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Solemniteti I Zojës Së ngjitur Në Qiell:

Përvujtëria, Sekreti që Të Çon Tek Zoti

Përvujtëria, udhë që çon në qiell, vijoi Papa - duke 
shikuar Marinë, mund të themi me plot gojën se 
përvujtëria është udha, që të çon në Qiell. Fjala 
“përvujtëri” rrjedh nga termi latin humus, që do të 
thotë “tokë”. Paradoks i vërtetë: për të arritur lart, 
në Qiell, duhet të ulesh poshtë, si toka! Kush 
përulet, do të lartohet!

Vatikan, 15 gusht 2021

Sheshi i Shën Pjetrit digjej nën rrezet e përvëluara 
të diellit, në kulmin e gushtit. Po turma ishte përsëri 
aty, poshtë dritares së Engjëllit, për të ndjekur lutjen 
e Papës, në këtë solemnitetet kaq prekës të të 
Ngjiturit të Zojës në qiell.  E Françesku e nisi lutjen 
si zakonisht, me komentin e faqes ungjillore të 
solemnitetit të të Ngjiturit të Marisë në qiell, me  
Magnificat” – himn që përshkon shekujt, duke  
buruar nga zemrat njerëzore, të cilat vijojnë ta 
shoqërojnë Zojën e Bekuar në himnin e 
falënderimit. Sot në Ungjill spikat “Magnificat” – 
kujtoi në fillim të lutjes Papa. Kjo këngë lavdërimi 
është si “fotografi” e Nënës së Zotit. Maria “galdon 
në Zotin, pse sytë i priri mbi përvujtërinë e 
shërbëtores së vet”. E fshehta e Marisë, është 

përvujtëria, sekreti i Marisë -  shpjegoi Papa - sepse 
ishte pikërisht përvujtëria, që e tërhoqi shikimin e 
Zotit mbi të. Syri njerëzor kërkon madhështinë, e 
verbohet nga pashia. Ndërsa Zoti nuk shikon 
dukjen, por zemrën. Zoti  magjepset nga 
përvujtëria.

Jezusi - vijoi të shpjegojë Papa -  na mëson  se 
“kush përulet, ka për t'u lartuar”. Zoti nuk na larton 
për vlerat tona, për pasurinë e aftësinë, por për 
përvujtërinë. Zoti nalton kë përulet, kë shërben!

“Festojmë Marinë e i lutemi të na shoqërojë në udhën, që çon nga Toka 
në Qiell, përmes udhëve të vogëlsisë e të shërbimit, tipike për jetën e 
Virgjërës”. Këtë u kujtoi Papa besimtarëve të mbarë botës, që e ndiqnin 
gjatë kremtimit të Engjëllit të Tënzot, në festën e sotme solemne.
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Ungjillëzim

“Unë jam me ty gjithmonë” (krh.Mt 28,20) është 
premtimi që Zoti u bëri dishepujve para se të ngjitej në 
qiell dhe që sot ta përsërit edhe ty, i dashur gjysh dhe e 
dashur gjyshe. Ty. “Unë jam me ty gjithmonë” janë 
edhe fjalët që si Ipeshkëv i Romës dhe i moshuar 
sikurse ti do të doja të t'i drejtoja me rastin e kësaj Dite 
të parë Botërore të Gjyshërve dhe e të Moshuarve: e 
gjithë Kisha të është afër – le të themi më mirë, na 
është pranë –: shqetësohet për ty, të do dhe nuk 
dëshiron të të lë vetëm!

E di mirë që ky mesazh të vjen në një kohë të 
vështirë: pandemia qe një stuhi e papritur dhe e 
furishme, një provë e rëndë që goditi jetën e të 

gjithëve, por që neve të moshuarve na rezervoi një 
trajtim të veçantë, një trajtim më të ashpër. Shumë prej 
nesh u sëmurën, e shumë u larguan, ose kanë parë 
jetën e bashkëshortëve a të njerëzve të dashur të 
shuhet, shumë kanë qenë të detyruar të qëndrojnë në 
vetmi për një kohë shumë të gjatë, të izoluar.

Zoti e njeh secilën prej vuajtjeve tona të kësaj kohe. 

Ai është afër atyre që jetojnë përvojën e dhimbshme të 
të qenit i mënjanuar; vetminë tonë – e bërë më e 
vështirë nga pandemia – nuk i është indiferent. Një 
traditë rrëfen që edhe Shën Joakimi, gjyshi i Jezusit, u 
dëbua nga bashkësia e tij sepse nuk kishte fëmijë; jeta 
e tij – si ajo e bashkëshortes së tij Anës – konsiderohej 
e padobishme. Por, Zoti i dërgoi një engjëll për ta 
ngushëlluar. Ndërsa ai, i trishtuar, qëndronte jashtë 
portave të qytetit, iu shfaq një i dërguar i Zotit për t'i 
thënë: “Joakim, Joakim! Zoti i është përgjigjur lutjes 
sate këmbëngulëse”.  Giotto, në një nga afresket e tij 
të famshme,  duket se vë skenën e natës, një nga ato 
netët e shumta pa gjumë, të populluara me kujtime, 
shqetësime dhe dëshira që shumë prej nesh është 
mësuar.

Por, edhe kur gjithçka duket e errët, si në këto muaj 
pandemie, Zoti vazhdon të dërgojë engjëj për të 
ngushëlluar vetminë tonë dhe për të na përsëritur: 
“Unë jam me ty gjithmonë”. Ta thotë ty, ma thotë mua, 
të gjithëve. Ky është kuptimi i kësaj Dite që doja të 
kremtohej për herë të parë pikërisht në këtë vit, pas një 
izolimi të gjatë dhe rifillimi ende të ngadaltë të jetës 

I dashur gjysh, e dashur gjyshe!

Papa Françesko, Romë, Shën Gjoni në Laterano, 31 maj, 2021.
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Ungjillëzim

shoqërore: që çdo gjysh, çdo i moshuar, çdo gjyshe, 
çdo e moshuar – në mënyrë të veçantë kush mes nesh 
është më i vetmuari – të vizitohet nga një engjëll!

Ndonjëherë ata do të kenë fytyrën e nipërve dhe 
mbesave tona, të tjera të familjarëve, të miqve të 
vjetër a të atyre që kemi takuar pikërisht në këtë 
moment të vështirë. Në këtë periudhë kemi mësuar të 
kuptojmë se sa të rëndësishme janë përqafimet dhe 
vizitat për secilin prej nesh dhe sa më trishton fakti që 
në disa vende këto nuk janë ende të mundshme!

Sidoqoftë, Zoti na dërgon lajmëtarët e tij edhe 
përmes Fjalës së Hyjit, që Ai bën të jetë përherë e 
pranishme në jetën tonë. Le të lexojmë çdo ditë një 
faqe të Ungjillit, të lutemi me Psalmet, të lexojmë 
Profetët! Do të prekemi nga besnikëria e Zotit. 
Shkrimi i shenjtë do të na ndihmojnë edhe të kuptojmë 
çka Zoti kërkon nga jeta jonë sot. Ai, në të vërtetë, i 
dërgon punëtorët në vreshtin e tij në çdo orë të ditës 
(krh. Mt 20:1-16), në çdo stinë të jetës. Unë vetë mund 
ta dëshmoj me thirrjen për t'u bërë Ipeshkëv i Romës 
kur kisha mbushur, le të themi, moshën e pensionit 
dhe tashmë imagjinoja se nuk mund të bëja më shumë 
gjëra të reja. Zoti është gjithmonë pranë nesh, 
gjithmonë, me ftesa të reja, me fjalë të reja, me 
ngushëllimin e tij, por gjithmonë është pranë nesh. Ju 
e dini se Zoti është i përjetshëm dhe nuk del kurrë në 
pension, kurrë.

Nuk ka rëndësi se sa vjeç je, nëse punon apo jo, 
nëse ke mbetur vetëm apo ke një familje, nëse je bërë 
gjyshe apo gjysh qysh kur ishit i ri ose në moshë të 
vonë, nëse je akoma i pavarur apo nëse  ke nevojë të 
ndihmohesh nga të tjerët, sepse nuk ka moshë që të 
dilet në pension prej detyrës së shpalljes së Ungjillit, 
nga detyra e transmetimit të traditave nipërve e 
mbesave. Është e nevojshme të vihesh në ecje dhe, 
mbi të gjitha, të dalësh prej vetvetes për të ndërmarrë 
diçka të re.

Ekziston, pra, një thirrje e ripërtërirë edhe për ty në 
një moment vendimtar të historisë. Do të pyesësh 
veten: Por, si është e mundur kjo? Energjitë e mia po 
shterojnë dhe nuk mendoj se mund të bëj shumë. Si 
mund të filloj të sillem ndryshe kur zakoni është bërë 
rregulli i ekzistencës sime? Si mund t'i përkushtohem 
më të varfërve kur tashmë mendoj kaq shumë për 

familjen time? Si mund ta zgjeroj shikimin tim nëse 
nuk më lejohet as të largohem nga vendbanimi ku 
jetoj? Vetmia ime a nuk është një gur shumë i rëndë? 
Sa prej jush pyesin veten: A nuk është vetmia ime një 
gur shumë i rëndë? Vetë Jezusit iu drejtua një pyetje e 
tillë nga Nikodemi, i cili e pyeti: “Si është e mundur të 
lindë një njeri kur është i moçëm?” (Gjn 3,4). Kjo 
mund të ndodhë, përgjigjet Zoti, duke ia hapur zemrën 
veprimit të Shpirtit të Shenjtë që fryn atje ku do. 
Shpirti i Shenjtë, me atë liri që ka, shkon kudo dhe bën 
çka do. 

Siç e kam përsëritur shumë herë, nga kriza në të 
cilën ndodhet bota nuk do të dalim të njëjtë: do të 
dalim më të mirë ose më të këqij. Dhe “Dashtë Zoti që 
[...] të mos ketë qenë ngjarja e panumërt e rëndë 
historike nga e cila nuk kemi qenë në gjendje të 
mësojmë asgjë. Le të mos t'i harrojmë të moshuarit që 
vdiqën nga mungesa e aparateve të frymëmarrjes 
[…]. Një dhembje kaq e madhe le të mos jetë e 
padobishme, le të bëjmë një hap përpara drejt një 
mënyre të re të të jetuarit dhe të zbulojmë njëherë e 
përgjithmonë se kemi nevojë dhe i jemi borxhlinj 
njëri-tjetrit, në mënyrë që njerëzimi të rilindë”. 
Askush nuk shpëtohet i vetëm. I detyrohemi njëri-
tjetrit. Vëllezër të gjithë.

Në Ungjillin e Mateut, Jezusi u thotë Apostujve: 
“Prandaj, shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt! 
Pagëzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit të 
Shenjtë! Mësojini të zbatojnë gjithçka ju kam 
urdhëruar” (28:19-20) Këto fjalë na drejtohen edhe 
neve sot dhe na ndihmojnë të kuptojmë më mirë se 
thirrja jonë është të ruajmë rrënjët, t'u transmetojmë 
besimin të rinjve dhe të kujdesemi për të vegjlit. 
Dëgjoni me kujdes: cila është thirrja jonë sot, në 
moshën tonë? Të ruajmë rrënjët, t'u transmetojmë 
besimin të rinjve dhe të kujdesemi për të vegjlit. Mos e 
harroni këtë.

Në këtë perspektivë, do të doja të të thoja që kemi 
nevojë për ty për të ndërtuar, në vëllazëri dhe miqësi 
shoqërore, botën e së nesërmes: atë në të cilën do të 
jetojmë – ne me fëmijët dhe nipërit e mbesat tona – kur 
stuhia të qetësohet. Të gjithë “duhet të jemi pjesë 
aktive në rehabilitimin dhe mbështetjen e shoqërive të 
plagosura”. Midis shtyllave të ndryshme që duhet të 
mbështesin këtë ndërtim të ri, janë tri që ti, më mirë se 
të tjerët, mund të ndihmosh të vendosen. Tri shtylla: 
ëndrrat, kujtesa dhe lutja. Afërsia e Zotit do t'u japë 
forcën për të ndërmarrë një rrugë të re edhe më të 
brishtëve midis nesh, përgjatë rrugëve të ëndrrave, të 
kujtesës dhe lutjes.

Prandaj ëndrrat ndërthuren me kujtesën. Mendoj se 
sa e çmuar është dhimbja e luftës dhe se sa mund të 
mësojnë prej brezat e rinj për vlerën e paqes. E je ti që 

Profeti Joel një herë tha këtë premtim: “Pleqtë tuaj 
ëndrra do të shohin, të rinjtë tuaj do të kenë vegime”. 
E ardhmja e botës është në këtë besëlidhje midis të 
rinjve dhe të moshuarve. Kush, nëse jo të rinjtë, mund 
t'i marrin ëndrrat e të moshuarve dhe t'i çojnë përpara? 
Por, për këtë është e nevojshme të vazhdojnë të 
ëndërrojnë: në ëndrrat tona për drejtësi, paqe, 
solidaritet qëndron mundësia që të rinjtë tanë të kenë 
vizione të reja dhe të mund të ndërtojmë së bashku të 
ardhmen. Është e nevojshme që edhe ti të dëshmosh se 
është e mundur të dalim të ripërtërirë nga një përvojë 
sprove. E jam i sigurte se nuk do të jetë e vetmja, sepse 
në jetën tënde do të kesh pasur shumë dhe ke arritur të 
dalësh prej tyre. Mëso edhe nga ajo përvojë të dalësh 
tani.
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e trasmeton këtë, që ke përjetuar dhimbjen e luftërave. 
Të kujtosh është një mision i vërtetë i çdo të moshuari: 
të kujtosh dhe t'ua përcjellësh kujtimin të tjerëve. 
Edith Bruck, që i mbijetoi dramës së Shoah-ut, ka 
thënë që “edhe të ndriçosh vetëm një ndërgjegje ia 
vlen përpjekja dhe dhimbja e mbajtjes gjallë të 
kujtimit të asaj që ishte – dhe vazhdon – Për mua, 
kujtimi është i gjallë”. Po mendoj edhe për gjyshërit e 
mi dhe për sa prej jush që është u dashur të emigrojnë 
dhe e dinë se sa e lodhshme është të largohesh nga 
shtëpia jote, siç bëjnë ende sot shumë vetë në kërkim 
të një të ardhmeje. Disa prej tyre, ndoshta, i kemi 
pranë dhe kujdesen për ne. Kjo kujtesë mund të 
ndihmojë të ndërtohet një bote më njerëzore, më 
mikpritëse. Por, pa kujtesën nuk mund të ndërtohet; 
pa themele ti nuk do të ndërtosh asnjëherë një shtëpi. 
Asnjëherë. E themeli i jetës është kujtesa.

I lutem Zotit që, edhe falë shembullit të tij, secili 
prej nesh të zgjerojë zemrën e vet dhe ta bëjë të 
ndjeshme ndaj vuajtjeve të të fundmëve dhe të aftë të 
ndërmjetësojë për ta. Le të mësojë secili prej nesh t'i 
përsërisë të gjithëve, dhe në veçanti më të rinjve, ato 
fjalë ngushëllimi që sot dëgjuam të na drejtohen 
neve: “Unë jam me ty përgjithmonë”. Le të ecim 
përpara me guxim! Zoti ju bekoftë!

Së fundmi lutja. Siç pati thënë dikur paraardhësi 
im, Papë Benedikti, i moshuar i shenjtë që vazhdon të 
lutet dhe të punojë për Kishën: “Lutja e të moshuarve 
mbron botën, duke e ndihmuar ndoshta më me ngulm 
se sa shqetësimi i të shumtëve”. Këtë e tha pothuajse 
në fund të papatit të tij, në vitin 2012. Është e bukur. 
Lutja jote është një burim shumë i çmuar: është një 
mushkëri të cilën Kisha dhe bota nuk mund të 
privohen (krh. Nxitja Apostolike Evangelii gaudium, 

262). Mbi të gjitha në këtë kohë kaq të vështirë për 
njerëzimin, ndërsa po përshkojmë, të gjithë në të 
njëjtën varkë, detin e stuhishëm të pandemisë, 
ndërmjetësimi yt për botën dhe për Kishën nuk është 
i kotë, por i tregon të gjithëve besimin e qetë të një 
ankorimi.

E dashur gjyshe, i dashur gjysh, në përfundimin të 
këtij mesazhit tim, do të doja të të tregoja edhe ty 
shembullin e të Lumit – dhe së shpejti shenjt – 
Charles de Foucauld. Ai jetoi si një eremit në Algjeri 
dhe në atë kontekst periferik dëshmoi “aspiratën e tij 
për ta ndier çdo qenie njerëzore si vëlla” (Enc. 
Vëllezër të gjithë, 287). Historia e tij tregon se si 
është e mundur, edhe në vetminë e vetë shkretëtirës, 
të ndërmjetësosh për të varfëritë e të gjithë botës dhe 
të bëhesh me të vërtetë një vëlla dhe motër 
universale.
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SHËN KIARA HYRI NË LAVDINË E QIELLIT

Predikimi i Imzot Angelo Massafrës, në festen e Shën Kiares.

Shkodër, 11. Gusht 2021

Tekstet e liturgjisë së këtij solemniteti nga njëra 
anë na ndihmojnë me bollëk të rindërtojmë 
përvojën shpirtërore të Shenjtës së Asizit dhe, nga 
ana tjetër, na mundësojnë të kuptojmë virtytet e saj 
në mënyrë që edhe ne t'i imitojmë ato, në mënyrë që 
një ditë të ndajnë të njëjtën kurorë lavdie me të.

Kjo zgjedhje nuk u diktua nga moda e kohës, 
kohë në të cilën lindën lëvizje të shumta heretike që 
kritikuan Kishën për pasuritë e saj, por nga zgjedhja 
radikale për ta ndjekur Krishtin e varfër, të 
zhveshur dhe të kryqëzuar, siç kishte zgjedhur 
tashmë të bënte edhe Shën Françesku.

Për këtë arsye urata na bëri të lutemi duke i 
kërkuar Atit që edhe ne ta ndjekim Krishtin si Kiara 
me qëllim që të shohim Parajsën. Është një dëshirë 
që secili prej nesh duhet ta ketë, sepse atdheu i të 
krishterëve është Parajsa, ndërsa toka është - le të 
themi - palestra ku mund të ushtrohemi për të arritur 
qëllimin tonë përfundimtar: shpëtimin e shpirtit.

Por le të mbetemi në temën e zgjedhjes radikale 
të Kiarës dhe të motrave të saj në mënyrë që të 
kuptojmë më thellë dinamikën e saj: është një 
zgjedhje e diktuar nga dashuria për Krishtin, thamë 
pak më parë. Dhe kjo duket më qartë duke dëgjuar 
leximet e këtij solemniteti. Leximi i parë dhe 
Ungjilli ndriçojnë njëri-tjetrin dhe na flasin për një 
nismë, atë të Zotit që thërret shpirtin e besimtarëve 
tek vetja e vet me qëllim që të bashkohen me Të me 
një lidhje intime siç është ajo bashkëshortore.

Të njëjtën lloj lidhjeje, por me një imazh tjetër 
po aq të fortë, shpreh Jezusi në Ungjillin e Gjonit: të 
qenit i bashkuar me Krishtin është garancia për të 
qenë një nxënës që sjell fryt. Dhe nxënësit besnikë 
që japin fryte janë lavdia e Atit, sipas fjalëve të 
Jezusit. Atëherë mund dhe duhet ta pranojmë ftesën 
e Psalmit për t'iu përgjigjur kësaj dashurie që zë fill 
prej Hyjit, që na përfshin dhe që kthehet te Hyji 
duke na marrë me vete, deri në lavdi.

