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PAPA FRANÇESKU  VIZITON  SHQIPËRINË
ME 21 SHTATOR 2014

Qyteti i Vatikanit, 16 qershor 2014 - Në një fjalim 
të drejtpërdrejtë nga sheshi “Shën Pjetër” i Romës, 
Papa Françesku e ka konfirmuar me gojën e tij 
vizitën që do të bëjë me 21 shtator në Shqipëri. Ati i 
Shenjtë tha se do të vizitojë Shqipërinë me ftesë të 
Konferencës Ipeshkvore te Shqipërisë dhe  
kryeministrit Edi Rama. 

“Unë jam i kënaqur t'iu them se kam pranuar 
ftesën e ipeshkvijve të Shqipërisë dhe kam 
ndërmend të shkoj në Tiranë të dielën në 21 Shtator. 
Me këtë udhëtim të shkurtër unë do të doja për të 
konfirmuar besimin e Kishës në Shqipëri si dhe për 
të dhënë inkurajimin tim për një vend që ka vuajtur 
gjatë si rezultat i ideologjive të së kaluarës." është 
shprehur Papa. Shqipëria është zgjedhur nga Papa 
Françesku për të shënjuar udhëtimin apostolik, të 
parin në Evropë,  në shenjë nderimi për qëndresën 
e martirëve të panumërt klerikë gjatë persekutimit 
të regjimit komunist.  Shqipëria, si  shembulli i 
bashkëjetesës paqësore dhe harmonisë fetare mes 
komuniteteve në këtë vend. Vizita është dhe një  
nxitje  e popullit shqiptar për të përballuar me 
guxim, shpresë e shpirt solidariteti sfidat e së 
tashmes dhe së ardhmes që ndërthuren në 
ndërtimin e Shqipërisë së re dhe të rilindur, 
theksohet ne mediat shqiptare dhe të huaja. Nga 
vizita e Papa Gjon Palit të Dytë, me  25 prill të vitit  
1993,  ka pasur ftesa të tjera për udhëtim të Papës 
në Tiranë, të paktën në gjashtë vitet e fundit- do 
shprehej  Nunci Apostolik në Shqipëri, Imzot 
Ramiro Moliner Inglés,  në një Konference për 
shtyp.

Programi i Shenjtërisë së Tij, Papa Françesku.

Udhëtimi apostolik që do të zhvillohet në Tiranë 
në datën 21 Shtator, parashikon një axhendë të 
ngjeshur, që do të zgjasë plot 11 orë në vendin tonë. 
Në orën 07:30, Papa Françesku fluturon nga 
Aeroport i  i  F iumic ino-s  dre j t  Aeroport i t 
Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, në Tiranë, ku do të 
zhvillohet një pritje zyrtare nga Kryeministri i 
vendit, Edi Rama. Më pas, Papa udhëton drejt 
Presidencës, ku do të zhvillojë një takim me 
Presidentin dhe autoritete të tjera të vendit.

Në orën 11:00, në sheshin “Nënë Tereza”, Papa 
Françesku do të mbajë meshën e shenjtë para 
mijëra besimtarëve, që priten të mblidhen atë ditë. 
Ndryshe nga vizita të tjera, ku Papa është parë të 
udhëtojë me makinën e tij të bardhë, këtë radhë 
bëhet me dije se, në vizitën e tij në kryeqytetin 
shqiptar, Papa do të lëvizë me një makinë të 
thjeshtë dhe të hapur, e vënë në dispozicion nga 
autoritetet vendase. 

Në orën 13 e 30 është planifikuar takim dhe 
drekë me Ipeshkvijtë shqiptarë në Nunciaturën 
Apostolike, e më pas takim me krerët e besimeve të 
tjera.

Ora  17  shënon kremt imin  e  lut jes  së 
mbrëmësores me meshtarët, seminaristët dhe 
lëvizjet laike në Katedralen e Tiranës. Në orën 19:45, 
në Aeroportin “Nënë Tereza” do të zhvillohet një 
ceremoni për largimin e Papës, çka përmbyll vizitën 
e tij në shtetin shqiptar.
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Katekezë

PSE E DUA SHKOLLËN !

Fjalimi i Papa Françeskut drejtuar botës së shkollës italiane.
Sheshi i Shën Pjetrit E shtunë, 10 maj 2014

 Kam imazhin e mësueses sime të parë, asaj gruaje, asaj mësueseje, që më mori në moshën 6 vjeçare,
 në nivelin e parë të shkollës. Nuk e kam harruar kurrë. Ajo më bëri që ta dua shkollën.

Të dashur miq, mirëmbrëma!
Para së gjithash ju falënderoj, sepse keni 

realizuar një gjë tamam të bukur! Ky takim është 
shumë i mirë: një takim i madh i shkollës italiane, 
gjithë shkollës: të vegjël e të mëdhenj; 
mësimdhënës, personel jo mësimdhënës, nxënës e 
prindër; shtetërore e jo shtetërore… Falënderoj 
Kardinal Bagnasco-n, Ministren Giannini, dhe të 
gjithë ata që kanë bashkëpunuar; dhe këto dëshmi, 
me të vërtetë të bukura, të rëndësishme. Dëgjova 
shumë gjëra të bukura, që më bënë mirë! Shihet se 
ky manifestim nuk është “kundër”, është “për”! 
Nuk është një ankim, është një festë! Një festë për 
shkollën. E dimë mirë se ka probleme dhe, i dimë 
edhe gjërat që nuk shkojnë mirë. Por ju jeni këtu, ne 
jemi këtu sepse e duam shkollën. Dhe po them “ne” 
sepse unë e dua shkollën, unë e kam dashur atë si 
nxënës, si student dhe si mësimdhënës. E pastaj si 
Ipeshkëv. Në Dioqezën e Buenos Airesit e takoja 
shpesh botën e shkollës, dhe sot ju falënderoj që 
keni përgatitur këtë takim, i cili, megjithatë, nuk 
është i Romës por i gjithë Italisë. Për këtë ju 
falënderoj shumë. Faleminderit!

