theksi duhet vu mbi gjuhën shqipe: letërsia
jonë ashtë në fazën rudimentale dhe ende nuk ka dalë
prej folklorit e qendron ende në folklor, me pak
përjashtime. Pasunia ma e madhe si pajë shpirtnore
ashtë shqipja, natyrisht me gegnishten në krye që dita
ditës po del në pah edhe në dijen e gjuhsisë së
përgjithshme.Nëse vehet dikund në kambë
albonologjia, profesori (i huej apo shqiptar s'lot rrol),

duhet të jetë lingvist,jo kritik letrar ose historian.
Prej shipes në rrethin e lingvistikës mbërritëm
te ALBANIAN GRAMMAR: po e shkruej me germa
të mëdha si Fox, përkthyesi, në çdo letër që më
dërgon! Vonoi pak dalja sepse sa mbërrita bana prap
ndreqje gabimesh dhe mbasi lidhet në pelhurë lyp ma
tepër kohë. Kur ke me pa të lidhun s'ke me e njoftë
ma. Po një gja po ta thom: nuk e ke besë sa punë ka
pasë në tê. Ndoshta edhe metoda t'u ka dukë e re, dhe
ashtë krejt e re. Edhe rendi apo dispozicioni i landës
ka kenë përshtatë natyrës apo strukturës natyrore të
shqipes. Pikë për pikë po të thom se çka ka me
shkaktue dalja e sajë:
a) rrethet shkencore në tanë botën kanë me pa si
ashtë shqipja në fizioniomë e vërtetë të sajë,
b) andaj kanë me u habitë edhe ma tepër se çka
janë tue ba shqiptarët me gjuhën e vet (flas për Tiranë
e Prishtinë),
c) kanë me luftue me të gjitha fuqitë: qysh tash
kërkojnë të huej me shkrue kundër kësaj gramatike...
Natyrisht, unë s'kam pasë për qellim me qitë
poshtë tosknishten, përkundra! Po qysh tash
shpërndajnë fjalë se qenkam një anmik i sajë. Në këto
ditë mbahet në Tiranë kongresi i gjuhës letrare ku
kanë thirrë edhe arbreshët albonologë. Solano dhe
Altimari (profesora në Kozencë) do të kundërshtojnë
se ligjëdhansit e gjuhës së njësuar janë dogmatikë
dhe nuk njohin ose s'donë ta njohin traditën. Më
thonë në telefon të dy ndamas: do të shpallin haptas
se marrin si tekst universitar ALBANIN
GRAMMAR që e kanë po në dorëshkrim.
Të njëjtën gja do të bajnë edhe universitetet
europiane ku mësohet shqëpja ,sado pak si lektorat
ose kurs njësimestral nga ana e gjuhëtarëve. Ka mbi
30 profesora lingvista në universitetet gjermane që
japin shqipen si kurs në vete, kund krye dy tri vjetësh.
Pra, në botën shkencore po vehen punët për fije! Fola
edhe me Mons. Oroshin në New York dhe më
premtoi se dhe ai do të përkrahi shpërndamjen e kësaj
gramatike. Për Ty e di se ke me ba shumë.
Mos shiko a janë në gjendje ta kuptojnë tash për
tash, le të shkepet gjithkund ndër familje edhe për t'i
rritë prestigjin gegnishtes. Vetëm prej USA mund të
hyjë lehtë në Kosovë.
Kjo ka qenë ekspëriencë edhe për sendet e mia
letrare që janë të ndalueme në Kosovë.
Po e mbylli prospektin e Editorit Harrassowitz,
ku po e sheh se çmimi 28 $ ishte vetëm çmim
subskription. Libri ka kushtue tepër andaj editori e ka
caktue kështu.
Dom Prekë, qysh tash të falënderoj me gjithë
zêmer dhe përqafime.
Martini. (Martin Camaj)
Përgatitur nga : Prof. Tefë Topalli
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KOMPLEKSI
“NDRE MJEDA” NË KUKËL
VLERË MBARËKOMBETARE
Ambasadori i Austrisë, Z. Florian Rauring,
vizitë Monumentit të Kulturës në Kukël
Pas përpjekje të shumta të famullitari, dom Nikë Ukgjini, Kompklesi” NDRE MJEDA” në Kukël, me dt. 12.
XII. 2011, prot. Nr. 66, u shpall Monument Kulture, nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e
Republikës se Shqipërisë.
Me ketë rast, shtëpia e ndërtuar vitit 1906, Kisha e ndërtuar në vitin 1913, si dhe ambientet përreth ku poeti
ynë i shquar, Ndre Mjeda, ka qëndruar për 30- vite më radhë (1906-1937), tani ka fituar vlerësimin e vet
mbarëkombëtar.
Kompleksi “Ndre Mjeda” në Kukël, përveç rëndësisë qe ka si kështjella e poetit, ka fituar dhe një rendësi
tjetër, të organizmit “Ditët të Mjedës” të cilat kanë startuar të mbahen më 1. gusht 2011 dhe do vazhdojnë të
mbahen, në vitet në vazhdim.
Nder aktivitet dhe vizitat e zhvilluara do veçonim:
Me 17 nëntor 2011, aktivitetin kulturore , të zhvilluar nga shkollat e Qendrës se Bushatit, me rastin e 145 të
lindjes se poetit, ku mori pjesë dhe ministri, Aldo Bumçi.
Vizita e një rëndësie të veçantë, ishte me dt. 19 janar 2012, kur ne ketë, Qendër fetare -kulturore, me ftesën
e famullitarit, bëri vizitë, Ambasadori i Austrisë, z. Florian Rauring i shoqëruar nga konsulli i nderit i
Austrisë, Gjergj Lezejza. Në pritje, pos famullitarit, ishin Kryetari i Komunës se Bushatit, z. Zef Hila,
deputeti i Parlamentit të Shqipërisë, Gjokë Uldedaj, dhe studiuesi i Mjedës. z. Mentor Quku. Më ketë rast, z.
Rauring vizitoi dhe Komunën e Bushatit.
Nga vizita e ambasadorit të Austrisë, Z. Florian Rauring

Aktiviteti kulturor në Kukël - organizuar nga shkollat e Qendrës së Bushatit.
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