Kiara hyn në lavdinë e Qiellit ku është e ftuar, 
sipas fjalëve të Këngës së Ungjillit: “Eja, o Nuse e 
Krishtit, merre kurorën që Zoti ka përgatitur për ty 
për jetën e amshuar”. Dëshirojmë dhe shpresojmë 
që një ditë kjo ftesë të na drejtohet edhe neve, kur, të 
përgatitur për këtë takim nga dorëheqja vullnetare e 
lavdive të kësaj toke, do të jemi në gjendje të 
aspirojmë drejt atyre qiellore.

Antifona në fillim të Meshës e përshkroi 
Kiarën si një yll që ka ndriçuar në kupën qiellore, 
ashtu si Maria, Ylli i Detit, që udhëheq dhe drejton 
udhëtimin tonë të fesë në këtë tokë. Nga ana tjetër, 
ishte Maria, figura e të cilës ndodhet në absidën e 
kishës së vogël të Shën Damianit në Asisi, që Kiara 
zgjodhi për veten e saj dhe ua paraqiti motrave të saj 
si model dhe si udhëheqëse.

Lutja para leximeve ka rimarrë temën e 
Antifonës duke na kujtuar zgjedhjen e varfërisë 
absolute që bëri Kiara: diçka e paimagjinueshme 
për jetën rregulltare femërore në kohën kur ajo 
jetoi. Ishte një zgjedhje e guximshme që hasi në 
shumë vështirësi nga ana e Kishës; dhe vetëm në 
fund të jetës së saj, Shenjtërores sonë iu plotësua 
dëshira me Privilegjin e Varfërisë së Shenjtë që vetë 
Papa deshi t'ia jepte Kiarës, e cila tashmë ndodhej 
në fill të vdekjes.

Ozea profet flet për krejt popullin e Izraelit, jo 

vetëm për një person. Prandaj, është një lidhje për të 
cilën jemi thirrur të gjithë dhe të cilën Kiara e kuptoi 
shumë mirë dhe të cilës deshi t'i përgjigjej 
plotësisht me krejt veten e vet. Ajo do ta ftojë edhe 
Anjezën e Pragës që të bëjë të njëjtën gjë kur në 
letrën e tretë ajo i shkruan: “Duaje me krejt veten 
tënde Atë që dha gjithçka për dashurinë e tij ndaj 
teje” (Letra III, 15).
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Shën Pali na e tha qartë në leximin e dytë: 
thesari ynë ruhet në enë balte, të brishta të cilat nuk 
janë aspak garanci stabiliteti, përkundrazi jemi të 
detyruar të kalojmë sprova dhe mundime, 
sëmundje dhe vuajtje fizike e morale të cilat, 
megjithatë, do të na japin “një sasi të pamatshme 
dhe të amshueshme lavdie”.

T'i pranojmë dobësinë 
tonë s i  pjesëmarr je  në 
vuajtjet e Krishtit do të thotë 
t ë  m a r r i m  p j e s ë  n ë 
M u n d i m e t  e  T i j ,  p o r 
pikërisht kjo gjë, siç qe edhe 
për Të, do të na bëjë nuse të 
T i j ,  “ b a s h k ë s h o r t ë ” , 
domethënë pjesëmarrës në të 
njëj t in  fa t .  Këtë  do ta 
kërkojmë në lutjen pas 
kungimit; por më përpara do 
të kërkojmë që mirësia e 
Hyjit të na bëjë apostuj të 
z jarr të  të  dashurisë  së 
Kr i sh t i t .  Në  fak t ,  nuk 
mjafton ta duam Hyjin, por 
duhet të jemi të zjarrtë në 
dashuri dhe zell për shpirtrat, 
në mënyrë që sa më shumë 

njerëz të na bashkohen në këtë garë drejt 
shenjtërisë.

Si përfundim, më lejoni të them një fjalë mbi 
bukurinë dhe vlefshmërinë e pallogaritshme të 
kësaj thirrjeje që aq shumë shenjtëresha i ka 
dhënë Kishës dhe botës, që aq shumë të mira ka 
bërë dhe vazhdon të bëjë edhe sot. Sigurisht, 
kohët kanë ndryshuar shumë në krahasim me 
kohën e Shenjtës Kiarë dhe në njëfarë mënyre 
edhe manastiri ka ndryshuar. Ajo që nuk 
ndryshon është thirrja që Zoti u drejtohet 
vazhdimisht shpirtrave, duke i ftuar ata në një 
bashkim më të përsosur me Të përmes këtij 
kushtimi të veçantë.

Zoti i dëgjoftë lutjet tona dhe, me ndërmjetësinë 
e Nënës Shenjtës Kiarë, na i plotësoftë ato. Amen.

Këtë ka bërë Kiara, edhe pse e mbyllur në 
manastir: si Pali, ajo i bëri vetes “për të gjithë u 
bëra gjithçka, që, të kushtojë sa të kushtojë, por 
ta shpëtoj ndonjërin” (1 Kor 9, 22). Edhe ne, 
vëllezër dhe motra, duhet të bëjmë kështu: ta 
duam Hyjin dhe të kujdesemi për shpëtimin e 
bashkëkohësve tanë. Le ta bëjmë veten një lutje 
të gjallë, siç qe Kiara, për të kërkuar shpëtimin 
për ne, për të dashurit tanë, për Kishën tonë dhe 
për botën mbarë.

Pra, ju ftoj që të mos e lini të bjerë në boshllëk 
zërin e Zotit që thërret për një bashkim më të 
përsosur me Të dhe t'i përgjigjemi plotësisht Atij: 

t'i ndihmojmë të rinjtë tanë dhe të rejat tona që të 
jenë të vëmendshëm ndaj zërit të Jezusit. Të lutemi 
për thirrjet dhe t'i drejtojmë kah Zoti ndergjegjët e 
tyre të reja.

Homeli
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Mos toleranca dhe 
mos pranimin i tjetrit 
janë shkaktar të luftës, 
konflikteve, grindjeve 
posaçërisht në bashkë-
s i n ë  m a r t e s o r e .  E 
arsyeshme është lufta pa 
k o m p r o m i s  p ë r  t a 
çrrënjosë nga thellësia e 
brendshme të pasigurisë, 
frikës. Në qoftë se Hyji, 
njeriun e krijon uni kat, 
edhe mua më ka krijuar 
uni kat, prej kah kam unë 
kompetencë, të drejtë t'i 
imponoi mendimet apo 
b i n d j e t   e  m i a , 
pikëpamjet apo jetën 

2. Frika dhe pasiguria e tjetërsojnë 
njeriun 

Njerëzit e pasigurt në vetvete janë mjaftë të 
frustruar, dhe vuajnë nga ai  tjetrit, nga i huaji dhe 
nga ndikimi i tij. Personi i tillë, do ta ndërtojnë  
përreth vetes murin mbrojtës, dhe bëhet i 
padurueshëm dhe mos themi paranoid apo me 
simptoma paranoide. Për shembull paranoidi ka 
hipertrofi të unit, të egos, është egocentrik dhe 
euforik i  tepreuar,  narcistik,  krenar dhe 
mostolerues, megaloman dhe nënvlerësues ndaj të 
tjerëve, kokëfortë dhe fanatik, despot. Mandej i ka 
gjykimet e gabuara, arsyetimin e sëmurë dhe 
pasionat, mospasje e koncepteve të qarta për veten 
dhe botën përreth. Dyshon pa baza në besnikërinë 
dhe ndershmërinë e partneres ose partnerit. Ai 
mendon se të tjerët janë kurdoherë në përgjim, janë 
misterioz, dredhues dhe të programuar. Ashtu ai 
është në një luftë të pandërprerë me jetën, me 
njerëzit, ai konfliktohet   vazhdimisht, është 
përherë i stresuar dhe i traumatizuar. Individi i tillë 
ka dëmtime të maskuara të funksionimit të tij në 
jetë, në familje, në shoqëri dhe në punë. Pasiguria e 
tij buron nga thellësia e brendshme, qoftë ajo e 
vetëdijshëm qoftë e pavetëdijshme, por ai nga tjetri 
kërkon jo vetëm miratimin e mendimit apo 
qëndrimit të tij, por edhe me menduar si ai. Është 

karakteristika e njerëzve me pikëpamje moniste, 
fanatike, fundamentaliste në vështrimin e keq të 
fjalës. Po ashtu shprehet pasiguria nëpër mes 
padurimit dhe janë mjafte nervoz, të padurueshëm, 
pa ndonjë tolerancë ndaj tjetrit. Nga mjedisi 
kërkojnë përkrahje, që ishte karakteristika e 
diktatoreve, siç ishte Enver Hoxha, Stalini, Franku, 
Tito etj. Sepse ata nuk mund  t'i durojnë mendimet 
dhe propozimet e tjerëve, sado të janë të arsyeshme.  
Mos flasim për pikëpamjet dhe shikimet bindjeve 
apo në filozofinë e jetës. Ai në mënyrë jo të 
vetëdijshme apo vetëdijshme është i rrezikuar 
pasiguria e tij. Politikanët menjëherë shohin 
armikun e  përbetuar  që  kurdisë  kundër 
revolucionin, grusht shtetin. Me një fjalë në çdo 
njeri e sheh armikun potencial, që duhet të zhduket 
sa më parë, se për ndryshe, ai do të zhduket. Në 
bashkësinë martesor zakonisht partneri i tillë është i 
ngarkuar, se ai tjetri bashkë partneri do ta sundoj, do 
të bëhet shërbëtor i gruas apo anasjelltas. Vetvetiu 
aktivizohet refleksi mbrojtës, që është i gatshëm 
për t'u kacafytur, për ta ruajtur identitetin e 
rrezikuar. Vetveten e bllokon dhe fuqitë krijuese i 
rikthehen në strategjinë për t'u mbrojtur, ashtu jo 
vetëm se i krijon vetes kokëçarje por edhe tjetrin e 
merr në qafë dhe vend të mbretëroj dashuria, 
dialogu, partneriteti, fillon të mbretërojnë 

kanibalizmi shpirtëro 
dhe ferri i tmerrshëm që 
tejkalon në xhelozinë 
patologjike.

Don Nosh Gjolaj
Podgoricë

KULTIVIMI I DURIMIT DHE I NJOHJES-
MOS TE SHKELET VIJA E KUQE!

(Pjesa e dytë)
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filozofike tjetrit. Por dashuria është ajo fuqi që i 
tejkalon murin dhe bunkerët e brendshme, dhe 
njëherë jep aftësi për t'ia ruajtur edhe unin (egon) 
tjetrit dhe vetes. Për këtë arsyer njeriu i shëndoshë 
do të ushtrohet gjithherë në tolerancë, i cili din të 
presin në dritat e kuqe të semaforit.

b) Abuzimet dhe kërcënimet here pas herët se 
do ta vrasë (homicide). 

Në qoftë se partneri ka tejkaluar në opsesionin e 
sëmurë, të një ideje fikse, dhe si i tillë është i 
padurueshëm a ndaj njerëzve me një sjellje 
paranoide. Prognoza për shërimin e tij është 
minimum. Partneri i tillë është i padurueshëm. 
Pikëpamjet dhe mendimet e tija fare nuk përputhen 
me mjedisin e tij. Ai reagon në mënyrë histerike apo 
paranoide. Kuptohet vetvetiu t se reaksionet 
emocionalë  janë në nivelin e ulët dhe të 
paarsyeshme dhe nuk i përgjigjen fare realitetit. 
Pe r son i  i  ngarkuar  me  kë të  ç r regu l l im 
personalitetit, e cila ka kaluar në ideje fikse, mos të 
themi xhelozinë patologjike atyre fare nuk i 
preferohet martesa. Në qoftë se dikush edhe në tipat 
e tillë dashurohet atëherë, ata të cilët mendojnë të 
martohen me tipat e tillë, duhet të llogarisin, se 
partneri i tillë jo vetëm se nuk të jep asnjë farë lirie, 
por nuk lejon as shprehjen e mendimit të lirë. Në 
anën e tjetër ata do të bie në kundërshtime edhe me 
ligjet e shteteve të civilizuara. Njeriu si individ dhe 
krijesë e Hyjit, ka të drejtë në mendimin e lirë, në 
pikëpamjet e jetës dhe filozofisë, drejta në gjuhë, 
kombit, fes dhe në sjellje etiko-morale sipas 
ndërgjegjes personale. 

Po qe se ndodh partneri i dëmtuar vetëdijesohet 
pas martesës, dhe e vëren se bashkë partneri i tij 
vuan nga kjo sëmundje paranoide, në këtë rast si të 
sillemi me të? Në qoftë se partneri është aq shumë i 
sëmuri dhe i shëmtuar apo me çrregullimet e 
theksuara të personalitetit, derisa shokut të 
martesës nuk ia pranon dhe nuk ia lejon asnjë farë 
drejte që i takon. Atëherë është e mundur, shoku i 
martesës i cili është sulmuar dhe i dëmtuar nga 
bashkë partneri i sëmurë, të vazhdoj jetën me 
bashke partnerin e sëmurë, por sillet ndaj tij si ndaj 
pacientit, i cili ka nevojë asistencën e tjetrit - në  
këtë situatë mjekut! Kuptohet në këtë rast partneri i 
dëmtuar nuk do ta kërkoj drejtësinë drejtpërsëdrejti 
nga organet e kompetente (gjyqësore), por mbetet 
tolerant ndaj partnerit të sëmurë. Atëherë është 
shumë e rëndësishme për partnerin e dëmtuar, ta 
posedojnë stabilitetin dhe unin e fortë, ta ketë 
baraspeshën e jetës, sepse atij i duhet ta kuptoj dhe 
ta përjetojnë bashkë partnerin e sëmurë jo vetëm si 
pacient, por edhe si individ, i cili është ngarkuar me 
frustrime e llojllojshme të jetës, që  ende nuk i ka 
zgjidh, as nuk është shkundur nga barra e të 

kaluarës. Nga partneri i shëndosh, kërkohet edhe 
njohuri psikologjike, si edhe këshillat nga 
specialistët e kësaj fushe, për ta kuptuar 
rrezikshmërinë. Është me shumë rëndësi të 
përcaktohet diagnoza  e çrregullimit psikiatrik, siç 
janë çrregullimet mendore, organike, skizofrenike 
ose çrregullimet e xhelozisë patologjike. Sepse 
pacienti mund të jetë nën ndikimin e deluzionit që 
ndërlidhet me persekutimin apo xhelozinë, që është 
i rrezikshëm ta dëmtojnë partnerin ose edhe ta 
vrasin duke persekutuar  si objekt xhelozisë 
patologjike. Për këtë janë katër momente të 
rëndësishme, që duhet partneri i shëndoshën ta ketë 
para sythe: 

d) mbajta e armeve në shtëpi apo me vete 
qofshin ato të ftohta apo armët e zjarri. Mjeku 
specialist duhet të përpiqet ta japin mendimin e  
profesional. Kurse nga ana tjetër partneri shëndosh 
ti marrin seriozisht vërejtje. Nga ana tjetër të 
vetëdijesohet, si edhe mos ta ngacmoj bashkë 
partnerin e sëmurë posaçërisht në ato pikat e dobëta 
"thembra e Akilit". Sigurisht as kush prej neve, nuk 
dëshiron, as nuk kishte me ardhur në këtë ide, që ta 
godasin edhe më tepër plagët të plagosurit duke i 
shkaktuar edhe plagët e reja. 

a) Në qoftë partneri  i sëmurë, ka përmbajte e 
deluzioneve apo halucinacioneve. 

c) sjelljet e dhunshme apo violente në të 
kaluarën, dhe 

Parimisht partneri i shëndosh, në qoftë se e 
pranon të jetojë me bashkë partnerin e sëmurë, me 
këmbëngulje qëndron në pozitat objektive, atëherë 
ai nuk bënë ta ngarkoj vetveten me disfatë-fitore 
(do të fijoj  ose do të çmendem). Thotë një fjalë: 
“dashuria  kupton dhe dashuria  mbron!” 
Këmbëngulja e paluhatshme dhe ekskluzive janë 
shenjat e një mungesës si ndjenjave (emocioneve) 
ashtu edhe vlerave objektive. Atëherë është e 
rëndësishme të ushtrohet toleranca deri në atë 
m a s ë ,  q ë  m u n d  t a  d u r o j  k r i t i k e n  d h e 
kundërshtimet.. Kjo nuk do të thotë se duhet me 
heshtet, siç është deviza "i mençmi lëshon pe", dhe 
si i tillë i kalon të gjitha kufijtë e tolerancës. Durimi  
i ka edhe kufijtë e vet. Kufiri është aty ku të 
kërcënohet ekzistenca nga bashke partnerit, apo 
jeta e përbashkët bëhet e pamundur dhe rruga e 
përbashkët të çon vetëm kah vetëvrasjeje. Aty nuk 
ka çka të pritet!

Njeriu nuk guxon, as për hir tolerancës, as për 
hir të martesës, as për hir të dashurisë, ta tradhtoj 
qëllimin e jetës, duke bërë vetëvrasje në mënyrë 
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Për botën e sotme janë të pakuptueshme një 
radikalizëm i tillë siç është me pre dorën, këmbën, 
hiqe syrin në qoftë se të shkandullon. Me tjera fjalë 
njeriu duhet dita-ditës me punuar me vetvete, për ta 
luftuar të keqën. Çdo gjë që pengon për 
fisnikërimin e njeriut duhet ta hedhim, sado është 
për neve vlerë personale. Si bie fjala për dikën 
mund të jetë automobili, për tjetrin paraja, si bie 
fjala mjeku është i nderuar, por në qoftë se mjeku 
gjinekolog bashkëpunon me tjerët në abortim - në 
mbytjen e njeriut të pafajshëm, atëherë është më 
mirë për të të humbasësh këtë profesion se tërë 
trupin yt të hidhet në ferr. Po ashtu vlen edhe për 
çiftin martesor, më mirë e humbë bashkë partnerin 
se tërë trupi yt të hidhet në ferr.

Jeta e përbashkët me bashke partnerin e 
sëmurë dhe të pashërueshëm jo vetëm që i shpie 
fëmijën vorbullën vdekjeprurëse, por edhe ti si 
bashke partnerë merr përgjegjësin mbi vete. 
Zakonisht alkoolikët e rënd, sëmurit psikiket, 
kriminelët dhe fanatikët ideologjik dhe fetar nuk 
janë për martës.

direkt apo indirekte, sepse i kundërshton urdhrit 
Zoti “Mos vra!” Bashkësia martesore duhet të 
ndërpritet edhe atëherë kur bashkë partneri fton 
tjetrin për ndonjë krim, ose kërkon prej tjetrit ta 
mohon fenë, botëkuptimin, pikëpamjet filozofike 
të jetës, ta shkelin ligjin etiko-moral dhe idealin. 
Një kërkesë e tillë shkatërron dhe nuk ndërton. 
Atëherë duhet të ndërmerret pa ndonjë kusht hapi 
vendimtar që është me pajtimin e fjalëve të Jezu 
Krishtit: "Keni dëgjuar se qe thënë: 'Mos e the 
kurorën!' E unë po ju them: kushdo që me dëshirim 
e shikon një grua, në zemrën e vet e ka bërë 
fëlligështinë me të. Nëse syri yt i djathtë të çon në 
mëkat, nxirre e flake larg teje! Është më mirë për ty 
të humbasësh njërën nga gjymtyrët e tua, se i tërë 
trupi yt të hidhet në ferr. E nëse dora jote e djathtë të 
çon në mëkat, preje e hidhe larg teje! Është më mirë 
për ty të humbasësh një gjymtyrë se i tërë trupi yt të 
hidhet në ferr." (Mt 5,27-30). Martesa si e tillë nuk 
është parimisht e pandashme, ajo ndahet atëherë 
kur njeriu i këput lidhja me Zotin. Kurora e 
martesës nuk i përket vetëm dy vetave - burrit dhe 
gruas por Hyjit, përpara të cilit është vulosë. Ata dy 
nuk janë më dy por një çift për para Hyjit. 
Bashkëshortja duhet me qenë e paprekshme për çdo 
njeri. I krishteri duhet të mësohet ta shikojnë me 
syrin e Zotit. Epshi është atakët në bashkësinë 
martesore dhe e ngarkon ndërgjegjen si në 
“mendje” po ashtu edhe “në zemër”. Njeriu nuk 
bënë që të arsyetohet as me “zërin e natyrës” as me 
“natyrën e përbashkët”!