Pse e dua shkollën? Do të provoj t'jua them. 
Kam një imazh. Dëgjova këtu se njeriu nuk rritet 

vetëm dhe se është gjithmonë një vështrim që të 
ndihmon të rritesh. Dhe kam imazhin e mësueses 
sime të parë, asaj gruaje, asaj mësueseje, që më 
mori në moshën 6 vjeçare, në nivelin e parë të 
shkollës. Nuk e kam harruar kurrë. Ajo më bëri që 
ta dua shkollën. Pastaj kam shkuar ta takoj gjatë 
gjithë jetës deri në momentin kur vdiq, në moshën 
98 vjeçare. E ky imazh më bën mirë! E dua 
shkollën, sepse ajo grua më ka mësuar ta dua. Kjo 
është arsyeja e parë se përse e dua shkollën.

E dua shkollën sepse është sinonim i hapjes 
ndaj realitetit. Të paktën kështu duhet të jetë! Por jo 
gjithmonë arrin të jetë e tillë, e atëherë do të thotë se 
duhet ta ndryshojmë pak organizimin e saj. Të 
shkosh në shkollë do të thotë t'i hapësh mendjen e 
zemrën ndaj realitetit, në pasurinë e aspekteve të 
tij, të përmasave të tij. Dhe ne nuk kemi të drejtë të 
kemi frikë nga realiteti! Shkolla na mëson ta 
kuptojmë realitetin. Dhe kjo është gjë shumë e 
bukur! Në vitet e para personat mësojnë në 360 
gradë, pastaj dalëngadalë thellojnë një drejtim e së 
fundi specializohen. Por nëse një njeri ka mësuar të 
mësojë, – ky është sekreti, të mësojmë që të 
mësojmë! – kjo i mbet përgjithmonë, mbetet një 
person i hapur ndaj realitetit! Këtë e mësonte edhe 
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Katekezë

një edukator i madh italian, që ishte prift: Dom 
Lorenzo Milani. 

Mësuesit janë të parët që duhet të mbeten të 
hapur ndaj realitetit – dëgjova dëshmitë e 
mësuesve tuaj; më pëlqeu t'i ndieja aq të hapur ndaj 
realitetit – me mendjen gjithmonë të hapur që të 
mësojnë! Sepse nëse një mësues nuk është i hapur 
për të mësuar, nuk është mësues i mirë, dhe nuk 
është as interesant; fëmijët kuptojnë, kanë 
“nuhatje”, dhe janë të tërhequr prej profesorëve që 
kanë një mendim të hapur, “të paplotësuar”, që 
kërkojnë një “më shumë” dhe kështu ua ngjesin 
këtë qëndrim edhe studentëve. Kjo është një prej 
arsyeve se përse e dua shkollën.

Një tjetër arsye është se shkolla është një vend 
takimi. Sepse të gjithë ne jemi në ecje, duke nisur 
një proces, duke nisur një rrugë. Dhe kam dëgjuar 
se shkolla – e dëgjuam të gjithë sot – nuk është një 
parkim. Është një vend takimi në ecje. Takohen 
shokët; takohen mësuesit; takohet personeli 
asistent. Prindërit takojnë profesorët; drejtori 
takon familjet, e të tjera. Është një vend takimi. 
Dhe ne kemi nevojë për këtë kulturë të takimit për 
t'u njohur, për t'u dashur, për të ecur së bashku. Dhe 
kjo është themelore pikërisht në moshën e rritjes, si 
një shtesë përveç familjes. Familja është bërthama 
e parë e marrëdhënieve: marrëdhënia me babain, 
nënën dhe motrat e vëllezërit është baza, e na 
s h o q ë r o n  n ë  j e t ë .  P o r  n ë  s h k o l l ë  n e 
“shoqërizojmë”: takojmë persona të ndryshëm nga 
ne, të ndryshëm për nga mosha, për nga kultura, për 
nga prejardhja, për nga aftësitë. Shkolla është 
shoqëria e parë që integron familjen. Familja dhe 
shkolla nuk duhet t'i kundërvihen kurrë njëra-
tjetrës! Janë përplotësuese, prandaj është e 
rëndësishme që të bashkëpunojnë, në respekt të 
ndërsjellë. Dhe familjet e fëmijëve të një klase 
mund të bëjnë shumë duke bashkëpunuar mes tyre 
dhe me mësuesit. Kjo na bën të mendojmë për një 
fjalë të urtë afrikane shumë të bukur: “Për të 
edukuar një fëmijë duhet një fshat”. Për të edukuar 
një fëmijë duhen shumë njerëz: familja, mësuesit, 
personat jo mësimdhënës, profesorët, të gjithë! A 
ju pëlqen kjo fjalë e urtë afrikane? Ju pëlqen? Le ta 
themi së bashku: për të edukuar një fëmijë duhet 
një fshat! Së bashku! Për të edukuar një fëmijë 
duhet një fshat! Dhe mendoni për këtë.