Ja një shembull tragjik, që ndodhi para disa 
vitesh në Gjermani. Para gjyqit për të mitur, u gjete 
një grua e re, e cila dënohet me dhjetë vite burg - që 
është gjoba maksimale për vitet e saja - sepse ajo ka 
bashkëvepruar në vrasjen e dyfishtë, që i ka bërë 
burri i saj, duke vrarë dy vajza të reja. Ajo 
megjithatë nuk i largohet dhe as nuk distancohet 

prej burrit vrastar, po ashtu as nuk e pengon për mos 
ta kryejnë edhe krimin e tretë, i cili tentoj për ta 
realizuar. Në këtë rast, ajo bëhet bashkëpunëtore 
me partnerin e çmenduar - edhe pse është një 
tragjedi e madhe për grua - asaj i duhet me të drejtë 
me qenë e gjobitur.          

Sa do është e madhe vlera e bashkësisë 
martesore, kur është në pyetje ndërgjegjja, 
pikëpamjet e jetës etiko-morale atëherë është ma 
mirë ta humbasësh bashkëshortin (bashkëshorten) 
dhe të shkurorëzohesh se sa tërë trupi yt të hidhet në 
ferr!
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Moter Marjeta Gjoka 
Punëtore e Vogel e Zemrave të Shenjta

NGA RRUGA E BUKURISË TEK E VËRTETA

«[…] Sepse prej madhërisë dhe bukurisë së krijesave
mund të njihet me krahasim Krijuesi i tyre» (Ur 13, 5).

Atë çfarë dëshiroj të vë në dukje është, 
rëndësia e së bukures e cila na drejton tek e 
Vërteta. 

Bukuria  nuk është vetëm mendim racional, 
ajo shkon përtej racionalitetit dhe për këtë arsye 
kërkon një mendim transhendent që është në 
gjendje të shohë, si në një pasqyrë, përmes 
formës së bukur, shkëlqimin e Unitetit, Mirësisë 
dhe së Vërtetës.

Bukuria dhe e Vërteta kanë një lidhje shumë 
të ngushtë njëra me tjetrën e para mund të drejtojë 
tek e dyta. Ky është një qëllim i mundshëm që i 
hapet hulumtimeve filozofike-teologjike dhe që 
në këto faqe do të përpiqem të vë në dukje. 
Zgjedhja e disa autorëve domethënës, dhe 
përfaqësues të periudhave të ndryshme historike, 
na tregojnë evolucionin që koncepti i bukurisë ka 
pësuar gjatë gjithë historisë. Ndjenja estetike, në 
fakt, është diçka e natyrshme për njeriun, ajo bën 
pjesë në atë farën Hyjnore me të cilën Krijuesi e 
formoi atë, në imazhin e Tij dhe sipas 
ngjashmërisë së Tij (krh. Zan 1, 26). Përsosjet e 
shumëfishta të krijesave (veçanërisht e vërteta e 
tyre ,  mirësia  dhe bukuria)  pasqyrojnë 
përsosmërinë e pafundme të Hyjit. Si pasojë, ne 
mund të flasim për Hyjin duke filluar nga 
përsosmëria e krijesave të tij, në fakt Autori njihet 
me analogji nga madhështia dhe bukuria e 
krijesave, (Krh. Ur 13, 5). Krijimi e lartëson 
njeriun në një nivel më shpirtëror; kujdesi për 
estetikën dhe harmoninë akordon ndjeshmërinë e 
natyrës njerëzore në një nivel më të lartë se ai të 
instikteve dhe emocioneve, gjë që e lejon atë të 
kapë dhe perceptojë hollësitë e shpirtit. Bukuria 
flen e fshehur në atë mjedis të fshehur të qenies 
njerëzore ku ruhen aftësitë dhe prirjet e saja morale. 
Të zgjosh atë, do të thotë që të sjellësh në harmoni 
të gjithë personin, e gjithë kjo është detyra e 
edukatorit të vërtetë. Bukuria, në fakt, mund të 
kultivohet si një mundësi për ti dhënë dinjitet 
njeriut; zhvillon dhe nxjerr nga vetja (në kuptimin e 
drejtpërdrejtë të foljes educere) potencialet e 
njeriut të cilat, të kombinuara me lirinë në një 
mënyrë harmonike, provokojnë rreth tij një ndikim 
pozitiv dhe një sekuencë harmonike të së mirës dhe 
mirësisë, duke ndihmuar kështu në fisnikërimin e 

shoqërisë. Bukuria, e mira dhe e vërteta janë ftyra e 
një monedhe të vetme, atributet e Krijuesit të 
pasqyruara në krijesat e tij; ato janë aq të lidhura 
dhe të ndërlidhura saqë rritja e njërit çon në rritjen e 
tjetrit. Shkrimet e Friedrich Schiller paraqiten në 
këtë linjë, në një përpjekje për të treguar rëndësinë e 
edukimit estetik të njeriut si një mundësi për 
transformimin e shoqërisë. Më në fund, një 
reflektim mbi konceptimin estetik të disa 
filozofëve, bashkëkohësit sjellin dritë dhe 
horizonte të reja në artin bashkëkohor. Si rrjedhojë, 
këta autorë na lejojnë të kapim disa elemente për të 
kuptuar shoqërinë dhe njeriun e kohës sonë; kufijtë 
e tyre, të metat e tyre, lidhjet e tyre. Me një vështrim 
retrospektiv në mendimet e ndryshme estetike dhe 
të manifestimeve artistike të njeriut, kështu është e 

Sociale
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Konceptualizimi i bukurisë dhe estetikës si 
objekt studimi në fushën filozofike është relativisht 
modern, megjithëse ndjenja e lindur e bukurisë dhe 
estetikës është po aq e lashtë sa njeriu, sipas 
gjetjeve të shumta arkeologjike. Në antikitetin 
klasik, bukuria konsiderohej në një mënyrë të 
caktuar që do të thotë shprehja e dukshme e së 
mirës,   ashtu siç ishte e mirë gjendja metafizike e 
bukurisë. Fjala kalón, të cilën ne e përkthejmë si "e 
bukur", në të vërtetë kishte një kuptim më të gjerë se 
ai aktual: përfshinte jo vetëm atë që i pëlqente syrit 
dhe veshit, por edhe cilësinë e karakterit dhe 
mendjes njerëzore. Të lashtët e mbajtën të ndarë 
sferën e bukurisë dhe artit dhe i dhanë bukurisë një 
themel ontologjik, për të kërkuar shfaqjet e saj në 
natyrë dhe, në veçanti, në trupin e njeriut, më 
fisniku dhe më i larti midis qenieve natyrore. 
Pikërisht për këtë përparësi, njeriu ishte në gjendje 
të shprehte bukurinë e tij, si në masen e formave 
fizike, gjithashtu edhe dinjitetin e sjelljes praktike: 
pra lidhja e fortë midis së bukurës dhe së mirës,   e 
cila në Greqinë klasike gjen shprehjen e saj 
supreme në idealin formues të kalokagathía, 
gjendja e duhur për ata që e dinë se mund të 
provojnë veten e tyre, duke pasur të bukuren dhe të  
mirën në të njëjtën kohë. E mira, agathós, 
përfaqësonte aspektin moral, të kombinuar me 
nuancat shoqërore të kësaj bote që vinin nga 
origjina; e bukura, kalós, ishte bukuri fizike, me 
atmosferën e pashmangshme erotike dhe sensuale 
që e shoqëron atë. Platoni shkroi për këtë: "Fuqia e 
së Mirës është strehuar në natyrën e së Bukurës". 
Duke jetuar dhe punuar që njeriu të vendos 
marrëdhëniet e tij me qenien, me të Vërtetën dhe me 
të Mirën. Artisti përjeton një lidhje të veçantë me 
bukurinë. Prandaj, e "Bukura" ishte një koncept me 
një kuptim shumë kompleks dhe të pasur, të ciles 
grekët ju referuan skematikisht konceptit, 
harmonisë dhe simetrisë, të lidhura me përsosjen e 
një strukture për shkak të proporcionit të pjesëve të 

saj. Që nga epoka Arkaike, vepra e artit u konceptua 
atëherë si një grup i përbërë i elementeve që 
përfaqësonin kopjen dhe riprodhimin e një porosie 
të jashtme të vetë veprës, e cila për shkak të trajtimit 
të tyre përfaqësues, gjeneroi kënaqësi dhe admirim. 
Ajo që është e bukur, qoftë një kafshë apo ndonjë 
gjë tjetër e përbërë nga pjesë, duhet të ketë jo vetëm 
pjesët e renditura në vendin e tyre, por edhe një 
madhështi që nuk është e rastësishme; në fakt, 
bukuria qëndron në madhështinë dhe rregullimin e 
rregullt të pjesëve, (Krh. Aristoteli, Poetika). 
Stoikët, të cilët do të rifillojnë, në një çelës thjesht 
individualist, idetë Platonike dhe Aristoteliane që 
lidhen me proceset psikologjike në lidhje me 
vizualizimin mendor, do të zhvillojnë një ide të 
krijimtarisë jashtëzakonisht moderne, pasi besohet 
se është rezultat i shprehjes së imagjinatës 
personale të artistit. Kjo ide do të gjendet gjithashtu 
te Ciceroni dhe më pas do të shtjellohet nga Plotini 
në një kuptim që do ta shtyjë atë përtej botës 
klasike. Nga konceptimi Plotinian i bukurisë si 
qëllimi i udhëtimit shpirtëror drejt absolutes në të 
vërtetën, pastaj përmes Agustinit, në estetiken e 
krishterë të Mesjetës. Për Shën Agustinin, bukuria 
shpirtërore është bukuria e mençurisë. Në qëllimin 
e tij të fundit dëshira për të njohur Hyjin, bukuria 
përfaqëson për njeriun një "udhë" ku përmes së 
cilës është e mundur të arrihet Krijuesi. Duke filluar 
nga lëvizja dhe duke u bërë, nga paparashikimi, nga 
rendi dhe bukuria e botës, dikush mund të njohë 
Hyjin si origjina dhe fundi i universit, (Krh. 
Katekizmi i Kishes Katolike nr. 32). Në lidhje me 
këtë, ai tha: Vini në pikëpyetje bukurinë e tokës, 
detit, ajrit të rrallë dhe gjithkund të zgjeruar; pyet 
bukurinë e qiellit …. pyeti të gjitha këto realitete. 
Të gjithë do t'ju përgjigjen: shikoni dhe vëzhgoni sa 
të bukur janë ata. Bukuria e tyre është si himn  
lavdërimi. Tani këto krijesa kaq të bukura, por 
megjithatë të ndryshueshme, kush i bëri, nëse jo 
Një që është i Bukur por në një mënyrë të 
pandryshueshme. Tek ai dashuria për mençurinë u 
bë spontanisht dashuria për të bukuren. Në fakt, 
çështja e parë që e pushtoj 

Agustinin si shkrimtar, në moshën 25 vjeç, ishte 
pikërisht kjo, bukuria. Ne nuk duam asgjë përveç 
bukurisë, u tha miqve të tij dhe asgjë nuk na tërheq 
dhe nuk na lidh me objektet e dashurisë sonë, 
përveç se çfarë i përshtatet bukurisë, sepse nëse do 
të ishin pa bukuri nuk do të na tërhiqnin aspak. Nga 
kthimi i tij, Hyji nuk ishte vetëm e Vërteta për 
Agustinin, por Përjetësia, Dashuria dhe Bukuria, 
me të vërtetë "Ati i Bukurisë", e bukura e gjithë 
bukurisë. Themeli, parimi dhe rendi për të cilat të 

mundur të realizohen fazat e ndryshme të rritjes dhe 
evolucionit që njerëzimi ka pësuar në historinë e tij 
mijëravjeçare të kërkimit. Njeriu është gjithmonë i 
njëjti, dje, sot dhe përgjithmonë. Ai ecën në rrugën e 
historisë duke ndihmuar në realizimin e 
përmbushjes përfundimtare, kur e gjithë e Vërteta e 
Zotit tonë Jezu Krishtit do të shfaqet (Krh. 1 Tm 6, 
14), duke mbajtur vështrimin e tij të ngulitur në 
imazhin e Tij, i cili është prototipi i përsosur i të 
gjithëve, Bukuria dhe e Vërteta.

Koncepti i bukurisë dhe udha e lartësimit 
drejt saj

Sociale
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gjitha gjërat e bukura janë të bukura. Që nga ai 
moment, ai rrëfen keqardhjen e tij për mosnjohjen e 
Bukurisë së pafund dhe që mund të drejtohemi tek 
Hyji përmes bukurisë së gjërave: si nga gjërat 
trupore, ashtu dhe nga gjërat artistike, pasi të gjitha 
gjërat e bukura, të cilat kalojnë përmes shpirtit në 
duart e artistit, ato vijnë nga ajo Bukuri që dominon 
shpirtrat dhe për të cilën shpirti im psherëtin ditë e 
natë; dhe nga historia njerëzore, e cila rrjedh si një 
poezi shumë e gjerë e modeluar nga një dorë e 
pashprehur që na kthen përsëri në soditjen e 
bukurisë së Hyjit. Si dhe nga shpirti jonë, ku banon 
bukuria e vërtetë, e cila konsiston në vetë natyrën e 
shpirtit të krijuar sipas shëmbëlltyrës së Hyjit, 
bukuria kultivohet nëpërmjet virtytit, pasi bukuria e 
vërtetë dhe më e larta është drejtësia, ose, siç thotë 

vetë Shen Agustini në shkrimet e tij, Feja  dhe 
Dashuria. Shpirti bëhet i bukur duke dashur Hyjin, i 
cili është i bukur; dhe sa më shumë që rritet në ne 
dashuria, aq më shumë rritemi në bukuri; meqenëse 
vetë dashuria, është bukuria e shpirtit. Nga kjo 
mënyrë,(jemi mësuar nëpermjet gjerave që na 
rrethojnë t'i drejtohemi Hyjit), në rrefimet e Shën 
Agustinit vjen ajo thirrje këmbëngulëse për të mos 
u ndalur në universin e ndjeshëm, as në artin, as në 
historinë, as në shpirtin njerëzor; por për të 
kapërcyer gjithçka për t'u ngjitur në vetë Burimin e 
Bukurisë, që është Hyji. Në fakt, shumë dinë të 
marrin nga kjo bukuri masën për të miratuar gjëra të 
bukura - ata i miratojnë dhe i duan, por  nuk mund ta 
bënin nëse nuk do të kishin brenda vetes normën 

për t'i gjykuar gjërat e bukura. 
Shqisat janë të mira në vetvete sepse na lejojnë 

të dimë dhe të përceptojmë këtë bukuri. "Bukuria 
qëndron në gjëra", uniteti gjendet në fragmente. Me 
arsye ai pyet Krijuesin, për ndjenjën e bukurisë që 
ai percepton dhe a mund ta njohë atë! Në lidhje me 
të keqen, njeriu është gjithashtu i aftë të kapë 
bukurinë në të keqen ose në situata të vështira; kjo 
ndodh sepse Zoti i bën situatat të bëhen të bukura. 
Mund të dallojmë dy lëvizje, nga njëra anë 
bukurinë e Krijuesit që zbret përmes arsyes te 
njeriu; nga ana tjetër, përmes arsyes njerëzore është 
e mundur të arrihet te Hyji. Shën Toma i Akuinit 
thotë se gjërat që godasin shqisat janë të bukura. 
Bukuria tërheq por nuk mund të posedohet. Krijesat 
janë të bukura për lidhjen që kanë me Krijuesin, 

sepse janë pjesë e Tij. Kënaqësitë që marrim nuk 
janë vetëm të ndjeshme, por bashkojnë idenë e 
bukurisë, sepse në tërësi ka përsosmëri, forma 
krejtësisht e pranishme në fragmente. Dhe është 
Fjala (në Birin) që na flet për tërësinë e Atit. Caritas 
transmeton shkëlqimin, rrezatimin e asaj bukurie 
që na kthen tek Hyji Krijues. Është analogjia e 
proporcionalitetit dhe analogjia e atributeve 
(pjesëmarrje e  tërësis). Fjala e bërë mish është 
realizimi i kësaj analogjie. Ekziston një bukuri 
objektive që çdokush është i aftë ta njohë dhe një 
tjetër subjektiv, interpretues i së parës, si 
pjesëmarrja e qenies njerëzore në analogji me 
Krijuesin. 

Sociale
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Gjëja e rëndësishme është që njeriu të mos 
kundërshtojë por të nisë një udhëtim kërkimi që, 
përmes rrugës së bukurive të botës së ndjeshme, ta 
çojë njeriun në botën e brendshme të shpirtit, për të 
mbërritur më pas tek Hyji, arsyeja dhe themeli i 
gjithçkaje që ekziston, Bukuria dhe e Verteta.

Vepra e artit nuk është diçka e zëvendësueshme 
si veprat e tjera. Është një përfaqësim simbolik që 
nuk ka nevojë për gjëra të dhëna më parë. Arti 
karakterizohet më tepër nga fakti se ajo çfarë  është 
në të e përfaqësuar, qoftë ai i pasur apo i varfër në 
konceptin e tij, mund të kuptohet vetëm nga ata që  
vihen në dëgjimin e artit. Detyra jonë është të 
mësojmë të dëgjojmë atë që arti dëshiron të na 
përcjellë. Dhe ne do të duhet të rrëfejmë se të 
mësosh të dëgjosh do të thotë para së gjithash të 
ngrihesh mbi nivelin e shurdhësisë, një qytetërim 
gjithnjë e më i pasur me simbole synon t'i përhapë 
ato kudo. Kuptimi i simbolit dhe i simbolikës është 
të jesh i pranishëm dhe i fshehur, të ngjallësh 
kërkime dhe zbulime. Aty qëndron bukuria e 
vërtetë .

Shprehje simbolike e bukurisë
Arti përbën formën ekspresive të bukurisë dhe 

ka veçori të ndryshme simbolike sipas klasës që 
përfaqëson qoftë ajo shoqërore, kulturore ose 
fetare. Për shembull, ajo që hasi Krishterimi në 
fillimet e tij ishte fryti i pjekur i botës klasike, ai 
shprehu kanunet e tij estetike dhe në të njëjtën kohë 
përcolli vlerat e tij. Besimi i impononte të 
krishterët, si në fushën e jetës edhe në atë të artit, një 
aftësi dalluese që nuk lejonte marrjen automatike të 
asaj trashëgimie. Arti i frymëzimit të krishterë filloi 
kështu në heshtje, i lidhur ngushtë me nevojën e 
besimtarëve për të përpunuar shenja me të cilat do 
të shpreheshin, në bazë të Shkrimit, misteret e 
besimit dhe në të njëjtën kohë një "kod simbolik", 
përmes të cilit të njiheshin dhe identifikojnë veten, 
veçanërisht në kohë të vështira persekutimesh. 
Kush nuk i mban mend ato simbole të cilat ishin 
edhe sugjerimet e para të një arti piktural?