E pastaj e dua shkollën sepse ajo na edukon për 
të vërtetën, për të mirën dhe për të bukurën. 
Shkojnë bashkë të tria. Edukimi nuk mund të jetë 
neutral. Ose është pozitiv ose është negativ; ose 
pasuron ose varfëron; ose e bën personin të rritet 
ose e shkurajon atë, madje mund ta prishë atë. Dhe 

në edukim është shumë e rëndësishme ajo që 
dëgjuam edhe sot: është gjithmonë më e bukur një 
humbje e pastër se sa një fitore e pistë! Mos e 
harroni këtë! Kjo do të na bëjë mirë për jetën. Le ta 
themi së bashku: është gjithmonë më e bukur një 
humbje e pastër se sa një fitore e pistë. Të gjithë së 
bashku! Është gjithmonë e bukur një humbje e 
pastër se sa një fitore e pistë!

Misioni i shkollës është që të zhvillojë ndjenjën 
e së vërtetës, ndjenjën e së mirës dhe ndjenjën e së 
bukurës. Dhe kjo ndodh nëpërmjet një ecjeje të 
pasur, të bërë prej shumë “përbërësve”. Ja përse ka 
shumë disiplina! Sepse zhvillimi është fryt i 
elementeve të ndryshme që veprojnë së bashku dhe 
nxisin inteligjencën, ndërgjegjen, afektivitetin, 
trupin, e të tjera. Për shembull, nëse studioj këtë 
Shesh, Sheshin e Shën Pjetrit, duke hapur gjëra të 
arkitekturës, të historisë, të besimit, edhe të 
astronomisë – obelisku na kujton diellin, por pak 
vetë e dinë se ky shesh është edhe një orë diellore e 
madhe. 

Në këtë mënyrë le të kultivojmë në vete të 
vërtetën, të mirën dhe të bukurën; e le të mësojmë 
se këto tri përmasa nuk janë kurrë të ndara, por 
gjithmonë të gërshetuara. Nëse një gjë është e 
vërtetë, është e mirë dhe është e bukur; nëse është e 
bukur, është e mirë dhe është e vërtetë; e nëse është 
e mirë, është e vërtetë dhe e bukur. E së bashku këta 
tre elemente na bëjnë të rritemi e na ndihmojnë ta 
duam jetën, edhe kur nuk jemi mirë, edhe në mes të 
problemeve. Edukimi i vërtetë na bën ta duam 
jetën, na hap ndaj plotësisë së jetës! 

E më në fund do të doja të thosha se në shkollë 
jo vetëm mësojmë njohje, përmbajtje, por 
mësojmë edhe zakone e vlera. Edukohemi për të 
njohur shumë gjëra, pra shumë përmbajtje të 
rëndësishme, për të pasur disa zakone si dhe për të 
fituar vlera. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju 
uroj të gjithëve ju, prindër, mësues, persona që 
punojnë në shkollë, studentë, një rrugë të bukur në 
shkollë, një rrugë që i bën të rriten tri gjuhët që një 
person i pjekur duhet të dijë të flasë: gjuhën e 
mendjes, gjuhën e zemrës dhe gjuhën e duarve. 
Por, në mënyrë të harmonishme, pra ta mendosh 
atë që ti ndien e atë që ti bën; ta ndiesh mirë atë që ti 
mendon e atë që ti bën; dhe ta bësh mirë atë që ti 
mendon e atë që ti ndien. Tri gjuhët, të 
harmonishme dhe së bashku! Përsëri faleminderit 
organizatorëve të kësaj dite dhe të gjithëve ju që 
keni ardhur. Dhe ju lutem... ju lutem, të mos 
lejojmë të na vidhet dashuria për shkollën! 
Faleminderit!
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Por pas martesës si nusja ashtu edhe partneri zhveshin pertkun e bardhë martesor dhe gardërobën

festive, si njëri ashtu edhe tjetri i veshin rrobat e përditshme, te cilat janë plotë e përplot me vrima, 

të vogla dhe të mëdha, me danga te llojllojshme, me arna te arnuara etj.

Krejtësisht ka ndryshuar! Bashkëshortja 
zakonisht ankohet: “Burri im ka ndërruar 
krejtësisht, ai ka ndryshuar shumë, pothuajse nuk 
është ai që ishte përpara martesës, nuk është më ai i 
dashuri im, në të cilin isha dashuruar, dhe me të cilin 
vendosa ta ndaj dashurinë dhe fatin me të, në 
martesën e shenjtë. Përpara se u njoftova me te, ishte 
djalosh simpatik, tërheqës, plotë dashuri dhe mirësi. 
Ishte mjaft i durueshëm dhe tolerant, me një fjalë 
kavalier i vërtetë. Asnjë ngarkesë nuk ishte e rënd 
për të. Për hir të dashurisë që e kishte ndaj meje, ai 
shkonte me kilometra këmbë. Me një fjalë, ai u 
flijonte deri në fund, duke mos kursyer as kohën dhe 
as shëndetin. Deri në martesë ishte gjithçka në 
rregull, pothuaj ishim çift ideal. Por pas martesë, si 
ta kishin “pi shtrigat”, ai ndërroi  dhe u zbulua në një 
pamje tjetër: i tmerrshëm, i padurueshëm, arrogant, 
vetëm mendon për parimet dhe pikëpamjet e tija, 
nuk është më tolerant. Ai, princi i kalit bardh u 
zhduk pas kodrave të larta por si rrufeja!” Po ashtu 
pothuaj se nuk ka ndonjë çift martesor, që nuk 
ankohet pas martesës. Ideali i të dashuruarve për 
para martesës zbehet pothuaj për krye nate. I dashuri 
apo e dashura ndryshojnë pas martesës dhe e marrin 
atë pamjen reale (objektive). Përpara martesës si 
djali po ashtu edhe vajza orvaten për çdo kusht për 
t'u martuar. Ata nuk tregohen në pamjen e sinqertë, 
por ata i veshin vetes një maskë kamuflimit, apo 
ngjyrosen me stolin e dashurisë dhe mirësisë, mos 
flasim edhe për dashurin e verbët. Por pas martese, 
posa shpejt bie maska apo stolia, dalin me ato fytyra 
tjera, me një fjalë me fytyrat e realitetit. Sepse pas 
martese shumica e çifteve pohojnë: “Tani ajo është e 
imja (i imi), nuk kam më nevojë të luftoj për ta fituar 
për vete. Nuk është më nevoja t'i tregohem në dritën 
e bukur të një xhentëlmenit!” Kuptohet e bukur 
është veshja madhështore, posaçërisht fustani i 
bardh i nuses, po ashtu as partneri i saj nuk mbetet 
mbrapa me gardërobën e zgjedhur. Por pas martesës 
si nusja ashtu edhe partneri e zhveshin fustanin e 
bardh martesor dhe gardërobën festive, si njëri 
ashtu edhe tjetri i veshin veshmbathjen e 
përditshme, e cila është plotë e përplot me vrima, të 
vogla dhe të mëdha, me danga te llojllojshme, me 

arna te arnuara etj. Për të cilën veshmbathje as njëra 
palë nuk ka diskutuar përpara martesës, por janë 
koncentruar në veshmbathjen festive dhe 
martesore! Jeta në bashkësinë e martesës, i ka edhe 

ato ligjet e veta, të cilat nganjëherë janë mjaft të 
ashpra: “Në qoftë se ka pranuar të martohet me mua, 
atëherë nuk i mbetet tjetër, përveç të mësohet sa më 
parë me më dashur ashtu siç jam!“ Partneri thotë me 
vete: “Mjaft kemi arkëtuar njëri ndaj tjetrit, tani 
duhet t'i hiqen maskat dhe stolit. Jemi së bashku në 
martesë edhe nuk kemi çka të fshihemi më njëri prej 
tjetrit. Pikërisht mua më neveritë arkëtimi, nuk kam 
më durim të tregohem me atë pamjen e xhehenemit, 
nuk kam më duresë të përmbahem dhe t'i frenoj 
pasionin tim!” Pjekuria e njeriut është pikërisht në 
vetëmohim dhe në përmbajtje e përhershme, sepse 
nga nënvetëdija shpërthejnë fuqitë e errësirës, të 
cilat jo vetëm se e shëmtojnë unin (egon) e personit 
por edhe bashkësinë e martesë dhe mos flasim për 
frytin e dashurisë - fëmijën. Fisnikëria është 
gjithherë në korrigjimin e vetvetes, edhe ata me një 
orvatjet të përhershme, që nuk bënë askurrë të 
lodhet çifti martesor. Ikja nga orvatje dhe 
përmbajtja nuk është asgjë tjetër përveç rikthimi 
(regresioni) në fazën e fëmijës. Individi i tillë 
zakonisht është i pa sigurt në vetvete, me egon lapile 
që dyshon në aftësitë e vetvetes, e përjetojnë veten 
të paaftë dhe të pavlefshëm dhe shkojnë kah 

Don Nosh GJOLAJ
Podgoricë

TOLERANCA I KA KUFIJT - KULTIVIMI I DURIMIT
(Pjesa e parë)
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rezignacioni total. Në rastet e shumta individi i tillë 
e shfrytëzon bashkësinë martesor për krijuar vetes 
një farë sigurie që nuk e ka, po ashtu partneri është 
objekt i shfryrjes pasionit seksual, në tipat e tillë 
zakonisht lajmërohet egoizmi vetjak, individ i 
padurueshëm, i  pamëshirshëm, arrogant , 
shfrytëzues etj. Mes tjerash qarkullon një anekdotë 
mbi sjelljen e dashnorëve në kohën e dashurisë së 
parë, në kohën e fejesë dhe pas martesë, ja pamja 
figurative: Pamja e parë, një ditë me shi, në rrugë 
dalin djali dhe vajza, djali e mbanë ombrellën mbi 
kokën e dashnores dhe vetë laget. Në ombrellë është 
mbi shkrimi: “dashuruarit”. Në pamjen e dytë: djali 
e mbanë ombrellën në mes vetes dhe dashnores, 
pikërisht në mjedis, laget vetëm njëra pjesë e trupit 
si e djalit ashtu edhe e vajzës. Në ombrellë është mbi 
shkrimi: “fejuarit”. Pamja e tretë: djali e mbanë 
ombrellën mbi vete, dhe dashnorja laget krejtësisht 
nga shiu. Në ombrellë është mbi shkrimi: 
“martuarit”. Në rastet e shumta përpara martesës 
nuk është sinqeriteti mes dashnorëve. Pikëpamjet 
tradicionale dhe patriarkale, ku prindërit e martojnë 
vajzën dhe djalin, ata lidhin kontratën e martesës 
(familja me familje), të cilët mund ta pyesin djalin 
apo vajzën për pëlqimin e tyre, por vendimtare është 

fjala e familjes (prindit). Një martesë e tillë jo se nuk 
është me përputhjen e ligjit të kishës, por nuk ka 
elementet e dashurisë dhe të lirisë së plotë për t'u 
përcaktuar vet, individi. Në vetvete një martesë e 
tillë sipas ligjit kishtarë është e pavlefshme (shiko 
Kan 1055 - 1165). Po ashtu nuk është e drejtë, që 
njeri nga partnerët të bëhet i sinqertë vetëm në 
martesë. Përgatitja e martesës duhet gjithherë të 
frymëzohet me shpirtin e sinqeritetit, duke zbuluar 
edhe shprehitë e dobëta dhe metat njëri dhe tjetrit, 