Peshku, bukët, bariu evokuan misterin, duke u 
bërë pothuajse në mënyrë të pandjeshme, skica të 
një arti të ri. Kur të krishterët, me Ediktin e 
Kostandinit, u lejuan të shpreheshin në liri të plotë, 
arti u bë një kanal i privilegjuar për shfaqjen e 
besimit. Një polemikë e hidhur ka hyrë në histori 
nën emrin e "luftës ikonoklastike". Imazhet e 
shenjta, tani të përhapura në përkushtimin e 
popul l i t  t ë  Hyj i t ,  u  bënë  sub jek t  i  n jë 
mosmarrëveshjeje të dhunshme. Koncili i Nicesë 
në 787, i cili vendosi ligjshmërinë e imazheve dhe 
adhurimin e tyre, ishte një ngjarje historike jo 
vetëm për besimin, por edhe për vetë kulturën. 
Argumenti vendimtar ndaj të cilit Ipeshkvinjtë 
apeluan për të zgjidhur polemikat mbi misterin e 
Mishërimit të Birit  të Hyjit i cili hynte në botën e 
realiteteve të dukshme, duke hedhur një urë përmes 
njerëzimit të tij midis të dukshmes dhe të 
padukshmes, në mënyrë të ngjashme ne mund të 
mendojmë se një përfaqësim i misterit mund të 
përdoret, në logjikë të shenjës, si një evokim i 
ndjeshëm i misterit. Ikona nuk nderohet për veten e 
saj, por i referohet subjektit që përfaqëson. Aspekti 
simbolik i artit ndryshon nga ai i shenjës. Simboli 
përfaqëson një shenjë tjetër, e cila gjithashtu 
përfshin shikuesin, ndërsa shenja mbetet diçka e 
jashtme. Në një kuptim antropologjik, sot ne 
përgjithësisht flasim për një simbol pasi kemi një 
shenjë që nuk i referohet një kuptimi të çmuar, por 
një shënuesi tjetër. E vërteta paraqitet në nivele të 
ndryshme të diferencuara, kështu që edhe ajo që 
krijohet nga njerëzit, si një vepër arti ose një sistem 
simbolesh, duhet të konsiderohet e vërtetë dhe 
është e aftë të zbulojë një strukturë të realitetit të 
përfaqësuar. Në fakt, realiteti nuk është kurrë i një 

lloji unik, njerëzit e kanë atë aftësi për t'iu 
"referuar" llojeve të ndryshme të njësive sipas 
aftësisë që ata kanë për të hyrë në përkatësinë e tyre, 
të cilat bëhen kritere reference. Simboli dhe arti 
janë dy realitete që shkojnë së bashku, ose më mirë 
njëri të drejton tek  tjetri. Vepra e artit nuk është 
vetëm një koncept idealist, është gjithashtu diçka 
konkrete, e krijuar nga njeriu. Rilke shprehej se 
diçka e tillë gjendet ndër të vdekshmit.Vepra e artit 
është një simbol që e fton njeriun të organizojë jetën 
e tij në mënyrë pozitive. Sipas Gadamer, bukuria e 
veprës së artit i referohet diçkaje që nuk gjendet 
menjëherë në aspektin e dukshëm dhe të 
kuptueshëm si të tillë. Arti i referohet diçkaje të 
thellë, e cila nuk mund të përjetohet menjëherë. Në 
bazë të këtij reflektimi, simbolika nuk i referohet 
vetëm kuptimit, por e bën atë të jetë prezente, dhe 
vetë e paraqet kuptimin. Përfaqësimi këtu nuk do të 
thotë që një gjë është e pranishme në vend të një 
tjetre, nuk do thotë se është zëvendësuese dhe as 
nënshtruese. Gjëja që përfaqëson është vërtetë e 
pranishme. Ky përfaqësim mund të zbatohet edhe 
në art. Gadamer jep shembullin e rastit në të cilin 
një personalitet i famshëm, i cili posedon një famë 
të caktuar, përfaqësohet në një portret. Imazhi i 
varur në mur, për shembull në një sallë ose në një 
Kishë, duhet të konsiderohet si pjesë e pranisë së tij. 
Ai vetë është i pranishem në portretin përfaqësues. 
Kjo është një vepër arti, e jo një shenjë 
përkujtimore. Me fjalë të tjera, vepra e artit përfshin 
një rritje të qenies.
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Friedhelm Mannekes S.I.

LIRIM NGA DHIMBJA DHE SËMUNDJA

Ashtu siç vetë termi thotë, me konceptin e 
“dhomës”, shprehet para së gjithave ajo që është 
poshtë,  me fjalë të tjera ajo që përherë gjendet 
përpara pamjeve të heshtura të jetës. E ajo që është e 
qenësishme në të gjitha gjërat është ajo çfarë to 
kthehet pas,  madje dhe  çdo realitet i cili është i 
pamundur që të arrihet me mjetet e fizikës, por që 
mund të kuptohet vetëm me anë të mendimit. Beuys 

Ky aspekt i elementit krijues, e çon autorin që të 
shohë në sëmundje të ndryshme edhe disa aspekte 
pozitive : « E kam fjalën, -kështu rrëfehet në një 
intervistë me teologun evangjelik Horst Schwebel, -
që njeriu që vuan është më krijues se të gjithë 
njerëzit e tjerë që e rrethojnë, sepse vuajtja është një 
element i rëndësishëm i i krijimit.

Beuys shkon përtej drejtimeve të pastra  fizike, 
duk gjetur përtej tyre, prospektiven e ekzistencës 
shpirtërore. Vetëm në këto hapje justifikohet ndonjë 
antropologji e qenies njerëzore. Vetëm në 
polarizimin mes shpirtit dhe materies gjendet 
thelbësorja e të kuptuarit të tensioneve shumë të 
mëdha që ekzistojnë në unin individual, trupit dhe 
njohjes. Janë tensione që mund të shtohen deri në 
prishjen, madje deri në shkatërrimin, nëse nuk 
gjendet një ekuilibër mes tyre përmes veprimit të 
ndjenjave dhe të shpirtit. Është mbi këtë sfond që 
Beuys e kupton njeriun, i konsideruar veçanërisht 
në sajë të aspektit të tij të fortë dhe shtrirjes së tij. Dy 
janë burimet e këtyre vështirësive: lodhja e madhe 
dhe debulesës, por edhe nga dëshira e madhe që 
njeriu ka për t'i kaluar në mënyrë konstante limitet e 
tyre. 

Sipas këtij konteksti, Beuys bashkon një kuptim 
të dhimbjes së mendimit të krishterë. Një koncept të 
trajtuar nga historia e filozofisë : ajo e mungesës. Në 
një bashkëbisedim të gjatë që kemi pasur me të, 
Beuys ka pohuar : “Vuajtja është një tingull i 
veçantë në botë. Mund  të dëgjohet. Mbase dhe 
mund të shikohet. Kush sforcohet që ta kapë, shikon 
një vuajtje një burim të vazhdueshëm të zhvillimit. 
Është një burim që ka në thelb të saj një substancë të 
çmueshme, një burim nga ku buron vuajtja në botë. 
Ja, mbase është një substancë e shenjtë, në mënyrë 
të padukshme, është e dukshme.” 

Internacionalizimi i njeriut në krahasim me 
forcën krijuese ka vetëm dy mundësi : të zgjedhë që 
të udhëtojë, apo të zgjedhë që të veprojë. 

Vuajtja si një substancë e shenjtë që duket
Njeriu është të qenit i sëmurë: kështu Beuys, në 

një intervistë me Bernd Kluser, citon frazën e 
famshme të Friedrich Nietsche dhe vazhdon : « 
Njeriu është i sëmurë dhe mund të jetë i sëmurë,  për 
shkak të lirisë së tij, tenton gjithnjë ambiente që e 
vënë në rrezik. Kjo është arsyeja pse njeriu bie 
rregullisht në kriza të mëdha. Është dhimbja për 
pamundësinë që ka për të qenë në lartësi të 
përgjegjësive të tija, por është edhe dhimbja për 
praninë e tij në krijim, madje është një dhimbje e 
elementit krijues. Në librin e tij të katërt me 
vizatime mbi Projekt Westmensch, Beuys vë re : 
'Njeriu është qenia thellësisht e sëmurë, pasi në fund 

të lirisë së tij mbart forcën krijuese për një lindje të 
re. Njeriu është në buzën e humnerës së lirisë së tij. »       

Tema qendrore e Joseph Beuys, artist gjerman, i 
lindur më 12 maj 1921, është qenia njerëzore. Rreth 
njeriut dhe jetës së tij sillet arti i tij, pasi për të qenia 
njerëzore është e sëmurë, në kuptimin fizik dhe 
shoqëror. Prandaj, ky artist e analizon njeriun, 
zhvillimin e tij, procesin e tij njohës, e në fund 
kompleksitetin e kontekstit social, në të cilin është 
përfshirë. Nga pikëpamja  e tij, por gjë që dallohet 
edhe në diskutimet e tij e konferencat që kryen, 
Beuys zhvillon idenë se  njeriu shtrihet nga 
ambienti i pastër dhe i ndjeshëm, në atë shpirtëror. 
Ai nënkupton që fillimet i ka nga i gjithë kozmosi, 
makrokozmosi dhe mikrokozmosi. Ky pozicionim 
përdoret në shumë vera, si p.sh. : në skulpturën 
“Kreuzigung”  (Kryqëzimi) 1962-1963, në 
Staatsgalerie të  Stutgardit, në instilacionin “Zeige 
Deine” Wunde (Trego plagën tënde) 1974-7975, në 
Lenbachhaus të Monakos ; dallohet edhe nga « 
aksionet » Manresa 1966 dhe Eurasienstab 1967.
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Beuys nuk e koncepton “dhomën” si diçka 
statike, por si elementin e jetës i cili lëviz dhe lëvizet 
në mënyrë të saktë.

Bota e objekteve të këtij arti, në pamje të parë 
kaq e çuditshme, lidhet me një vizion të njeriut, 
kritikues për botën e tanishme, por pozitive. Beuys i 
atribuon njeriut mundësinë që të mund të ngrihet 
sipër këtyre rreziqeve e këtyre kërcënimeve të jetës. 

Bëhet fjalë për lirinë e çdo force shkatërruese që e 
qëllojnë së jashtmi. 

nga ana tjetër nuk e koncepton si diçka statike, të 
palëvizshme, të pandryshueshme, por si në  lëvizje 
të vërtetë. Për të është elementi i jetës i cili lëviz dhe 
lëvizet në mënyrë të saktë. Për këtë arsye, edhe ato 
të cilët vuajnë në mënyrë pasive mund të lëvizin dhe 
të influencojnë në atë që është vendimtare për këtë 
botë.

Këtu bëhet fjalë edhe një herë për konceptin e  
“vetmisë”, që paraqitet si një kategori thelbësore. 
Me “vetmi” Beuys kupton drejtuesin kryesor të 
jetës, duke filluar nga ajo që bota merr forcën dhe 
energjitë thelbësore,  për t'u shëruar nga ato me ato. 
Për këtë arsye, në të njëjtën intervistë, artisti i 
atribuon kësaj vuajtjeje pasive një botëkuptim 
pozitiv duke iu rikthyer edhe një herë konceptit të 
“vetmisë”. Kush qëndron në ekuilibër,  padyshim 
që e zhvillon botën, edhe e pasuron. Një pyetje 
thelbësore është: “Kush e pasuron më së shumti 
botën? Ai i cili është aktiv, apo ai i cili vuan? Sipas 
mendimit tim, unë gjithnjë kam zgjedhur opsionin 
parë, atë që vuan. Kush është aktiv është në gjendje 
që të sigurojë një pafundësi gjërash për botën. Por 
një fëmijë i cili është i sëmurë, i cili qëndron në 
shtrat përgjatë gjithë jetës, i cili vuan dhe nuk mund 
të bëjë asgjë, me vuajtjen e tij e mbush botën me 
substancën e krishterë. Në të vërtetë, përmes 
vuajtjes bota mbushet me substancën e krishterë.”

Për ta dokumentuar në mënyrë figurative dhe 
plastike këtë liri, artisti gjerman përdor aparatura 
artificiale apo akumulues energjie, si indikatorë dhe 
bateri. Predikon për shitësit e nxehtësisë, materialet 
që izolojnë dhe materialit mjekësor, garza për 
plagët, cerotë. Në këtë mënyrë ato dëshirojnë që të 
prezantojnë në mënyrë simbolike jetën përtej 
dukjes. Zhvillon kështu një vizion tepër delikat të 
jetës: një vizion që do që të qëndrojë e hapur ndaj 
sekreteve të vetë jetës.    

Në aktivitetin e tij artistik, ai kërkon që  të 
ngjallë ato stimulime që janë të afta që të 
prezantojnë  dhe të vetëzhvillojnë jetën, duke i 
kuruar kërcënimet dhe sëmundjet. Këto dy polet 
nuk ndahen, madje te Beuys gjejnë  bashkimin e 
tyre në konceptin e “shërimit”. Arti i tij synon një liri 
të njeriut dhe të kompleksit shoqëror të sëmundjes 
dhe të frakturave. Në mjedisin e teorisë së tij  
plastike, në teorinë e tij mbi të nxehtin e të ftohtën 
dhe në afirmimet  e tij mbi dhimbje dhe  shërimin, 
artisti përqendrohet veçanërisht në tre aspekte: 
vetëshërimin, ndërveprimin mes atij që vuan dhe 
atij që shërohet dhe së fundmi, të vetë proceseve të 
shërimit.   

Në  bazë të këtij interesi të veçantë për shërim, 
tipike e Beuys,  janë eksperiencat personale që ai 
është dashur që të bëjë përgjatë dhe pas luftës, me 
plagët e saj dhe me pasojat e përhershme. Të tilla 
eksperienca i kanë fillesat që në luftë, kur shokët më 
të mirë që kishte në atë kohë ishin vrarë apo 
plagosur. Pastaj i janë shtuar eksperiencat e bëra për 
hir të rënies së aeroplanit të tij: një incident, që për 
fat të mirë, shpëtoi. Në fund, pas disa viteve, pas 
përfundimit të lëndimeve nga lufta, është shtuar 
kriza e tij prej artisti, që e ka bërë një njeri më të 
zymtë, pa humor duke e çuar në depresione dhe 
paraliza të brendshme. Prandaj, tema e shërimit 
mbetet gjithnjë aktuale, për Beuys. Ai në fakt, i 
përfshin brenda rrethit të trashëgimisë së tij të ideve, 
i cili zgjerohet gjithnjë e më shumë në drejtim të artit  
dhe drejtohet drejt kulturës, besimit, e mbi të gjitha, 
drejt çështjeve të mëdha të historisë dhe shoqërisë.

Në mendimin e tij, artisti veçon qartësisht dy 
tipa të personave që vuajnë: “Nga njëra anë, ato të 
cilët pavarësisht vuajtjes  akoma arrijnë që të 
luftojnë; e nga ana tjetër, ato që nuk mund t'ia arrijnë 
më. Tipi i parë, por ai i cili qëndron i pafuqishëm 
përballë dhimbjes dhe që  nuk mund të mbahet më 
në këmbë, ai që vuan fort, përbuzet dhe nuk i lejohet 
që të kryejë asnjë funksion. Në bashkëbisedimin që 
kam pasur me të, Beuys edhe një herë i ka mëshuar 
kësaj ideje, duke pohuar: “Eh, vetëm viktimat 
vuajnë, ato që nuk mund të mbahen mbi këmbët e 
veta, ato që nuk realizojnë asgjë, janë ato të cilët nuk 
e kanë mundësinë as që të flasin. Paaftësia të bën të 
vuash, edhe në mënyrë fizike.” Vuajtja konsiston në 
të  qenit i destinuar që të qëndrojmë në mënyrë 
pasive, madje çdo gjë që është akoma aktive mund 
të ketë dhimbje, mund të bëhet vetë njeriu i 
dhimbjes, e megjithatë kjo nuk është vuajtja e 
vërtetë.”

Arti si një proces shërimi
Në një prospektivë ekzistenciale, artisti jo vetëm 

që interesohet vazhdimisht për fenomene njerëzore 
të vuajtjes, të dhimbjes, të sëmundjes dhe të 
shërimit, por i shikon edhe në aspektin e temave më 
të përgjithshme, siç janë temat e lindjes e të vdekjes. 
Për të, lindja e një njeriu është një proces plastik i 
rimishërimit. Duke u kthyer pas në kohë, duke parë 
vetë eksperiencat e tij të të shëruarit, në fillim të 
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Tani, përmes  një dere apo dritareje, vizituesit 
hynë  në këtë skulpturë hapësinore, një kub hekuri 
përndryshe gjithçka do ishte e mbyllur. Një llambë e 
thjeshtë ndriçuese varet nga qendra e çatisë dhe 
lëshon një dritë të zbehtë. Fiks përballë janë të 
varura dy unaza të argjendta, njëra simbolizon 
perimetrin e kokës së një fëmije dhe tjetra të një të 
rrituri. Për pjesën më të madhe të vizituesve, kjo 
dhomë duket  impres ionuese ,  madje  dhe 
shqetësuese. Të vijnë ndër mend disa lidhje si: një 
bunker, një mauzole, një dhomë sigurie kundër 
rrezatimit.       

Për Beuys, Schmrzraum, para së gjithash 
zotëron një dimension shpirtëror. Hekuri, një metal i 
rëndë, relativisht i butë, i aftë që të lidhet me shumë 
elemente të tjera, është izoluesi për ekselencë. 
Artisti i kushton kësaj përkatësie fizike, një kuptim 
jetësor. Në dhomë e tij prej plumbi, dhimbja 
izolohet dhe kështu mban një cilësi të veten: “Në 
funksionim, -afirmon gjatë një interviste me Heiner 
Stachelhaus, -pa vuajtje; pa vuajtje nuk ka 

ndërgjegje.” Por, vetëm përmes unazave të lara në 
argjend, paraqitet hapësira e vërtetë e Beuys. Metali 
i përzgjedhur është argjendi, pasi ai përfshin 
nxehtësinë dhe tingëllon.            

viteve '70, Beuys shprehet kështu: “Besoj, -thotë në 
një intervistë të bërë nga Gotz Adriani, -që kjo fazë 
ka  qenë për mua një nga më të rëndësishmet, në 
matjen, e cila më ka riorganizuar  komplet. Për 
shumë kohë unë kam marrë pas vetes një trup. 
Fillimisht ka qenë një situatë e zakonshme lodhjeje, 
por që shumë shpejt është kthyer në një proces të 
vërtetë rinovues. Gjërat brenda meje duheshin të 
transformoheshin totalisht, madje metamorfizmi 
duhej të ndodhte dhe në fizik. Gati gjithnjë 
sëmundjet që na ndodhin në jetë janë edhe kriza 
shpirtërore, nga ku eksperiencat e vjetra përballen 
me proceset e mendimit, që do të thotë se formohen 
për t'i dhënë një drejtim ndryshimeve absolutisht 
pozitive. Një krizë e këtij lloji është shenja që 
gjendemi përballë një momenti çorientues, ose 
ngaqë janë marrë përsipër shumë drejtime. Është një 
ftesë vendimtare për të sistemuar disa gjëra dhe për 
të shtuar rezultate të reja që shkojnë drejt një 
drejtimi të caktuar.  

Në këto konfliktet e tij, për Beuys duket e 
domosdoshme zhvillimi artistik i veprave të tij, 
veçanërisht në pikturë, skulpturë, në hapësira dhe në 
veprime. Në këtë kontekst ka lindur vepra e tij më 
impenja t ive  “Schmerzraum”  (“Dhoma e 
dhimbjes”), e vitit 1984, në Ivam, Valencia. Më 11 
dhjetor  të 1984 ajo iu prezantua publikut për të 
parën herë në galerinë Konrad Fischer, në 
Dusseldorf. Parketi, muret, çatia e  dhomës ishin 
riveshur me pllaka plumbi, të fiksuara  me një 
armaturë, që mbante akull. Pikërisht në gusht të vitit 
1966, në një vëzhgim të shkruar në ditar të artistit, 
ishte shfaqur fjala Bleiraum, që do të thotë hapësira 
e plumbit.      

Për artistin, në këtë vepër ofrohet mundësia për 
të shprehur në mënyrë simbolike të gjithë vuajtjen e 
kohës. Ai thotë : Ah sikur njerëzit e ditëve të sotme 
të dilnin nga dhomat e plumbit politik, shoqëror dhe 
personal në të cilin ndodhen. Ato duhet të dalin nga 
izolimi i tyre progresiv.” Beuys thotë se ajo për të 
cilën kemi në të vërtetë nevojë është nxehtësia. 
Mesazhi që kjo vepër na përcjell është se duhet të 
përqendrohemi me të gjitha forcat për t'u shëruar 
personalisht dhe në mënyrë shoqërore.