asgjë nuk bënë të fshihet apo të kamuflohet. Jo 
vetëm se e bërë kurorën krishterë të pavlefshëm, por 
krijon më vonë pa kënaqësi, mosbesim dhe bëhet 
njëri - tjetrit barrë dhe ngarkesë fajësimit. Jeta e 
përditshme dëshmon, se nuk janë djemtë ata që më 
tepër kamuflojnë, por as vajzat nuk mbesin gjë 
mbrapa. Sepse në psikologjinë e femrës është e 
ngulitur martesa me çdo kusht. Për këtë duhet të 
dashurohesh me djalin që është simpatik, ose ia ka 
vu syrin siç thotë populli. Asaj nuk i intereson 
dashuria reciproke apo e dyanshme, por mjafton ta 
lidhin djalin për vete. Ajo me një farë mjeshtërie di 
të kamufloi dashurinë dhe fisnikërinë, që e mahitë 
djalin, i cili nuk është i aftë për t'i shtruar pyetjet 
serioze dhe të sinqerta mbi jetën që i pret. A u 
përputhet karakteri?, a mund të kalojnë së bashku në 
bashkësinë e martesës?, a mund të jenë partnerë të 
barabartë në jetë? Dashuria në shikimin e parë dhe 
simpatia nuk janë garanci e bashkësisë martesore! 
Zakonisht, shumica e femrave mendojnë se pas 
martese të gjitha gjërat do të rregullohen vetvetiu, 
vetëm tani ta bind dashnorin, për të hyrë në martesë. 
Po ashtu mashtrohen shumë femra, të cilat 
mendojnë: se me anën e martesës do të zgjidhen të 
gjitha problemet e jetës! Pikëpamjet e tilla herët a 
vonë do të hakmerren, dhe në vend të një 
fatlumturës aq të pritur krijohet ferri i tmerrshëm 
dhe terrori martesor mos të themi kanibalizëm! Në 
të kundërtën kemi meshkujt, edhe ata rrëfehen dhe 
pohojnë dështimin e jetës nëpër mes martesës, që 
nuk u ka sill fatlumturi: “Zotëri, nuk mund t'ia fali 
vetes! Me të vërtetë isha i papjekur! As sot nuk e 
kuptoj si kam vendos të martohem me këtë 
“shtrigë”, e cila mi kishte pirë mendtë e kresës, me 
një fjalë isha krejtësisht i verbët. Në mënyrë 
djallëzore më mahitet. Por sa hyra në bashkësinë e 
martesë, nuk përjetova asnjë ditë të fatlum. Nuk 
kalon dita pa shamata, fluturojnë pjatat, fshesat, 
mobilet e shtëpisë, mbi kokat tona! Në vend t'i 
krijojmë vetes një jetë së pakut normale, jemi bërë 
terroristë dhe kanibalit! Çka bëjë tani?” Në rastet e 
tilla, të cilat nuk janë të pakët, partnerët nuk janë të 
aftë për t'u ulur pranë tryezës dhe për t'i zgjedhur 
problemet në mënyrë objektive, po ashtu janë të 
paaftë për ta dëgjuar njëri-tjetrin deri në fund. Për 
para se fillon të flasin, tjetri ia kthejnë përgjigjen. Në 
rastet e shumta, partneri i ik këtij ferrit familjar, 
duke gjetur ngushëllimin në alkool, deri sa bëhet 
edhe i varur nga gota! Tjetri mashkull ankohet se 
është martuar prej pa vullnetit, vajza me të cilën ka 
kaluar, papritmas dhe pa kujdesit ka mbetur 
shtatzënë, fëmija është i tyre. Si djali ashtu edhe 
vajza, gjinden përpara një presonit të rënd dhe të 
pavolitshëm. Nga njëra anë është presioni i mjedisit 