Kryqi si një shkallë
I gjithë viti i fundit i jetës së tij, viti 1985, ka qenë 

shumë i vështirë për Beuys. Në të, kanë lindur 
shumë nga veprat e tij. Ai kishte për të dhënë 
konferenca të shumta dhe e ftonin shpesh herë për 
bashkëbisedime. Por që shpeshherë, për shkak të një 
pneumonie, qëndronte në shtrat, i sëmurë dhe pa 
forca. Ishte parashikuar një takim i imi me Beuys 
për një bashkëbisedim të hollësishëm  për veprat e 
tij, por që për fat të keq kjo intervistë nuk u bë.         
Në verën e vitit 1985 artisti, me shëndet të 
kompromentuar, shkoi në Italinë e tij jugore. 
Kërkonte të pushonte, forca dhe inspirime të reja. 
Me të ishte dhe familja e tij. Lucio Amelio, prej 
shumë vitesh miku i tij nga Napoli, e priste në 
shtëpinë e tij dhe e kishte takuar shumë herë së 
bashku me familjen e tij. Mjedisi i kishte provokuar 
artistit një bindje, një melankoli: ai mendon se 
shëndeti i tij po përkeqësohet dhe fliste shpeshherë 
për vdekjen e tij të afërt. Mbase duke u frymëzuar 
nga imazhi biblik, nga kokrra e grurit,  i cili bie në 
tokë për të sjellë frutë? Në të njëjtën kohë reflekton 
në mënyrë kreative mbi veprat që po projektonte.        

Amelio organizonte vazhdimisht bankete, në 
njërin apo në tjetrin restorant. Galeristi kishte 
pohuar disa herë se dashuria për Napolin i kishte 
afruar dhe më shumë sy shokët. Në ambientin 
napolitan, Beuys shikonte skenën e një lëvizjeje 
etnike dhe kulturore të zhvillimit të njerëzimit, të 
gjithë influencat, kulturat fenikase, sarakene, 
normane, keltike madje dhe gjermane. Gjithkund 
gjendet një raport i menjëhershëm  mes kulturave 
antike dhe natyrës, një raport që shikohet, 
eksperimentohet, ishte e lexueshme, sikur të ishte 
një bashkim i madh unik.    

Po afrohet koha e mbledhjes së frutës. 
Shikoheshin poshtë tarracave, mes kampeve dhe 
përreth pemëve, shkallët tipike për mbledhje të 
masave të ndryshme. Ky vizion e kishte 
impresionuar Beuys. Ishin momente qetësie në një 
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Ndërsa isha në bibliotekë në kërkim të një 
interpretimi të mirë të këtij teksti, një koleg në 
fakultetin e Frankfurtit, jezuiti p. Dieter Bohler, më 
ka treguar komentimin e hebraikut Benno Jacob, të 
botuar në 1934. Ky teolog, nuk ishte një shpirt 
ortodoks, por nuk kishte besim as në analizat 
moderne biblike, në kuadër shkencor dhe të 
krishterë. Jakob nuk besonte se Mose ishte autori i 
Torah, megjithatë besonte se në librat e tij të parë të 
Biblës kishte shumë lidhje letrare dhe harmoni 
shpirtërore. Kështu që për të shkalla e ëndrrave ishte 
mbjellë nga një dorë e panjohur. Për të, ky imazh 
nuk prezantonte një lidhje objektive mes qiellit dhe 
tokës, por u lidhte vetëm me Jakobin. Kështu iu tha 
se Zoti e mbronte si në qiell, si në tokë dhe engjëjt e 
shoqëronin. Këtu engjëjt që ngjiten janë të atdheut 
të tij, ndërkohë ato që ulen janë armiqtë e tij. Në 
fund, zëvendësohen, sepse çdo qytet me kushte të 
jetës dhe vështirësi, ka nevojë për engjëj të tjerë. 
Vizioni, me një imazh, një ilustrim, afirmon të 
njëjtat gjëra të diskutimit të Zotit, më vonë: Zoti e ka 
krijuar Torën, apostafat për atë orë domethënëse, 
pasi iu dhemb Jakobi i braktisur dhe plot ankth. Zoti 
i premtoi Jakobit se do t'i qëndronte gjithnjë pranë.   nga revista kulturore – fetare 

Ndërsa  grupi është në tryezën e një restoranti, si 
disa javë përpara.  Beuys vëzhgon, në kopshtin 
ngjitur, disa shkallë për mbledhjen e tij, të varura 
drejt pemëve me fruta. Mbledhja kishte përfunduar. 
Prapë artisti i vë detyrë Amelios  për t'ia dhënë një. 
Tani është dhe më i madh, dy herë më i madh se 
herës së parë. Për shkak të përmasave të mëdha, 
duhej një lidhje e fortë në tokë.  Vështirë të 
mendohej një përdorim fleksibël, ashtu si te Shkalla 
e Lirisë. Për këtë arsye Beuys krijon një strukturë 
statike, të bërë nga plumbi, por futet në brendësi dhe 
për shkak të instalimit, janë vendosur në njëfarë 
distance njëra nga tjetra. Falë akullit të fuqishëm, në 
fund shkalla mund të mbahej vetëm nga një prirje e 
lehtë: është fiksuar në dhe, e zhytur në tokë për të 
shprehur me fjalë të tjerë konceptin e Benno Jakob. 
Beuys ndjek pikërisht këtë ide. Sipas  këtij 
vëzhgimi, duhej t'i referohemi veprës së tij 
paraardhëse: Turm in Meer, (Ura në det, 1951), një 
pllakë, e cila bën që të ulet në det një shkallë, ku 
sipër saj dallohet një qytet i ri.      

Në këtë kuptim dhe  në të njëjtën kohë me 
gjuhën plastike të komentuesit të Jakobit, shkalla 

është  mbjellë në dhe. kohë të zhurmshme dhe në lëvizje. Po mblidheshin 
frutat e pjekura. Në një pikë të caktuar, drejt 
përfundimit të verës, një shkallë në veçanti e goditi 
artistin, në mënyrën e vet. Ishte, siç e quajnë në Itali,  
“shkallë e lirë”, një shkallë që mbahet në këmbë e 
lirë, pa u mbajtur në degë. Ishte e mbajtur nga një 
fije, që e fiksonin dhe e lidhnin dy gurë të mëdhenj të 
vendosur cepave. Fermerët ekspertë mund t'i 
qëndronin sipër, duke i mbajtur në ekuilibër dhe 
mblidhnin frutat nga degë të shumta. M e 
ndihmën e Amelio, Beuys e pati një kujtim, e 
modifikon duke filluar nga funksioni i tij dhe 
përfitoi kështu asamblenë e parë plastike të këtij 
lloji: Shkalla e lirë me tre kunja. Në të djathtë dhe në 
të majtë nga shkalla ishin lidhur dy gurë të mëdhenj, 
që mbanin shkallën falë një filli që kalonte mbi 
gradën më të  lartë, duke e mbajtur në këmbë, 
vertikalisht dhe të lirë. Kjo skulpturë e thjeshtë, e 
realizuar me objekte të fituara të rimarra nga 
ambienti rrethues, e ngrinte lart, më larg se vetvetja, 
duke i dhënë liri mendimit. Në këtë fazë të gjendje 
shpirtërore, ky imazh mund të ishte liruar nga jeta e 
vet, për shembull, si artikulime retrospektive të vetë 
ekzistencës së saj, si shkallë e jetës; ose si shenjë 
biblike e Giacobbe, ku engjëjt ulen dhe ngjiten mbi 
një shkallë të shenjtë, duke imagjinuar shikimin e 
Zotit, që nga një pikë ekstreme e shkallës shtrihet 
mbi atë që ëndërron. 

Të gjitha veprat e  kësaj kohe kanë   të bëjnë me 
vdekjen, në një mënyrë fort  intensive.

Ringjallje falë gjuhës

Konkluzione
Në bashkëbisedimin që kam pasur me të, Beuys 

ka thelluar idenë e tij të “riprishjes”. Kësaj here ajo 
duhet të kryhet nga vetë njeriu. Njeriu duhet të 
përballojë vetveten me Zotin e tij. Duhet të lëvizë, të 
përkushtohet, me qëllim që të vihet në kontakt me 
vetveten. Ky është kuptimi i vërtetë, që njihet 
shkencërisht me emrin “krijim”: një mishërim i 
ekzistencës së Krishtit në kushtet fizike tokësore. 
Kështu, aty është kryer misteri real, një ngjarje 
kozmike e jo  vetëm historike. Aty është verifikuar 
një fluks energjie absolutisht reale. Njeriu, do të 
pëlqente të kishte edhe një herë diçka si dhuratë, por 
nuk merr dot më asgjë. Nuk merr asgjë, pikërisht 
asgjë, nga asnjë Zot, nga asnjë Krisht. Megjithatë 
kjo energji prezantohet e do të hyjë me forcë te ne, 
por, me kushtin që njeriu të përballojë vetveten. 

Përktheu: Bernardina Shahini

Material i përkthyer 

Pavarësisht sferave të mëdha prej hekuri; dhe 
forcave të mëdha në lojë, falë pllakës së akullit 
vepra mbart një aspekt mjaft të lehtë. Qëndron në 
këmbë dhe dominon kampin viziv. 

“La civiltá cattolica”,  2020.

Sociale
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Kulturë

PAPA KLEMENTIT XI QË NDIHMOI NË ZHVILLIMET FETARE 
E KULTURORE TË VENDIT TË VET!

Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Nunciaturën Apostolike të Vatikanit 
përkujtuan sot 300-vjetorin e ndarjes nga jeta të Papës me origjinë shqiptare Klementi XI.

K o n f e r e n c a  u  ç e l  n g a 
moderatori akad. Pëllumb Xhufi, 
Kryetar i Seksionit të Shkencave 
Shoqërore dhe Albanologjike që 
u kujtoi të pranishmëve rolin e 
Papa Klementit XI që ndihmoi në 
z h v i l l i m e t  k u l t u r o r e  d h e 
kontribuoi për rilindjen politike dhe fetare të 
atdheut të vet.

Fjalën e përshëndetjes e mbajti akad. Skënder 
Gjinushi, kryetar i Akademisë së Shkencave të 
Shqipërisë.

Ai, mes shumë meritave të Papa Klementit të 
11-të, theksoi përgjithësimin e etnonimit të ri të 
vendit dhe të popullit, Shqipëri e shqiptar, që u 
përdorën për herë të parë si zëvendësues të Arbëri e 
arbër në procesverbalet e Kuvendit të Mërqisë, i 
njohur ndryshe si “Kuvendi i Arbnit”. 

“Misionarët e dërguar prej tij për të marrë pjesë 
në këtë kuvend, hartues fjalorësh e gramatikash të 
hershme, e stabilizuan emrin e ri të popullit në një 
kohë që emërtimet e vjetra ishin bërë të ngushta për 
t'i përfshirë të gjithë, pavarësisht dallimeve fetare, 
rajonale e kulturore.”-tha akad. Gjinushi.

Në këtë konferencë jubilare ka përshëndetur 
edhe Nunci Apostolik i Vatikanit në Tiranë, 
Arqipeshkvi Luigi Bonazzi që theksoi se Papa 
Klementi XI mbështeti Kuvendin e Arbnit dhe 
shqipen.

Më tej në fjalën e tij, akad. Gjinushi foli për disa 
iniciativa me rëndësi historike-epokale, që ka 
ndërmarrë gjatë jetës së tij Papa Klementi në favor 
të vendit të tij të origjinës.

Ai foli për praninë e Selisë së Shenjtë në botën 
arbërore deri në ditët e sotme dhe theksoi faktin që 
Papa Klementi XI rridhte nga një familje me 
origjinë shqiptare dhe ishte mbështes i Arbërit.

Akademia e Shkencave në 
bashkëpunim me Nunciaturën 
A p o s t o l i k e  t ë  Va t i k a n i t 
përkujtuan sot 300-vjetorin e 
ndarjes nga jeta të Papës me 
origjinë shqiptare Klementi XI.

Akademia e Shkencave, së 
b a s h k u  m e  N u n c i a t u r ë n 
Apostolike të Vatikanit mbajti 
sot, më 15 korrik, konferencën 
shkencore  jub i l a re  “Papa 
Klementi XI dhe Shqipëria” në 
300-vjetorin e ndarjes nga jeta.

Papa Klementi XI krenohej me prejardhjen me 
origjinë shqiptare, - tha arqipeshkvi Luigi Bonazzi, 
-duke theksuar se gjithmonë ka ekzistuar një lidhje 
e ngushtë mes Selisë së Shenjtë dhe popullit 
shqiptar.

Konferenca ka vijuar me prezantimin e 

Dom Nikë Ukgjini në kumtesën “Mërqia - 
kisha e Kuvendit të Arbrit, në të kaluarën dhe sot” 
tha se origjina e Papa Klementit është nga Laçi i 
Shqipërisë dhe solli dëshmi për zhvillimin e 
Kuvendit të Arbërit në kishën e Mërqisë në Lezhë.

Papa Klementi ishte figurë botërore kryesore e 
kohës tha mes të tjerave Dom Nik Ukgjini.

Më tej Dom Nikë Ukgjini solli të dhëna për 
famullinë e Mërqisë në Lezhë, ku u mblodh 
Kuvendi i Arbërit i miratuar nga Papa Albani.

Ai theksoi nxitjen dhe përkrahjen e Papa 
Albanit për Kuvendin e Arbërit në një kohë kur një 
nga tiparet dalluese të papatit, ka qenë në të gjitha 
kohët përpjekja e tij për të qëndruar pranë 
vështirësive e rreziqeve që u janë kërcënuar nga 
armiqtë e jashtëm e sidomos gjatë pushtimit 500-
vjeçar të perandorisë osmane.
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dokumenteve dhe studimeve që e portretizojnë 
Papa Klementin XI si një personalitet erudit që 
emancipoi besimin e krishterë dhe dha kontribute të 
mëdha për kishën katolike.

Prof. Altimari theksoi se në kohën e Papa 
Klementit pati edhe një rilindje të arëbëreshëve, ku 
klerikët ishin të parët që nisën të shkruajnë në 
gjuhën shqipe.

Papa Klemnti XI u bë paraprijës i krijimit të dy 
kolegjeve italo-shqiptare në Kalabri dhe Siçili që 
janë me rëndësi të madhe në historinë politike, 
kulturore, letrare dhe fetare.

Prof. Francesco Altimari në kumtesën: 
“Regeneratio albanica: roli i Papës Klementi XI për 
zgjimin e kulturës dhe të identitetit në botën 
shqiptare” foli për prejardhjen shqiptare të Papa 
Klementit që u kujdes posaçërisht për fatin e vendit 
të paraardhësve te tij.

Prof. Evalda Paci në kumtesën “Papa Klementi 
XI në tekste kushtimi të bashkëkohësve të vet” foli 
për rolin e tij në konsolidimin e institucioneve 
kishtare deri në lokalite më të largëta në të cilat 
vepronte  k isha  e  Romës .  Ajo  përmendi 
bashkërendimin e akteve konkrete të tij në 

pikëpamje të ungjillëzimit dhe 
forcimit të rolit të kishës së 
Romës në Europë, por dhe më tej, 
në vise e juridiksione më të 
largëta.

16. Korrik 2021

Papa Klementit XI është njohur ndryshe si 
Gjon Françesk Albani (Giovanni Francesco 
Albani).

Me prejadhje nga familja fisnike e Mikel Laçit, 
familja e Papa Klemnetit XI u vendos në Urbino të 
Italisë dhe mori mbiemrin Albani.

At  Mike l  P l lumbaj  në 
kumtesën “Papa Klementi dhe 
“Illyricum Sacrum” foli për 
enciklopedinë madhore me 9 
volume dhe 5500 faqe, ku flitet 
për historinë e kishës katolike 
ndër ilirë e arbërorë që u bë nën 
nxitje e Papa Klementi XI.

Prof. Bardhyl Demiraj në kumtesën “Papa 
Klementi XI në kujtesën kolektive shqiptare” 
theksoi kontributet e vazhdueshme për të bashkuar 
krishtërimin në Shqipëri, ku kisha katolike e 
ortodokse bashkëjetuan paqësisht dhe theksoi se 
Papa Klementi luftoi edhe kundër korrupsionit dhe 
nepotizmit.

Dhurata Hamzaj, Shqiptarja.com, 

Dr. Albin Saraçi në kumtesën “Kontributi i 
Papës Klementi XI Albani për Shqipërinë” solli 
dëshmi për origjinën shqiptare dhe mes të tjerash 
citoi dokumenta të zbuluara në Romë ku shkruhet 
për familjen Albani, të cilat dëshmojnë se familja 
Albani kishte lidhje farefisnore me Kastriotët. Dr. 
Albin Saraçi foli edhe për projektet e Papa 
Klementit për historinë e shqiptarëve.

Prof. Ardian Ndreca në 
kumtesën “Koncili i Arbnit” dhe 
rrënjosja e kulturës qytetare në 
Arbëri” foli për prejadhjen 
arbënore të Papa Klementit dhe 
Kuvendin e Arbërit, i cili u mbajt 
në Mërqi të Lezhës më 14-15 

janar të vitit 1703 dhe për qëllimet e drejtëpërdrejta 
të atij kuvendi që ishin sfidat për një qytetërim 
europian dhe rrënjosjen e kulturës qytetare në 
Arbëri

Kulturë
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Dom Nikë Ukgjini

MËRQIA- KISHA E KUVENDIT TË ARBRIT, NË TË KALUARËN DHE SOT

Konferencë shkencore jubilare: Papa Klementi XI dhe Shqipëria.
Tiranë, 15 korrik 2021:  Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Nunciatura Apostolike në Shqipëri

Ndër tiparet dalluese të marrëdhënieve të 
papatit në lidhje me Arbërinë ka qenë, në të 
gjitha kohët përpjekja  e tij për të qëndruar pranë 
vështirsive  e rreziqeve qe u janë kërcënuar, nga 
armiqtë e jashtëm e sidomos gjatë  pushtimit 500 
vjeçarë të perandorisë  osmane.

Mbështetur në burimet e Selisë së Shenjte 
të shek.. XVI – XVIII vuajtjet më të mëdha dhe 
rreziqet e shpërbërjes së popullit të Arbrit 
ndodhnin gjatë pushtimeve osmane. Përhapja e 
Islamit në tokat arbërore, ishte një dukuri e 
shkaktuar prej bashkëveprimit të një numri 
faktorësh të natyrave, politike, ekonomike, 
kulturore e fetare. Disa aspekte të politikes së 
shtetit osman kundrejt vendeve të përfshira në 
pushtim rrjedhimisht edhe ndaj Shqipërisë, shërbyen si 
shkaqe të mirëfillta, që inkurajuan procesin e përhapjes 
së fesë islame ndaj shqiptarëve, duke përdorë forma të 
ndryshme nga dhuna e presionet  ekonomike e deri të 
joshja për islamin në forma të shumëllojshme.

Në shek. XVII arbërorët përjetonin  një përhapje 
tëjashtëzakonshme të Islamit i cili në Arbërinë e 
mesme dhe atë veriore kishte arritë në përmasën e 50% 
të popullatës që kishin braktisë besimin katolik e duke 
kaluar në besimin islam. Procesi i rrënimit dhe tkurrjes 
se katolicizmit, në Gegëri, (fjala është edhe për 
Maqedoninë e sotme)  si rrjedhojë e përparimit të 
procesit te islamizimit dhe ortodoksisë sllave, 
manifestohej gjithashtu edhe në pakësimin e numrit të 
dioqezave dhe të famullive, sidomos në kryedioqezën e 
Tivarit dhe atë të Shkupit. 

Në këtë drejtim, relacionet e Imzot Pjeter 
Bogdanit, (1656-1877) nga gjysma e shek. XVII e në 
vazhdim, flasin për braktisje masive të fesë katolike 
dhe përqafim të islamit dhe ortodoksisë sllave në 
Kryedioqezën e Tivarit dhe të Shkupi dhe ku në vitin 
1665, në kryedioqezën e Tivarit numëroheshin vetëm 
2.400 besimtarë, ndërsa në qytetin e Tivarit nuk kishte 
asnjë familje katolike. 

Nevoja e një Kuvendi Arbërorë!

Ndryshimet në strukturën fetare të arbërorëve si 
rezultat i depërtimit të islamit dhe ortodoksisë sllave, u 
reflektuan edhe në aspektet të tjera, arkitekturës, 
urbanistikes se vendbanimeve, alfabetit, gjuhës e 
kulturës, dokeve e zakoneve etj. Një gjë e tillë, sipas 
studiuesit Ferid Duka,  kuptohet qartë edhe nga 
njoftimet që na jep në lidhje me qytetet e ndryshme të 

Arbërisë udhëpërshkruesi osman i gjysmës se dytë të 
shek.. XVII E. Çelebiu e në veçanti kur flet për 
Shkodrën.

Rrjedhojat e ngjarjeve politike dhe fetare, e 
detyruan Imzot Pjetër Bogdanin, në cilësinë e 
kryeipeshkvit të Shkupi,  në vitin 1689, të jetë 
organizator kryesor i kryengritjeve të shqiptarëve në 
Kosovë së bashku me gjeneralin austriak, Pikolimin, e 
ku në luftën e Kaçanikut, të vitit 1690, për shkak të 
epidemisë së kolerës, shqiptarët pësuan humbje të 
rëndë, çfarë ndikoj në përshpejtimin e  braktisjen e 
katolicizmit, përqafimin e islamit dhe ortodoksisë 
sllave në Maqedoninë e sotme.

Duke i referuar, barrës së rendë të shkaktuar 
shqiptarëve nga pushtuesit si nder faktorët qe 
stimulonin islamin, Arqipeshkvi i Tivarit, Imzot 
Vinçenc Zmajeviq, në  raportin e tij të viti 1702, 
parashikonte rrënimin e shpejt dhe të plotë të 
popullatës katolike. Më qëllim që të shpëtonte 
besimtaret e vet nga rreziku i mëtejshëm të mohimit të 
fesë katolike dhe problemit të kriptokatolicizmit, si 
rrjedhojë e pushtimit të egër osman, Zmajeviqi 
arsyetonte para Papa Klementit XI, Albanit, mbajtjen e 
një Kuvendi Mbarëkombëtar, si një analizë e 
domosdoshme dhe shumëpalëshe. Më qëllim që të 
ndalej tatëpjeta e Katolicizmit, si rezultat e përhapjes 
gjithnjë e më shumë të fesë islame dhe fenomeneve të 
tjera brenda kishe katolike, me nxitjen e përkrahjen  e 
Papa Albanit nga i cili gufonte gjaku arbërorë, u mbajt 
në rezidencën e ipeshkvit të Lezhës, Nikollë Vlladanjit 
në Mërqi, të Lezhës në vitin 1703 Kuvendi 
Mbarëkombëtar i Arbrit. 
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Shënimin e parë nga relacionet dërguar Selisë së 
Shenjtë e shkëpusim nga delegati Apostolik, Imzot 
Marin Bici, i cili në vitin 1610, duke folur për gjendjen 
e Kishës Katolike në Arbri ndalon edhe në Mërqi. Pa 
dhënë shënime për Kishën si objekt, do shprehej së 
famullia ishte e dominuar nga ushtarët turq dhe te kroi 
(vraga) në Mërqi, mbaheshin kuvendet e Alibeiut dhe 
krerëve të popullit, e kunjë rast edhe vetë ai kishte 
shkuar atje me ndërmjetësimin e Ndoc Gjankut nga 
Merqia,  duke e marrë lejen për t'i vizituar kishat të 
tjera të dioqezës se Lezhës, të cilat gjendeshin të 
mjerueshme. Duke u shprehur për Ipeshkvin e Lezhës, 
Inocenti Stoiçi, (1596-1620), Bici, konstaton së ai për 
shkak të torturimeve turke, dioqezën udhëhiqte nga 
Raguza. Ky veprim për Bicin cilësohej si i pa 
pranueshëm.

Një pyetje e mprehetë shtrohet: si u lejua mbajtja e 
Kuvendit të Arbrit, kur vala e kryengritjeve  të 
armatosura të arbërorëve, kundër perandorisë osmane 
ishte e pranishme në çdo hapsirë të vendit tonë dhe 
vendet evropiane. Përgjigja mund të jetë se tendosja që 
karakterizonte në përgjithësi marrëdhëniet në mes 
administratës osmane dhe krerëve te Kishës Katolike 
Arbërore, nuk përjashtonte momentet e mirëkuptimit 
në mes të dyja palëve, veçanarishtë, kur në poste të 
rëndësishme të perandorisë qëndronin vezirët apo 
pashët me njëvetëdije më të lart të gjakut arbërorë. Për 
rastin në fjalë kemi të bëjmë me periudhat e qetësimit të 
gjendjës më Paqen Karlovcit 1698, prezencën në 
Portën e Lart të vezirit të Madh me gjak arbëror, 
Mustafë Qypriliu dhe pashait të Dukagjinit, Hydaverdi 
Pashë Begolin nga Peja me origjinë nga fshati Sumë në 
veri të Arbërisë i cili mbahej si Pasha i lart për gjithë 
Arbrin dhe konsiderohej mik i mirë i Zmajeviqit Por, . 
evidentimi i burrave të armatosur në veri të Arbërisë, 
sipas zonave dhe famullive, nga abatit i Mirditës, 
Gjergj Stampaneo, dërguar Selisë së Shenjtë në vitin 
1685, nuk shërbeu vetëm si motiv për realizimin 
kryengritjeve të Imzot Pjeter Bogdanit, në Kosovë, por 
ishte edhe si vigjilencë e shtuar për sigurimin e mbajtës 
së Kuvendit të Arbrit. Në këtë kuptim duhet marrë edhe 
hartat e P. Coronellit, të vitit 1688 dhe Rossi-Contanelli 
të vitit 1689.

Por, për çdo eventualitet, për ta kuptuar rrjedhën 
paraprake, të gjithë kësaj ngjarje është e domosdoshme 
të behën kërkime për gjetjen e korrespondencës të 
padalë akoma në dritë, në mes Portës së Lartë dhe 
Romës, për të mësuar detajet e gjithë rrugëtimit të 
ngjarjes që solli lejimin e  mbajtjes së këtij Kuvendi. 

Famullia e Mërqisë, kushtuar Shën Gjon 
Kryepremit, si administratë kishtare,  gjendet në 
verilindje të qytetit te Lezhës dhe kufizohet me 
famullinë e Kallmetit, Veles, Balldrenit dhe famullin e 
Lezhës.

Në dokumentet të deritanishme të njohura 
historike, emri i Mërqisë, sipas prof.. Kasem Biçokut, 
figuron në defterin e Sanxhaku të Ohrit të vitit 1583, 
dhe i përkiste krahinës së Petro Gjonimës, me 80 
shtëpi, që përbenin 6.55 % banorëve të krahinës. 
Shquhej si prodhuese e madhe e drithërave, verës e 
ullinjve. Sipas Defterit një pjesë e popullatës që nga kjo 
kohë, kishin kaluar në besimin islam.

Ky gjest i Papa Klementi si një figurë më kryesore 

botërore e kohës, i dha dioqezës dhe fshatit një 
vlerësim të jashtë zakonshëm, duke i vendosur 
emërtimet e tyre në analet e historisë kishtare botërore. 
Ndërsa mbajtja e Kuvendi i Arbit në Lezhë, në 
kuptimin më të përgjithshëm, tregon se shpirti i  Gjergj 
Kastriotit i cili mblodhi burrat e dheut në Besëlidhjen 
Shqiptare në Lezhë dhe po aty që varrosur në vitin 
1467, “jeton i gjallë në zemrat e shqiptarëve, si brenda 
vendit, ashtu në ngulmimet jashtë tij”, do thoshte Mark 
Vuji.

 Dokumentet historike, ku mund ta ndërtojmë 
ngrehinën e kësaj famullie në vazhdim, janë relacionet 
e vizitorëve Apostolik dhe relacionet e ipeshkvijve të 
Lezhës, drejtuar Selisë së Shenjtë në Romë.

Pas rënies së Lezhës në vitin 1478 nën pushtimin 
osman, dioqeza sipas relacioneve kishtare, nuk kishte 
një rezidence të fiksuar për shkak të përndjekjeve 
turke, por, selia ipeshkvore qarkullonte nga një famulli 
në tjetrën, si në Mërqi,  Velë, Dibër dhe në fund në 
famullinë e Kallmetit nga vitet 1845 e në vazhdim, vit 
ky kur qe ndertuar Katedralja e Kallmetit me 
iniciativën e Imzot IvanTopich.

 Kuvendi në fjalë i kryesuar nga delegati papnore 
Vinçenc Zmajeviq, me praninë e të gjithë ipeshkvijve 
të tokës së Arbrit, vendosi si një vetëmbrojte 
kombëtare, midis të tjerash, që t'i jepej fund dhe 
dilemave për çështjeje të kalimit të katolikëve në islam, 
kriptokatolizimit si fenomen tashme i përhapur në 
gjitha trojet shqiptare dhe përdorimit sa më shumë i 
gjuhës shqipe nga misionaret që vepronin në Arbëri 
etj..

Vetë pozicioni gjeografik, politik e historik i 
Lezhës ka qenë arsyeja që në këtë dioqezë në momente 
të caktuara historike janë zhvilluar aktivitete të 
rëndësishme, me karakter politik, shoqëror dhe fetar, si 
Besëlidhja e Lezhës në vitin 1444, dhe Kuvendi i Arbrit 
në vitin 1703. Për dioqezën e Lezhës ka qenë dhe 
mbetet një nder i madh miratimi nga Papa Albani që 
Kuvendi i Arbrit  të mblidhej në Lezhë, në Kishën mbi 
një faqe mali të Mërqisë,  ku shkëlqente rezidenca  
ipeshkvore më e bukura në Arbëri e ndërtuar që në vitin 
1668, nga ungji i Nikollë Vlladanji, Imzot Gjergj 
Vlladanji.

Famullia e Mërqisë, vendi ku u mblodhën 
burrat e dheut

Duke folë në vazhdim për ipeshkvin Stoiçi, 
shprehet se në fillimet e tij rezidencën e kishte afër një 
Kishe poshtë kalasë të Shën Katarines, në një shtëpi 
prej kashte. Ndërkohë Lezha nga një qytet më shumë 
lavdi, ishte shndërruar në një fshat, më shumicën e 
shtëpive të rrënuar e të dëmtuara keq, të banuara prej 
turqish që janë më të dhunshëm se në çdo vend tjetër, 
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Në relacionet e tyre, pas Kuvendit të Arbrit, 
ipeshkvi Nikollë Vladanji 1710, e Gjon Gallata në vitin 
1735, nuk evidentojnë ndryshime në këto mjedise. 
Gallata thotë së Mërqia kishte famullitar dom Simon 
Negri. Në vitin 1743, numëron 97 shtëpi më 869, 
besimtar dhe për shkak të shtimit të popullatës, kishte 
edhe dy priftërinj të tjerë si ndihmëse.

Më ardhjen në selinë ipeshkvore të Benedikt 
Orsinit (1621-1654) dioqeza filloi të rimëkëmbej. Nga 
relacioni e tij vitit 1629, kuptojmë se gjatë pushtetit të 
tij, shumë Kisha dhe qela që ishin gjysmë të 
shkatërruar nga sulmet turke, qenë meremetuar. Më 
këtë rast përmendet edhe meremetimi i Kishës dhe 
qelës në Mërqi. Nga relacioni i mëvonshëm i Gjergj 
Vlladanjit i vitit 1663, kuptojmë së Orsini qe i pari 
ipeshkëv i cili rezidencën e tij e kishte vendosur në 
Mërqi. Orsini, meqenëse flet në vija të përgjithshme, 
për ndërtime dhe meremetime brenda dioqezës, dhe 
nga ana tjetër kuptojmë se rezidencën e kishte 
vendosur në Mërqi, me këtë rast, nuk përjashtohet 
mundësia që vet Orsini ta ketë ndërtuar Kishën e sotme 
të Kuvendit Arbrit. Dhe themelet e Kishës dhe qelës që 
sot gjenden në patologun poshtë varreve, mund të jenë 
të kohës para Bicit. Kjo nisur edhe nga një arsye e 
thjeshtë, së kroi(vraga) të cilin e veçon Bici në relacion, 
me pozicioni natyrore që ka, do furnizonte lirshëm me 
ujë më rënie të lirë të dy objektet poshtë varreve.

Në prag të Kuvendit të Arbrit, pasardhësi Nikollë 
Vlladanji (1692- 1728) në relacionin e tij të vitit 1694, 
shprehet se famullia e Mërqisë, përbehet nga Raboshta 
e Domja, dhe gjithësejt ka 60 familje 560 besimtar, më 
famullitar Mark Krythai cili jeton s'bashku me 
ipeshkvin në rezidencën e tij. Nga ky relacion 
kuptojmë, së Kisha është e ndërtuar prej guri, ka 

portikun dhe sakristin për mbajtjen rrobave të shenjta. 
Brenda është në rregull. Ka altarin kryesor dhe dy të 
vegjël dhe një kambana,  por pa kambanore  të 
mirëfilltë.

 Për fillimin e rindërtimit të Kishës, dhe sfidat më 
të cilat ndeshet ky rindërtim, flet Kryezui në relacionin 
e viti 1792.

 Shënime me interes gjejmë te ipeshkvi Anton 
Kryeziu (1750-1765), në relacionin e tij 1753 i cili 
banonte edhe në Velë. Ai shprehet se në këtë Kishë ka 
qenë mbajtur Kuvendi i Arbrit me delegatin Apostolik 
Vinçenc Zmajeviq dhe Kisha është në gjendje të mirë, 
por qela e madhe e ndërtuar shumë mirë, tani është e 
pabanueshme për shkak të dhunimit të turqve. Kisha, 
shprehet Kryeziu,  ka dy kambana, njëra 50 libra peshe 
e tjetra 30. Kjo zyre famullitare jep ndihmë me 
ushqime të ndryshme edhe kishave të tjera nga pasuria 
që posedonte. Rektor i kësaj Kishe ishte  Dom Mark 
Popa dhe ndihmësit e tij dom Nikollë Negri dhe dom 
Pal Stambaneo. Famullia kishte 82 shtëpi me  932 
besimtar dhe 20 shtëpi myslimane.

Nga relacioni i Ipeshkvit Gjergj Vlladanji,(1656-
1689), i vitit 1663, kuptojmë se ai për një kohë të 
caktuar selinë e tij e kishte zhvendosur në Velë, për 
shkak se ishte mu në mes të besimtarëve që jetonin 
nëpër vargmalet e Mirditës dhe nuk ishin akoma të 
nënshtruar islamizimit në krahasim në pjesën fushore 
që kishin filluar të nënshtronte pushtetit turk, siç 
shprehet Vlladanji. Dhe tek në vitin 1665, me urdhrin e 
Selisë së Shenjtë, Vlladnji, kthehet në Mërqi, aty në 
vitin 1668, ndërtoi rezidencën e vet, me një materiae 
shumë të mirë, ku kishte 6 dhoma dhe një sallë të 
madhe, dhe cilësohej si ma e bukura në Arbëri. Relatori 
Apostolik, Stjefen Gaspri, në 1671, shprehet se Kisha e 
Mërqisë, ka famullitar, dom Pjeter Negrin dhe është 
ndërtuar me mur guri, por është në gjendje të keqe. Më 
këtë rast, Gaspri, për të parën herë nga gjithë relatorët 
jep statistikat e besimtarëve, duke thenë se famullia ka 
80 shtëpi me 500 besimtar. Ndërsa Abati i Mirditës, 
Gjergj Stampaneo, në letrën e tij të vitit 1685 dërguar 
Selisë së Shenjtë, duke shprehur se  Rezidenca e 
ipeshkvit qëndron në Mërqi, jep edhe numrin e burrave 
katolik që janë të aftë për armë, në zonën e Lezhës, nga 
Pellana deri ne Mërqi, e ku rezultojnë së janë 1. 500 
burra. Evidentimin e Mërqisë dhe Raboshtës e gjejmë 
edhe të harta e  P. Coronellit, të vitit 1688 ku Raboshta 
kishte  20 shtëpi më pak turq, kurse Mërqija kishte më 
shumë turq (shqiptarë të islamizuar). Edhe në hartën e 
Giacomo Rossi dhe Giacomo Contanelli, të vitit 1689, 
nxitur nga Francesk Albani si sekretar i kurjes Romake, 
evidentohen, Mërqia e Raboshta.

Kryeipeshkvi i Durrësit, Tommazo Mariani, në 

Pasardhësi, Imzot Mikel Kryeziu (1786 -1797) në 
relacionin e tij të vitit 1787, njofton, se Kisha e Mërqisë 
si shumë kisha të tjera në Zadrimë e Kurbin, ka qenë e 
dëmtuar keqas, gjatë luftës për një autonomi më të 
zgjeruar shqiptare të pashallëkut të Shkodrës, në mes 
Karamahmud Pashë Bushatliut dhe besnikut të 
sulltanit, Mehmet Pashë Çaushollit gatë viteve 1785-
1796. Kryziu në vitin 1789, thotë se Kisha është aq e  
prishur sa duket se do të rrënohet në mos sot o nesër dhe 
mezi qëndron në këmbë. Popullata është varfëruar nga 
plaçkitjet turke dhe për ringritjen e Kishës duhet 
ndihma e Propagada Fide në Romë. Famullia ka 136 
familje me, 886 besimtar.

Në relacionin e Kuvendit të Arbrit mbajtur më 14-
15 janar 1703, ku kryesues qe kryeipeshkvi i Tivarit, 
Vinçenc Zmajeviq, ai nder të tjera, shkroi se dioqeza e 
Lezhës, kishte dy rezidenca, njëra në pjesën malore të 
Mirditës dhe tjetrën në Mërqi. Famullia përfshinte 
Mërqinë e Raboshtën dhe kishte 60 shtëpi me 410 
besimtar. Kisha ishte në gjendje shumë të mirë dhe 
kishte të gjitha pajisjet shërbestare; një kryq argjendti 
dhe një sakresti; altarin e madh në krye më figurën e 
Shën Gjon Pagëzuesin dhe një kambanë të madhe. Më 
tej Zmajeviq,  shprehej se rezidenca është e ndërtuar 
shumë mirë dhe nuk e ka shoqen në Arbri. Vendi është 
shumë i mirë dhe syri të shef fushën e Lezhës, Sapës, 
Shkodrës dhe Krujës deri në Kepin e Redonit që duket 
si kalorës. Famullia ka shumë tokë pune, vreshta, ullinj 
e livadhe. Ka famullitar Demeter Negrin (Ziun).

konstaton Bici. 
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Por ai shkëlqim sikur nuk zgjati shumë. 
Në vitin 1912, e në vazhdim rifillon kalvari i ri 
i shkatërrimit të këtij objekti. Sipas relacionit 
të Luigj Bumçit,(1911-1943), famullitar ishte  
dom Jak Kukulla. Qela qe djegur dhe 
shkatërruar me 19, mars 1912, nga turqit në 
ikje. Sipas delegatit Apostolik, për Shqipërinë, 
Ernesto Kocit në relacionin e tij vitit 1918, 
gjitha kishat dhe qelat në dioqezë kishin 
nevojë të restaurohen, sepse shumica prej tyre 
kanë qenë të dëmtuar nga esadistet shqiptar në 
vitin 1915 dhe dhembi i kohës.

cilësinë evizitorit, në 1795, jep informacion se, 
rezidenca dioqezane dhe shkolla janë akoma në Velë. 
Në Mërqi ku u mbajt Kuvendi i Arbrit i udhëhequr nga 
Zmajeviqi, qëndron një pallat i bukur ndërtuar nga 
Gjergj Vlladanji, por Kisha famullitare është e 
shembur dhe duhet rindërtuar. Selia e Shenjte ka ndarë 
një fond, por kërkohet ndihma edhe nga kleri dhe 
besimtaret. Por duhet marr licenca për rindërtim, nga 
kadiu i Lezhës, sepse ky objekt ka një rendësi të 
veçantë për shkak të Kuvendit të Arbrit, thekson 
Tommazo.