8

Sociale

(i rrethit) dhe nga ana tjetër presioni i brendshëm. 
Vetvetiu kuptohet ata dy nuk janë të aftë për të 
vendosu në mënyrë objektive. Në shumicën e 
rasteve ndodh ajo më e keqja: behën vrastarë qenies 
njerëzore, që nuk është fare fajtor. Jo vetëm se i 
lyejnë duart në gjakun e pafajshëm por herët apo 
vonë u hakmerret, posa fillon të rikthehet 
ndërgjegjja. Vuajtjet e tilla janë aq të mëdha, sa nuk 
gjejnë më rahati të brendshme. Ky fajësim 
zakonisht i shoqëron deri në vdekje, në rastet e 
shumta individët e tillë ikin në alkool, drogë, ose 
ngarkesa e rëndë tejkalon ndonjë sëmundje 
psikosotamite, psikike, apo histerike deri te 
çmenduria e plotë. Në qoftë se ata përcaktohen për 
opsionin e dytë, do të thotë për martesë. Prapë janë 
të ngarkuar me fajësim, njëri ndaj tjetrit, ndoshta për 
tërë jetën. Supozimet në këtë rast janë të shumta, po 
qe se djali nuk e merr vajzë për grua, ajo nga frika e 
prindit apo mjedisit bënë vetëvrasje; ndoshta vetë 
prindit i saj, po sa e dëgjojnë për gjendjen e saj i 
kërcënohen me vdekje si djalit ashtu vajzës. 
Supozimi tjetër, po qe se nuk martohen, fëmija do të 
mbesë gjysmak pa babë dhe pa nënë, tërë jetën 
varfanjak! Një ngarkesë të tillë psikike nuk janë të 
aftë për t'i tejkaluar në mënyrë objektive, dhe ashtu 
në rastet e shumta do ta pranojnë martesën, edhe pse 
nuk posedojnë dashurinë, lirinë e plotë, vullnetin. 
Zakonisht fillon urrejtja nga ana e djalit, posa e 
njofton se vajza me të cilën kalon është shtatzënë. 
Sepse ai nuk kishte qëllimet e martesë, as nuk ishte i 
përgatitur për një bashkësi jetesë me atë vajzë, 
përpos thjeshtë ka kaluar me të! Një jetë e tillë 
martesore nuk sjell asgjë të mirë, përveç brengave, 
fajësime, tmerr, ankth, frik. Jo vetëm se ata nuk do të 
përjetojnë fatlumturin dhe dashurinë, por me 
sjelljen e  vetëdijshëm apo pa vetëdijshëm ndikojnë 
në fëmijë, i cili do të ngarkohet me ngarkesat e 
llojllojshme të frustrimit, i cili nuk mund të shkarkoi 
gjatë jetës. Duke menduar: prindit janë martuar për 
hirin tim! Opsioni i parë nuk vjen në konsiderim, 
as një mënyrë: se është akt vrastar, përderisa 
opsioni i dytë, nuk këshillohet, në qoftë se nuk ka 
mes partnerëve dashuri të sinqertë, pjekuri dhe 
aftësi përgjegjësie. Më mirë është opsioni i tretë, 
që fare mos të hyjnë në bashkësinë e martesës, as 
për hir të fëmijës, as për hir të mjedisit, as për hir 
të vajzës apo djalit, as për hir të babës dhe të 
nënës. Por kuptohet vetvetiu si njëra ashtu edhe 
tjetra palë, duhet pa kusht me marr mbi vete 
përgjegjësinë dhe obligimet ndaj fëmijës, i cili 
është në rrugë dhe nuk është fajtor, as shkaktar i 
papërgjegjësive tyre. Një qëndrim i tillë është i 
qartë: po qe se në bashkësinë e martesës nuk 
mund t'i arrihet me gjithë vullnetin e mirë një 

dashurisë reciproke, fatlumturi ë harmonisë së 
përbashkët, atëherë është keqja më e vogël, që të 
dëmtohet njëra palë, në këtë rast vajza, se sa t'i 
mbesin në qafë njëri - tjetrit, duke krijuar ferrin e 
përbashkët dhe martesën e shterpët (sterile) pa 
dashuri, po ashtu e marrin në qafë edhe fëmijën! Në 
të kundërtën do të kujdesohen për fëmijën me një 
përgjegjësi serioze, si njëra ashtu edhe tjetra palë, 
për ta edukuar, shkolluar, deri që të arrësin pjekurin 
njerëzore (personale), duke ruajtur për mos të 
ngarkohet me fajësimin e prindit, kjo do të ishte 
keqja më e vogël! Fjala e urtë thotë: “Kush di të 
dalloi mirë do të mësoi mirë!” Zakonisht njeriu i 
sotëm, nuk i dallon ndjenjat e përkohshme dhe 
fatlumturin e përhershme. Një është ndjenjat 
(emocionet) dhe tjetër është njeriu në tërësi, si 
person. Njeriun nuk e bënë të fatlumë as 
marrëdhëniet seksuale, as mirëqenie materiale, por 
harmonia dhe qetësia e brendshme, e cila është 
vetëm vlerë shpirtërore. Për njeriun e sotëm është 
një iluzion apo mashtrim, që nuk mund ta 
tejkalojnë, siç është pikëpamjet hedoniste, për t'u 
kënaqë me orgazme deri në orgjie e llojllojshme, 
dhe në anën tjetër mirëqenieje materiale. Por jeta 
dëshmon të kundërtën. Mjafton të hysh nëpër 
ordinancat psikiatrike ose në çdo hapë do të 
ballafaqohemi me fytyrat e brengosura, të 
mërzitura, të pavullnetshme, pa qëllimesh jete, 
dëshpëruar në jetë, paaftësi për barten e kryqit dhe 
paaftësi për t'u flijuar etj., me një fjalë, njeriut të 
sotëm, posaçërisht rinisë i mungon dimensioni 
shpirtëror nga i ka rrënjët edhe dashuria e sinqertë. 
Vetvetiu nga kontekstin në fjalë, shihet qartas, se 
nuk këshillohen marrëdhëniet seksuale përpara 
martese mes djalit dhe vajzës, sepse një përgatitje e 
tillë për martesë, nuk është asgjë tjetër përveç një 
mashtrim ose iluzion, duke manipuluar me trupin 
dhe ndjenjat e njeriut, në emër të dashurisë. Përvojat 
e jetës e tregojnë të kundërtën.
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Goditja përfundimtare-
Revolucioni Kulturor

Prishja e lidhjeve  me Bashkimin Sovjetike dhe 
krijimi i  marrëdhënieve me Kinën (1960- 1978) 
shënohet si një  pikë kur udhëheqësit shqiptar 
hedhin themelet e Revolucionit të tyre Ideologjik 
dhe Kulturore. Gjatë viteve 1961- deri në 1965 
ishte skicuar plani Ideologjik dhe Kulturor i cili do 
vihej në funksion në mënyrë graduale. Në fillim si 
një periudhë e qetë, por ishte një situatë me tinëzi të 
hollë.

Uragani ndaj Kishës, filloj në vitet 1965-66, nga 
ana e Këshillit të Frontit Demokratik, kur u bënë 
kufizimet e para të ushtrimit fetare, u dhanë 
paralajmërimet për shpronësimin – konfiskimin e 
objekteve fetare si: Kishës se jezuiteve e cila me 
vonë u shndërrua ne Teatër Kukullash, dhe motrave 
Stigmatine e cila u bë Klub rinie dhe Sallë Gjyqi, e 
disa kisha te tjera. 

Në dhjetor të vitit 1966, në kuadër të 
Revolucionit Kulturore, Komiteti ekzekutive i 
Shkodrës, kërkoj nga Tirana që të çaktivizohej 
Kisha katolike. Në mbështetje të këtij radikalizmi 
qe fjalimi i E. Hoxhës të mbajtur me 6 shkurt, 1967,  
ku nder te tjera kishte ngulmuar në programin të 
revolucionit, duke kritikuar njerëzit “e çrregullt” të 
cilët sipas tij ishin besimtaret dhe prijëset e tyre. Me 
11 prill, 1967, qeveria nxori dekretin nr. 4263 për 
Bashkësitë fetare, që u heq atyre çdo siguri ligjore 
dhe në të njëjtën kohë, jepet urdhri për  konfiskimin 
të gjitha objekteve si: kishat, qelat (shtëpitë e 
banimit) kuvendet, bibliotekat, arkivat, muzetë, 
llogarit bankare etj.. 

Pas këtij fjalimi, gjatë pranverës dhe verës së 
vitit 1967, Shqipëria u përfshi nga një valë 
entuziazmi revolucionar të udhëhequr nga lëvizja 
rinore e njëjta me të rojeve të kuqe kineze, e cila 
lëshoj kushtrimin për sulme në objekte fetare,  në 
kisha dhe xhami e objekte të tjera,  duke i rrënuar e  
duke u ndryshuar  qëllimin e tyre të mëparshëm. 

Kështu, gjatë vitit 1967, filluan ditët e errëta të 
historisë se Kishës Katolike në Shqipëri.

  Në muajin shkurtë,  po të këtij vitit u mbyll 
Kisha Françeskane në Shkodër, duke e shndërruar 
në sal lë  kinemaje.  U bast isë ndërtesa e 

Arqipeshkvisë se Shkodrës,  Kuvendit Françeskan 
si dhe “Seminari Papnor “ në Shkodër i kthyere në 
konvikt për student. Në mars po të këtij viti, 
autoritetet përfundimisht mbyllen Kishën 
Katedrale, e cila në vitin 1968 që shndërruar në 
Pallat Sportit. Po në fillimi të vitit ogurzi të 
Revolucionit Kulturorë 1967, u hodh në erë, kisha 
gotike e “Zojesë së Bekuar” e Vaut të Dejës,  e shek. 
XIII, e shpallur monument kulture,  si dhe Kisha 
“Zoja e Shkodrës” rrëzë  kalas Rozafat.   Po në  
vitin 1967, u mbyllen kishat të tjera në qytetin e 

Shkodrës,  si dhe të gjitha kishat në Lezhë, Durrës 
dhe në fshatra në terë Shqipërinë, duke i shndërruar 
ato,  në  vatra kulture, depo armesh, salla gjyqi,  si 
dhe vend grumbullim për ushqime. Ndër kishat e 
fundit të mbyllura në Shqipëri ka qenë Kisha 
Jezuite e “Zemrës së Krishtit” në Tiranë e cila u mor 
në dorëzim më 29 qershor 1967, duke u shndërruar 
në Kinema.  

Sipas një statistike,  po në vitin 1967, u mbyllen 
gjithsejtë 2169 objekte fetare: kisha xhami, 
manastire e institucione të tjera fetare. Ndërsa, 
Dilver Sadiku, duke iu referuar fond te Ministrisë 
së Arsimit, përmend shifra të tjera: Gjithsejtë ishin 

Dom Nikë Ukgjini
Shkodër KISHA KATOLIKE DHE SFIDAT

 NË MBRETËRIN E ZOGUT
DHE SISTEMIN KOMUNIST

( Fund )
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mbyllur 2035 objekte kulti, ndër ta 740 xhami, 608 
kisha dhe kuvende ortodokse, 157 kisha dhe 
kuvende katolike dhe 530 te tjera (teqe tyrbe etj. 

Lufta e kundër feve ishte, arriti kulmin me 
miratimin e kushtetueses  se re, të vitit 1976,  Neni 
37 i këtij dokumenti, “ shteti nuk njeh asnjë fe”.  
Kjo do të thotë se Shqipëria do ndalonte 
rreptësishtë të gjitha veprimtarit dhe propagandën 
fetare duke u shpallur shteti i parë ateist në botë. 

Edhe pas shkatërrimeve dhe konfiskimeve të 
objekteve dhe pasurisë, gjykimet dhe vrasje sikur 
nuk kishin të ndalur. Në prill të vitit 1968, në Kishën 
e  motrave Stigmatine në Shkodër, e shndërruar  në 
sallë gjyqi, dalin para trupi gjykues, Dom Mark 
Hasi, Dom Frano Illia, Dom Zef Bici, Dom Mark 
Dushi, Atë Gege Luma,  prej të cilëve dënohet me 
pushkatim Dom Zef Bici dhe Dom Mark Dushi. Po  
në ketë vit, për shkak të arratisjes së familje në 
Jugosllavi, pushkatohet Dom Marin Shkurti. 
Ndërsa, në vitin 1971, do pushkatohet meshtari,  
Dom Shtjefen Kurti, nënshkruesi i Memorandumit, 
dërguar Lidhjes se Kombeve në vitin 1930,  më 
akuzën se kishte pagëzuar fshehtazi një fëmijë dhe 
kishte sabotuar punën në kooperativë . Më pas,  
qenë pushkatuar edhe disa te tjerë, kurse më 
dhjetëra të tjerë qenë dënuar me burgime.