Në vitet në vazhdim, këto objekte të 
Kuvendit të Arbrit nuk patën trazime të 
theksuar, pos nevojës për mirëmbajtës të 

zakonshëm nga degradimet e kohës.
Në regjistrin e vitit 1945, të kohës së Komunizmit, 

mësojmë së Mërqia kishte 440 banor dhe 78 
kryefamiljar dhe famullitar ishte dom Zef Shtufi. 
Ndërsa në vitin 1959,kur famullitar ishte Dom Ndoc 
Sahatçia, famullia numëronte, 84 familje me  650 
banorë. Në këtë kohë, Kisha e Mërqisë ka qenë 
zgjeruar në pjesën e altarit të sotëm dhe ka pasur një 
kambanare të gjatë në anën e majtë të hyrjes.

Pas hyrjes së demokracisë në vitin 1991, 
meqenëse Dioqeza e Lezhës, si dhe të gjitha dioqezat të 
tjera në Shqipëri, ishte ende e pa organizuar mirë, 
Kisha e Mërqisë e cila ishte në gjendje rrënimi, u 
meremetua plotësisht nga famullitari atëhershëm, 
Dom Dodë Gjergji, duke u inaugurua ditën e Shën Gjon 
Kryepremit më 29 gushte të vitit 1996. Por, qela nga e 
cila kishte mbetur vetëm në muret jashtëm, nuk u arrit 
të meremetohet as sot e kësaj dite.

Projekti ynë

Imzot, Nikollë Malçi(1797- 1825), nga rezidenca 
në Velë, më 10 shkurt, viti 1800, flet për rindërtimin e ri 
të përfunduar të Kishës së Mërqisë, me ndihmën e 
Propaganda Fides. Por meqë nuk mjaftuan financat 
populli mezi arriti t'i përfundojë muret dhe çatinë e saj. 
Në relacionin e vitit 1801, me 4 shtator, Malçi flet se 
kisha ishte e ndërtuar krejtësisht e re me mure të gurit 
dhe e mbuluar mirë. Famullitar, kishte Dom Mark 
Bardhin. 

Imzot Ivan Topich, (1842- 1853), administrator i 
Shkupit, 5 maj të vitit 1844, rrëfen në Mërqi ka 106 
shtëpi më 810 besimtar. Kisha e ringritur kishte një 
kambanë të madhe, kurse qela është duke u rrënuar nga 
dhembi  kohës. Në relacionin e më vonshëm të vitit 
1846, Topich, flet për zbukurimet e brendshme të 
Kishës, me orendi veneciane, xhama vitrat me motive 
të ndryshme fetare, altari dhe cibori (kelkshenjti) 
dhuratë nga shqiptaret e Italisë, kurse tavani i 
zbukuruar sipas traditës shqiptare. Zbukurimet e 
mëtejshme janë realizua edhe në kohen e Luigj Çurqisë 
( 1853-1858), me ndihmën e Austrisë, shkruan, Pal 
Dodmasei, ( 1858-1868),  në vitin 1865 dhe shton se 
Mërqia kishte 82 shtëpi me 659 besimtarë. Dodmasej, 
thotë së nga Kakarqi shkova në Mërqij. Atje Kisha 
ishte e bukur e ndihmuar për pajisje nga brenda nga 
Austria, në kohën e ipeshkvit  Mons. Luigi Çurçia, në 
vitin 1853 dhe famullitar ishte Mark Gallat. Me këtë 
rast, më në fund  Kisha e Mëlqisë e kishte fituar 
dinjitetin e merituar. 

Mërqia pas pavarësisë së vendit tonë

Pas sistemimit dhe restaurimit të Kishës të poetit 
Mjeda në Kukël, (2014), kishave mesjetar të Balldrenit 
(2019) dhe asaj të Pllanës, (2020), duke kuptuar rolin 
që ka në historinë e popullit Kuvendi i Arbrit, një grup 
vullnetmirë, hartuam projektin për krijimin e një 
qendre përkujtimore në Mërqi. Projekti i Arbrit do 
shtrihet në gjithë hapësirën e oborrit të Kishës 
ekzistuese, rehabilitimin e mureve të rrënuar të qelës si 
dhe rehabilitimin e pjesshëm të Kishës në fjalë. E 
shohim të domosdoshme, edhe kryerjen e gërmimeve 
në rrënojat e Kishës së vjetër poshtë varrezës, si dhe në 
rrënojat e Kishës paleokristine në Sukën e Gjelit, 
poshtë Mërqisë, të zbuluara nga arkeologet shqiptar e 
gjerman në vitin 2008.

Me mbylljen e kishave në Shqipëri në vitin 1967, 
edhe këto dy objekte më rendësi historike e patën fatin 
e keq si shumë objekte të tjera të kultit. Kisha e qela e 
Kuvendit të Arbrit, për një kohë të caktuar qenë 
shndërruar në stallë bagëtish dhe më vonë duke i lënë 
në mëshirën e fatit ato u shkatërruan, e sidomos qela që 
mbeti nën qiellin e hapur me katër muret e saj.

Marrë nga: Gazeta Shqiptare, 15. Korrik 2021

Kulturë
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Kujtohet themelimi i kishës në Dugujevë;  
Pesë vjetori i shenjtërimit së Nënë Terezës, dhe
Pesë vjetori i kalimit në amshim të Dom Gjergj 

Gjergjit

Për jetën dhe veprën e Shën Nënë Terezës foli Dom 
Lush Gjergji i cili në mënyrë elekuente shkoqiti shumë 
pika të qeniesishme të shenjtërisë së saj, e që edhe janë 
paksa jo të njohura për opinionin e gjerë. 

Në ato vite qendrat kryesore për regjionin e 
Dukagjinit ishin Peja, Gjakova, Zymi, Janjeva, Cerrna 
Gora apo Letnica e sotme. Dom Gjergji thoshte se 
pikërisht përmes këtyre historive rrënqethëse që i ka 
kaluar ky popull, duhet të ketë dashuri edhe për 20 
familje që i ke në përkujdesje në Plavë e Guci. Pra, ishte 
një kurajo që ai më ipte në atë kohë. Pastaj me Dom 
Gjergjin kemi pasur takime edhe në Shqipëri kur ai ka 
punuar në jugun e Shqipërisë, ku Shqipëria e viteve 1993 
filloi të organizohet dhe rimëkëmbet si kishë. 

Të tillë jemi edhe ne meshtarët, pra bijtë tuaj, dhe në 
këtë drejtim shpesh e kemi gjetur mirëkuptimin me dom 

Në emër të komunitetit, fjalën përshëndetëse e mori 
Dom Ambroz Demaj, famullitari aktual i kësaj kishe, i 
cili përmes evokuimesh personale dhe dialektikës së 
ngjarjeve, reflektoi për historikun e kësaj kishe dhe 
personalitetin e Dom Gjergj Gjergjit. 

Pas meshës së shenjtë të udhëhequr nga Ipeshkvi i 
Kosovës, Dodë Gjergji, u organizua një akademi e 
veçant që kishte në fokus dy figurat e lartpërmendura të 
kishës, Nënë Terezën dhe Dom Gjergj Gjergjin. 

Morën pjesë personalitete të klerit si : Imzot Dodë 
Gjergji, biografi më i shquar i Nënë Terezës, Dom Lush 
Gjergji, famullitari më i ri i kësaj kishe, Dom Ambroz 
Demaj, studiuesi Dom Nikë Ukgjini, Dom Albert 
Demaj, Dom Jeton Thaqi, si dhe përfaqësues civilë dhe 
të qeverisjes lokale, duke filluar nga kryetari i komunës, 
prof. Zenun Elezaj, drejtori i administratës Binak Syla, 
forumi i intelektualëve të Komunës së Klinës ,,Luigj 
Gurakuqi'' me përfaqësues prof. Pal Canaj, prof. Dodë 
Ndrecaj, krijuesi dhe gazetari i mirënjohur Lekë Mrijaj  
dhe shumë personalitete të artit e kulturës, personalitete 
vendore të ardhur nga diaspora si dhe pjesëtarë të 
komunitetit dhe fshatit të cilët e begatuan këtë solemnitet 
sa fetar, po aq edhe kulturor, brumosur edhe me vetëdije 
nacionale. 

“Dom Gjergji kishte moton se “tri e më shumë lule 
do t'a bëjnë një buqetë të bukur dhe shpresonte në të 
ardhmen më të mirë të këtij populli. Kjo u realizua edhe 
në Dugojevë, vend i cili i ngjante një shkretëtire, vend ku 
njerëzit vinin vetëm për t'i kujtuar apo vajtuar të afërmit 
në varreza apo për t'u ndarë nga të dashurit e tyre. Por për 
çudi, ky vend përmendet edhe në dokumentet e vjetra, si 
“Misionet Shëtitëse 1893'', që jezuitët që pajtonin gjaqe 
në ipeshkvinë e Shkupit kishin arritur edhe në Dugojevë. 
Për këtë na flasin edhe relatorët Pater Anton Sereqi dhe 
Pater Lorenc Mazreku, sepse kjo famulli i takonte Pejës. 

Më datën 30.07.2021, në fshatin  Dugujevë, 
Famullia e Gllaviqicës, kishte festë të trefishtë. U 
kujtua njëzet vjetori i themelimit të kishës, pesë vjetori 
i shenjtërimit të Nënë Terezës si dhe pesë vjetori i 
kalimit në amshim të Dom Gjergj Gjergjit. 

Kurse fjalimi i Dom Nikë Ukgjinaj ,,Si e njoha Dom 
Gjergj Gjergjin” ishte një fjalim antologjik dhe thelbësor 
ku në kronologji historike dhe bazuar në përvojat 
empirike ishte një shpalosje magjike për personalitetin e 
Dom Gjergjit, orientimet e tij, idealet, forcën morale e 
intelektuale, përkushtimin e tij, dhe motivet idealiste që 
ngërthente personaliteti i tij. Ai ndër të tjera si një orator i 
mrekullueshëm theksoi:

“Dom Gjergjin e kam takuar shumë herë, nga i cili 
kam mësuar shumë gjëra baritore dhe se si duhet t'i 
qasemi jetës meshtarake. E kam takuar në Pejë në takime 
vëllazërore,  sepse si meshtar i ri në Plavë e Guci e cila 
ishte disi e lënë keq me 20 familje katolike, e gjeja 
qetësinë shpirtërore dhe ngushëllimin nga ana e Dom 
Gjergjit, se si duhej t'i përkushtohesha asaj grigje të 
harruar. Ai më thoshte, jeto, bashkëjeto, ndjej e 

kontribuo për këta besimtarë, sepse ne duhet të mësojmë 
nga historia dhe vuajtja e kishës katolike në Kosovë dhe 
Shqipëri”.

Më vonë e kam takuar në Elbasan dhe në shumë 
iniciativa tjera që i ka marrë në Kosovë. Priftat e kësaj 
natyre shpesh hynë në radhën e atyre priftave që quhen 
rebelë, por rebelimin në kuptimin pozitiv, rebelim në 
kuptimin e një pluralizmi të ideve e vizionit për një 
ambient për një famulli e kishë univerzale e shkollë që 
është e mirë, sepse brenda kishës ka hapësirë për të 
gjithë. Njerëzit që kanë mentalitete e karaktere të 
ndryshme i ngjajnë një kopshti të bukur me lule. Po qe se 
lulet të ishin të njejta, ato nuk kanë shije dhe nuk kanë 
erë. Lulja në buqetë tregon origjinalitetin e saj që Zoti e 
ka krijuar. 

KUJTIME DHE NDERIME PËR PUNTORËT NË VRESHTËN E ZOTIT

Në fshatin Dugojevë, Famullia e Gllaviqicës kishte festë të trefishtë
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Gjergjin. Ishte një rebelim i tij kur 
thoshte se duhej bërë diçka në 
Dugojevë, sepse në atë kohë ishte 
përcaktuar që Poterqi të jetë qendër. 
Dom Gjergji ishte këmbëngulës dhe 
vizionar, dhe në këtë drejtim duhet 
parë atë. Emra shumëdimensionalë 
kemi gjatë historisë sonë, si 
përshembull Ndre Mmjeda, Atë 
Gjergj Fishta, Gjeçovi, Justin 
Rrota, e të tjerë. Në këtë drejtim apo 
fushë veprimi duhet shikuar edhe 
Dom Gjergj Gjergji sepse ishte i 
tillë që përpos punës baritore, 
këmbënguljes së tij, por edhe punës 
vizionare, kokëfortësisë së tij në 
kuptimin pozitiv, ai është marrë 
edhe me punën studimore, si me 
veprat e tij, “Martirët shqiptarë 
gjatë viteve 1846-1848”, “Kosova, 
“Altari i Arbërisë 1910-1941”, “At 
Luigj Pali, vëll.I”, “Kosova, altari i Arbërisë 1910-
1941”, “Imzot Mjeda Kryepeshkop 1869-1935, vëll.II”, 
“Kosova, altari i Arbërisë 1910-1941”, “Dokumente për 
historinë arbërore, vëll. III”, “Vatikani dhe Arbëria” dhe 
ato për Nënë Terezën, ku me këto vepra Dom Gjergji 
dëshmon erudicionin e tij dhe ndjenjat e tij kombëtare, 
sepse po nuk u morëm me dioqezën dhe historinë e 
popullit shqiptar, nuk mund t'a duam vetveten e as 
kishën,” theksoi Dom Nika. “Po mos ta njohim vetveten 
dhe të kaluarën tonë nuk e duam Krishtin , e duam dikë 
tjetër”. 

“Unë shpesh u them studentëve të mi, se tema e 
Ungjillit është temë bazë, por Ungjilli i dytë për 
shqiptarët është historia e popullit tonë, ato vuajtje që i 
kanë pasur paraardhësit tanë ku njeriu tmerrohet kur 
lexon relacionet ku fshati Nepole dhe Gllogjan kanë bërë 
rezistencë të mrekullueshme kundrejt islamizmit të 
shqiptarëve. Të tmerrshëm ishin treguar pashallarët e më 
vonë beglerët e asaj kohe me këta banorë ku sipas të 
dhënave edhe në fshatin Dugajevë ka pasur gjëra të tilla. 
Këtë e dëshmojnë edhe relacionet e Atë Domenik Pasio, 
ku  të rrënqethet trupi dhe nxitesh dhjetë fish të jesh më 
besnik ndaj kishës e vëllaut njeri. Kombi shqiptar nuk 
mund të jetojë pa historinë e kishës së vuajtur ndër 
shekuj. Në këtë drejtim Dom Gjergji ka vepruar gjëra të 
madhërueshme ku përmes veprave të tij shkencore 
shpaloi vuajtjet e mëdha të popullit shqiptar, ku disa nga 
ta lirshëm mund të shpallen martirë. Ndër martirët e 
Karadakut edhe Dom Mikel Tarabulluzi ka qenë në 
Gllogjan, pastaj në Pejë. Sipas meje në kategorinë e 
këtyre figurave të lartëcekura hyjnë edhe Dom Gjergj 
Gjergji.

Mendoj se ai lutet për ne, mendon për ne.
“Më vjen mirë që sot ëndrra e tij është realizuar me 

vendosjen e shtatores së Nënë Terezës dhe ata që kanë 
financuar kanë bërë edhe një bust të tij në mënyrë 
simbolike për ta përjetësuar dom Gjergj Gjergjin për të 

dhënë shembullin se meshtarët të 
gji thë duhet të dashurohemi 
marrëzisht edhe në popullin tonë e 
historinë e tij nëse dëshirojmë të 
kemi një të ardhme më të lumtur dhe 
më të ndritshme”, theksoi Dom 
Nikë Ukgjini në fjalimin e tij të 
mrekullueshëm.  

Me kumtesë më pas u paraqit 
Dom Jeton Thaqi i cili përmes një 
kumtese të përpunuar në mënyrë 
briliante reflektoi për jetën e Dom 
Gjergjit, historikun e famullisë si 
dhe disa detaje të thukta në raport 
për personalitetin e përbërë të këtij 

prelati, si në aspektin baritor, studimor dhe reflektimet e 
tij shpirtërore dhe etjen e këtij studiuesi për t'i njohur 
rrënjët dhe identitetin fetar e kombëtar të këtij populli. 

Në emër të familjes Gjergji me një kumtesë brilante u 
paraqit studiuesi, poeti, shkrimtari dhe promotori i 
shumë ngjarjeve kulturore prof. Sarë Gjergji, i cili falë 
lakonizmit të tij në të  folur dhe të shkruar shpalosi disa 
momente të detajuara dhe ngjalli kërshëri të madhe për të 
pranishmit të cilët ishin të etur për fjalën e gjallë.

Paraqitja e përfaqësuesit të fshatit prof. Nikollë 
Gojani ishte një vlerë e shtuar e kësaj akademie i cili 
evokuoi  d isa  momente  të  bashkëvepr imi t  e 
bashkëpunimit të tij me të madhin Dom Gjergj Gjergji, 
në një kohë e hapësirë të pasluftës ku etja dhe orientimet 
tona ishin paksa të turbullta. Ai lartësoi figurën e Dom 
Gjergjin në piedestalin më të lartë si në aspektin fetar, 
kombëtar, kulturor dhe atë baritor, vlerat morale të tij, 
stoicizmin dhe vizionet, duke mos e harruar kurrë 
vëllaun njeri dhe grigjën e vogël që mbijetonte në 
fillimet e mileniumit të ri. 

Pas reflektimeve të Nikollë Gojanit, me një poezi u 
paraqit edhe Tereza Thaqi e cila entuziazmoi të 
pranishmit. 

Lartësimin në bronz të bustit të Dom Gjergjit e 
përcolli akti solemn i shpalosjes së tij, ku në mënyrë 
zyrtare u bë nga imzot Dodë Gjergji, Dom Lush Gjergji, 
Dom Ambroz Demaj dhe vëllai i Dom Gjergjit, zotëri 
Gjon Gjergji, ku në sfond dëgjohej dhe na përcillte zëri 
dhe muzika burimore shqiptare e interpretuar nga 
mjeshtri Agron Pllumaj.  

Një darkë solemne dhe një takim vëllazëror e pasoi 
këtë akademi ku u shkëmbyen buzëqeshje e shkëmbim 
duarsh mes vëllezërve të një gjaku. Ishte ky një rast 
kujtimesh dhe nderime për puntorët në vreshtën e Zotit.

Aktiviteti u përcoll në mënyrë të mrekullueshme nga 
,,Radio Maria'' në përkujdesje e përkushtim briliant të 
Dom Shtjefën Dodës. 

Një poezi përkushtuese për Don 
Gjergjin e interpretuar në mënyrë 
briliante nga moderatorja Martina 
Nikprelaj, e që ishte një intermeko 
f r e s k u e s e  p ë r  a k a d e m i n ë 
përkujtuese. 

Respekt për të.

Shkruan: Vilson Culaj
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Në vitin 1980 kreu studimet në degën Farmaci 
në SHBA dhe 2 vite pas hyn në seminarin e Shën 
Albertit. Ju bashkua Misionarëve të Dashurisë 
Kontemplative “Vllaznit e Nanë Terezes” në 
moshën 25 vjeçare, pikërisht ne vitit 1983, duke e 
përqafuar këtë mision, për të varfëritë ndër më të 
varfëritë, të sëmurët, të nëpërkëmburit, të vobektit, 
familjet në nevojë, por mbi të gjitha për ti shërbyer 

Krishtit Jezus si një laps i vogël në 
duart e Zotit, sikurse thoshte  edhe e 
Shenjta Nënë Tereza.

Vëlla Andre Marie ishte me fat 
kur së pari takoi gruan me shtatin e 
vogël por më zemrën e madhe, Shën 
Nënë Terezën e Kalkutës në San 
Gregorio në Romë dhe sikurse e 
përshkruan dhe vëlla Andrea, 
porosia që ajo i dha ishte: “ Tani që 
keni ardhur duhet të rrini” 

Pasi u shugurua meshtar në Romë, në vitin 
1992 vjen në Shqipëri, dhe pikërisht në diten e Shën 
Gregorit, në prani të Nuncit Apostolik të Shqipëri 
Mons Ivan Dias dhe Atë Sebastian Vazhakala bën 
kushtet e përjetshme në kishën e Familjes së 
Shenjtë, në Bushat.  

Nisi misionin meshtarak në Bushat, Kukël, dhe 
së fundmi edhe në Romë si drejtues i shtëpisë për të 
vobektit duke pasur përherë para syve të tij praninë 
e mistershme e reale të Krishtit në shenjat e bukës e 
të verës, për të dhënë gjithçka në ndihmë të njerzve 
në nevojë.

I pranishëm në meshën shenjte 
ishte Atë Sebastian Vazhakala, 
eprorë i Misionarëve të Dashurisë 
Kontemplative “Vëllezërit e Nënë Terezes” M.C, 
Dom Dritan Ndoci famullitare i kësaj famullie, 
Dom Sharbel, Misionarë dhe Misionare të 
Dashurisë Kontemplative M.C, autoritetet vendore 
si dhe besimtarë të shumtë që e ndeuar veprimtarinë 
baritore të këtij meshtari.

Jeta meshtarake e Vëlla Andreas është: 
Shërbimi me lutje për shpirtrat, ndihma ndaj të 
vobektëve dhe jeta për nder e lavd të Zotit Jezus, për 
këtë arsye gjatë gjithë kohës që ishte në Shqipëri 
kishte një devocion të madh për ndihmën ndaj të 

burgosurve, ku me dhjetëra herë ju 
gjendet pranë të burgosurve të burgut 
të Shën Kollit në Lezhë, Burrelit, 
Krujës, dukë i ju dhënë sakramendin e 
rrëfimit, kremtimin e meshën e 
shenjtë, por dhe duke dërguar ndihma 
të vazhdueshme për to.

Gjatë meshës së Shenjtë, Mons. 
Massafra nderoi jetën dhe veprën 
meshtarake të Vëlla Andre Marie, 
duke përkujtuar gëzimin e jetës së 
Krishterë  dhe rregul l tare  dhe 
vlerësuar kontributin e madh që ai jep 
në shërbim të Zotit, njerëzve në 
nevojë dhe besimtarëve në vite.

Kolë Shaben

Rranza e Bushatit,

 dt. 19.06. 2021

Me datën 26 Maj 2021 u 
kremtua Mesha e Shenjt për  
përvjetorin e 30-të të meshtarisë së 
vëlla Andre Marie, Misionarë i 
Dashurisë Kontemplative “Vllaznit 
e Nënë Terezes”, në famullinë e 
“Shën Rroku”, Rranxa – Bushat. 
Mesha Shenjtë është udhëhequr 
nga  Ipeshkvi  i  Dioçezës  së 
Shkodër-Pul t ,  Imzot  Angelo 
Massafra.

Vëlla Andre Marie, lindi në Red Deer, Kanada 
më 15 Mars 1958, u lind nga prinderit Leon Peter 
Kuzminski dhe Maryanne Rita Kuzminski, babai 
me profesion Inxhinier i mjeteve ajrore dhe nëna 
me profesion sekretare e një kompanie.

Kreu studimet në Teologji ne 
vitin 1991 në Romë dhe pati fatin të 
shugurohej meshtarë nga Shën 

Gjon Pali II në sheshin Shën Pjetri në Vatikan, me 
datën 06.05.1991.

“PROVANIA HYJNORE NUK DËSHTON KURRË”
30 vjet meshtar, vëlla Andre Maria
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NjË VJETORI I SHUGURIMIT TË KISHËS 
SË SHËN PJETRIT E PALIT NË BAJZË

Gjatë predikimit Imzot Angelo Massafra, ftoi 
besimtarët të vendosin në qendër të jetës së tyre Krishtin 
dhe të marrin si shembull jetën e thjeshtë dhe të përvujtë 
të Shën Rrokut. Po kështu gjatë Meshës u përkujtuan 
edhe martirët që dhanë jetën për të lirua popullin tonë 
nga pushtimi Osman. P. Ndue Toplana famullitari i 
Bajzës përshëndeti Imzot Angelo Massafren dhe e 
falënderoj për praninë e tij e njëkohësisht ftoi besimtarët 
që nën shembullin e martirëve të ecim për Fe e Atdhe. 

Me rastin e kushtimit të Kishës në Bajzë u kremtua 
Mesha në orën 17.00. Meshën e udhëhoqi Imzot Angelo 
Massafra Arqipeshkëv i Arqidioqezës Shkodër-Pult. 

Mbas Meshës, në orën 18.30 në qendër të Bajzës u 
çel ceremonia e inaugurimit të monumentit të të rënëve 

gjatë luftës 1910-1911. Në ceremoni mori pjesë Imzot 
Angelo Massafra, P. Ndue Toplana dhe p. Vitor Demaj. 
Ishte i pranishëm kryetari i Bashkisë Tonin Marinaj, 
përfaqësues të tjerë politikë, populli nga Bajza, emigrant 
nga vende të ndryshme. Në fjalën e tij Imzot Massafra 
kujtoj se krejt vepra e malësorëve për pavarësi u 
mbështet dhe u organizua më ndihmën e Klerit katolik 
dhe në veçanti nga Arqipeshkvit të Shkodrës Imzot Jak 
Serreqi dhe famullitarët e famullive të ndryshme të 
Malësisë. Imzot Angelo Massafra ndër të tjera ftoi 
popullin që të jetë më human e me solidar me njeri tjetrin 
për të mirën e popullit tonë siç vepruan edhe etërit tanë 
që dhanë jetën për  të mirën e vendit tonë.  

LËVIZJA E MALËSISË PËR PAMVARËSINË E SHQIPËRISË
NË 110 VJETORIN E SAJ (1910-1911)

“Per nji kohë të mirë Lekët kjenë të vetem me i bâ báll 
ushtris turke, por kahë mjedisi i Majit u erdhen në ndimë 
njimí vetë prej Shalet e Shoshit e tetëqind të Nikaj e 
Mertúr. Edhe bajrakët e Pukës e Mirdita u çuen fjalë se 
ishin të njaj mendimit me ta, por nuk i a shifshin gjasen  
per nji herë me i a nisë luften Turkut. Keshtu mbarë 
katolikët e krahinës së Shkodres ishin tok njaj mendje e 
zêmre me luftue per të drejta komtare.” (Shih. At Marin 
Sirdani, Kontribut për historinë dhe kulturën shqiptarë, 
Botime Françeskane, Shkodër 2018, f. 188-193)

Vepra kombëtare në çdo periudhë të saj nuk mund të 
kuptohet pa kontributin themelor të klerit katolik, qoftë 
në organizimet e popullsisë në kryengritje, qoftë edhe me 
përhapjen e kulturës përmes shtypit. Të mohosh apo të 
mos përmendësh kontributin e klerit katolik në formimin 
e identitetit të popullit tonë, do të thotë të mohosh të 
vërteten tonë dhe kështu të keqpërdoret historia për 
synime ideologjike. 

“Lufta e Malsís me gjith at morí ushtrije vijoi per do 
muej të mirë, por te e mbramja ushtrija u rras në mal e në 
vrrí tuj djegë e tuj bâ faní vendin. Me gjithkta Lekët e 
Malsís nuk i la zêmra, e sigurue shumica robt e gjân 
mbrenda kufinit të Malit të Zí bân luftime të thuesh dita 
me ditë, e aq të rrebta, sa me çuditë boten mbarë. Fletoret 
europjane t'asajë kohe i pershkruejn trimnit e tyne porsi 
ata të herojve legjendarë të kohve të hershme. Bashkë me 
Malsorë ishin edhe të gjith famullitarët e tyne qi i 
kishillojshin e mbajshin nalt moralin, me shpresë me fitue 
prej asajë lufte të drejtat jo vetem për ato male por per 
Shqypnín mbarë. Famullitarët kjenë: P. Lorenc Mitroviqi 
famullitár i Bajzës; P. Sebastjan Hila i Rapshës; P. Mati 
Prendushi i Kastratit; P. Luigj Bushati i Trabonjës; P. Karl 
Prendushi i Vuksanlekajve; P. Joakin Serreqi i Selcës; P. 
Gjoni da Fratta Maggiore i Vuklit; P. Bonë Gjeçaj i 
Grudës; Dom Nikollë Ashta i Shkrelit; Dom Frano 
Karma i Bogës; Dom  Ernest Cozzi i Rrjollit”. Per ket 
çashtje u ipte gairet e i nxitëte edhe Ordinari i tyne, Emzot 
Serreqi, e shum zotní shkodrakë katolikë. Nji nder të 
msŷme mâ të disprueme kje ajo e Deçiçit. Dedë Gjo' Luli 
me nji çetë të zgjedhun Malsorësh me 6 Príll bâni nji sulm 
kundra atij malit të forcuem prej Turkut. Me nji trimní të 
pashoqe Malsorët u rrasen mbrendë, e kapë fytafyt me 
asqer s'lanë gjallë nji per bé, e në vend të flamurit të 
Turkut, menjëherë Dedë Gjo' Luli nguli flamurin e 
Skanderbegut, flamurin Kuq e Zí.” 

Lufta e malësorëve për pavarësi filloi qysh në vitin 
1910 me disa ngjarje sporadike, por u bë e madhe duke 
filluar me datën 24 mars 1911, natën Nunciatës me 24 
mars 1911, siç pohon Át Gjergj Fishta në shkrimin e tij 
Lot gjaku publikuar në revistën Hylli i Dritës. Në këtë 
shkrim Át Fishta përshkruan imtësisht kronologjinë e 
luftës kundra turkut. 

Siç e lexuam Lëvizjes i erdhi në ndihmë edhe zona e 
Dukagjinti, e Nikaj Merturi, Puka e Kosova. Pra me këtë 
lëvizje u bashkua krejt veriut i Shqipërisë për të ngritur 
flamurin Kuq e Zi.  Dhe lëvizja arriti qëllimin e vet dhe 
me 6 prill 1911 Ded Gjo'Luli ngriti flamurin në Deçiq. 
Ngriti atë flamur që At Mati Prenushi e mori të fshehur në 
gjoksin e vet nga famullia  e Kastratit dhe e solli për ta 
ngritur në Deçiq. (Shih. Atë Leonardo Di Pinto, Imzot 
Vinçenc Prennushi me shokë martirë, vell. II, 
Arqipeshkvia Shkodër-Pult, Shkodër, 2016, f. 148). 

Lëvizja e malësoreve për pavarësi u organizua dhe u 
mbështet kryekëput prej klerit katolik. Françeskanët 
bashkë me meshtarët dioqezan ndihmuan malësorët në 
organizmin e tyre. Ja si e përshkruan historiani At Marin 
Sirdani: 

Françeskanet, Bajzë



30

Përkujtim

Katedralja e Shkupit

Ishte Inspektor i Inspektorisë sllovene nga 1976 deri 
më 1982.

Gjithashtu në vitin 
1997 hapet Noviciati i parë 
ku Don Rudi është edhe 
m a g j i s t ë r / m ë s u e s  i 
novicëve. Gjatë Noviciatit 
të parë në mars të vitit 1998 
mes trazirave të atij viti, 
Q e n d r a  d o n  B o s k o 
sulmohet e në atë rast don 
Rudi thyen dy këmbët dhe i 
duhet t'i nënshtrohet një 
operacioni në Slloveni. 
Atëherë kur të gjithë ishin 
të bindur se don Rudi do 
q ë n d r o n t e  a t j e ,  n ë n 
kujdesin e një vendi me 
mjekësi të avancuar, ai u 
kthye në Shkodër pas 
gjashtë muajsh, për të 
vazhduar misionin e tij 
akoma  në  ka r rocë  t ë 
i n v a l i d ë v e  m e q ë  m e 
këmbët e tij për një kohë të 
gjatë nuk mundi të ecte. 

Duhet theksuar se nën udhëheqjen dhe drejtimin e tij 
si magistër/mësues, drejtor, udhëheqës shpirtëror dhe 
rrëfyestar, janë formuar të gjithë salezianet shqiptar nga 
Kosova dhe Shqipëria që nga viti 1989 deri më sot (me 
ndonjë përjashtim shumë të rrallë) duke lënë kështu 
gjurmët e thella dhe duke vendosur themelet e forta të 
karizmës saleziane në trevat shqiptare. Kaloi në Amshim 
me 5 korrik 2021 duke u varrosur në varret e Rremajt ne 
Shkodër.

Pasi për 12 vite kreu 
shërbimin e tij si drejtor i 
bashkësisë saleziane të 

Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër, nga viti 2006 e pas, 
vazhdoi shërbimin e tij me zell të madh si rrëfyes, 
udhëheqës dhe këshilltar shpirtëror i një numri shumë të 
madh të të rinjve, salezianëve dhe salezianeve, 
rregulltarëve dhe rregulltareve, si dhe besimtarëve të të 
gjitha moshave dhe shtresave. Këtë gjë ka vazhduar ta 
bëjë me orë të tëra në rrëfyestore, deri në ditët e fundit të 
jetës së tij.

Vdiq më:5 korrik 2021, në bashkësinë saleziane të 
Zojës së Këshillit të mirë, në Shkodër (Shqipëri).

Misionar në Shqipëri: nga 15 shtator 1994 deri më 
05 korrik 2021.Me 15 shtator të vitit 1994 (71 vjeç) erdhi në Shqipëri 

si Misionar në Shkodër. Nga viti 1994 deri më 2006 qe 
drejtor dhe përgjegjës për përhapjen e karizmës 
saleziane në “Tokën e shqipeve”, duke mësuar në moshë 
të thyer në mënyrë prefektë gjuhen shqipe.

U shugurua meshtar më 24 qershor 1951, 
Carabanchel (Spanjë)

Bashkësia Salesiane - Shkodër

Kushtet e para i bëri më 7 tetor 1941, në Lisično. 

Kreu studimet filozofike pranë Universitetit 
Salezian Rebaudengo të Torinos (1947). Studioi 
teologjinë pranë Institutit Salezian të Madridit 
(Carabanchel), ku bëri kushtet rregulltare të përjetshme 
më 19 qershor 1949 dhe u shugurua meshtar më 24 
qershor 1951. Pas shugurimit të tij meshtarak, mbuloi 
detyra të ndryshme në Spanjë, në Institutin filozofik dhe 
në ndërkohë aty ushtroi detyrën e këshilltar i shkollës, 
katekistit dhe njëkohësisht dha mësim Filozofi deri në 
vitin 1969, kur u kthye në Slloveni me nismën e 
inspektorit të atëhershëm Martin Jurčak.

Nga viti 1969 deri në 1976 qe drejtor në Želimlje. Në 
vitet 1970-1976 qe edhe zëvendës inspektor dhe në vitet 
1976-1982 qe inspektori i tetë i Inspektorisë së Shën 
Cirilit e Metodit, në Lubjanë. Pas përfundimit të këtij 
shërbimi përgjegjësie, u kthye në Želimlje. Në 1982-
1989 qe drejtor dhe profesor i Filozofisë, në 1984-1990 
edhe mësues i novicëve. Në 1991-1994 qe në Shtëpinë 
Inspektoriale, në bashkësinë e Lubjanës. 

K u s h  i s h t e  D o n  R u d i t 
Borštnik i shoqërisë Salesiane?

U lind më 15 dhjetor 1923, në 
Medvedica, famullia Škocjan 
pranë Turjak-ut (sot: Shën Jurij 
pranë Grosuplje-s)

U lind më 15 dhjetor 1923 në 
Medved ica  në  f amul l inë  e 
Škocjan-it, afër Turjak-ut, ku edhe 
u pagëzua në të njëjtën ditë. 
Prindërit e tij ishin Franc Borštnik, 
mullixhi, dhe Jera, lindur Goršič. 
Për arsye të afërsisë së famullisë së 
Šentjur-it, bijtë e Borštnik-ëve 
frekuentonin shkollën dhe kishën e 
Shën Jurit pranë Grosupljes.

Gjimnazin e ka ndjekur në 
Lubjanë dhe ka jetuar në Institutin 
S a l e z i a n  t ë  R a k o v n i k - u t . 
Noviciatin e kreu në Radna dhe në 
Selo, në Lubjanë (1940-1941). Ky 
ishte i fundit noviciat në Radna; 
novicët dhe personeli salezian atje 
u dëbuan prej gjermanëve, prandaj 
noviciati vazhdoi në Selo në 
Lubjanë, që nuk qe etapa e fundit e 
këtij noviciati, sepse kushtet e para rregulltare u bënë në 
kështjellën e Lisičje-s (Škofljica), më 7 tetor 1941. Në dy 
vitet e fundit përfundoi gjimnazin në Rakovnik dhe u 
diplomua aty (1944).

MISIONARI SLLOVEN I CILI UNGJILLËZOJ NË GJUHEN SHQIPE

Don Rudi e Borštnik, (1923-2021)



Solemniteti në Festen E  

Shën Kiarës në Shkodër

Më 10 gusht 2021 në orën 19:00 është lutur Mbrëmësorja në oborrin e manastirit të motrave klarise në 
Shkodër. Lutja është udhëhequr nga provinciali i Provincës Françeskane Shqiptare fra Pashko Gojçaj. I 
pranishëm në këtë lutje të Mbrëmësores ishte imzot Angelo Massafra dhe fra Aurel Gjerkaj. Mbrëmësorja 
është trajtuar në formën e një vigjiljeje pashkvore. Në fund të lutjes abatesha e motrave të manastirit “Shën 
Kjara” Sonia Gustizieri falënderoi të gjithë të pranishmit që ishin bashkuar në atë moment hiri dhe gëzimi. 
Lutja u mbyll me bekimin solemn të fra Pashkos. Të nesërmen është kremtuar mesha solemne në oborrin e 
manastirit në orën 08:30. Meshën e ka udhëhequr Imzot Angelo Massafra, ndërsa bashkëkremtues ishin 
meshtarë të shumtë nga Arqidioqeza e Shkodër-Pultit. Po ashtu qenë të pranishëm rregulltarë, rregulltare e 
besimtarë të shumtë. Meshën e ka zbukuruar edhe kori me instumentalistin Harlen Nikolli dhe dirigjentin 
fra Luigi Aluisi, të cilët së bashku me korin e motrave e kanë gjallëruar këtë festë. 

Motrat Klarise

Data 11 gusht, 2021, Kisha katolike kremton festën e themelueses së motrave klarise, Shën Kiarën e 
Asizit. Biografia e jetës së saj, ashtu siç e çdo shenjti a shenjtëreshe, përbëhet nga një rrugëtim sa i bukur 
aq edhe i vështirë. Shenjtëria dhe shembulli i Shën Kiarës bënë që shumë vajza të shkojnë në ndjekje të 
Krishtit sipas mënyrës së jetesës të propozuar nga Shenjta Kiarë. I jemi falënderues Zotit që na ka bekuar 
me praninë e motrave klarise edhe në Shqipëri. 
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