Nga hierarkia e lart kishtare,  gjatë këtyre 
furtunave, pësuan edhe tre ipeshkvij, duke u 
arrestuar dhe internuar: Imzot Antonin Fishta, 
ipeshkëv i dioqezës së  Pultit, i cili pas torturave 
nga ana e Sigurimit dhe sëmundjes nga zemra, vdiq 
në Shkodër në 1970; Imzot Ernesto Çoba,  
kryeipeshkëv i Kryedioqezës  se Shkodrës, 
arrestuar në vitin 1976, qe dënuar me 25 vjet burg, 
vdiq në mënyrë misterioze në Sanatoriumin e 
Tiranës me 10 janar 1980; Imzot Nikollë Troshani, 
kryeipeshkvë i Krydioqezesë se Durrësit dhe 
administrator i Lezhës, pasi ishte dënuar me 18 vjet 
burg, u lirua në vitin 1986, për të jetuar me te 
afërmit e vet në Lezhë deri në vitin 1996. 

Në Kosovë, Kisha Katolike edhe atje ishte nën 
vëzhgim të rreptë të UDB-ës. Sipas ligjeve 
Jugosllave, popullata që deklarohej besimtare si 
dhe klerikët,  trajtoheshin si persona, të pa 
përshtatshëm, morale e politike dhe si te tillë 
duheshin të mbikëqyreshin nga UDB-a Jugosllave. 
Klerikët shqiptare të cilët në dioqezën e Shkup- 
Prizren, ishin pakicë, sepse dominonin klerikët 
kroat dhe slloven, për shkak të nacionalitetit të tyre 
do vëzhgoheshin në mënyrë të posaçme dhe të 
rrepta.  Sipas dëshmisë se Dom Lush Gjergjit, në 
hetuesi ishte marr,  Dom Rrok Matej, në vitin 1945,  

më pretekst së kishte mbjellë urrejtje ndër fetare e 
ndër etnike, por, pas një procesi të gjatë  gjyqesh, 
ishte liruar i pa fajshëm. Dom Pjetër Berisha,  dy 
herë qe dënuar me burg të rëndë, gjatë viteve 1950-
1960,  së pari 5 vjet, ndërsa së dyti, tre vjet duke 
vuajtur dënimin në Nish dhe një pjesë në Sremska 
Mitrovica. Dom Dedë /Dominik/ Ramaj ishte 
dënuar, rreth vitit 1963,  me 12 vjet burgim me 
akuzë trilluese dhe absurde, dhe djallëzore: kinse 
në rrëfim kishte kërkuar  vrasjen e një njeriut, 
besimtari. Gjithashtu,  shënohet se ka qenë i 
burgosur Dom Mark Shiroka 

 Në kryedioqezën e Tivarit në Mal te Zi, 
meqenëse kleri ishte me shumicë jo shqiptar dhe 
popullata ishte në asimilim e sipër, atje çdo gjë 
mbahej nën kontrollin e plotë të UDB.-ës 
Jugosllave.  Por,  as këtu kleri nuk ka pasur qetësin 
e duhur.  Trysnit  ndaj  tyre kanë qenë të 
vazhdueshëm. Ndër klerikët shënohet se ka qenë i 
dënuar me burg, Dom Mark Bakoqaj, e disa të tjerë 
kanë qenë të detyruar të largohen jashtë vendit. Se 
fundi Qeveria, ju imponoj, krijimin e shoqatës 
“Udruzhenje”  në vitin 1951-52, ku të gjithë 
duheshin të jenë anëtar i saj. Por, më kalimin e 
kohës shumica e klerikëve shqiptar qenë tërhequr 
nga kjo shoqatë.

Ringjallja
Erërat e ndryshme të kohës, të cilat filluan të 

frynin në Evropë pas rënies së Murit të Berlinit në 
viti 1989, sollën ndryshime edhe në tokën e vuajtur 
shqiptare. Ky fllad i verës solli rigjallërim në 
lëvizje, aktivitete, në kishën katolike e cila kishte 
përjetuar shkallën më të lartë të persekutimit gjatë 
regjimit komunist. 

Në kërkesat e bëra nga populli në maj të vitit 
1990, qeveria e Ramiz Alisë,  pranoi të lejonte 
ushtrimin  publik dhe privat të fesë duke hequr çdo 
lloji ndalimi.

Kisha katolike në Shqipëri, e cila për 45 vite me 
radhë qëndroi nën tokë, më 4 dhe më 11 nëntor 
1990, kur u kremtua Mesha Shenjtë, në varrezat 
katolike të Rrmajit në Shkodër nga Dom Simon 
Jubani,  përsëri do të ringjallej. Kjo ngjarje do të 
risillte lirinë e ushtrimit të fesë, vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike në mes Shqipërisë dhe 
Vatikanit me 18 shtator 1991, dhe  emërimin e 
Nuncit Apostolik Mons. Ivan Dias. Në vitet në 
vazhdim kemi ardhjen e Papës Gjon Pali II më 25 
prill 1993 i cili duke shuguruar katër ipeshkvit  të 
parë shqiptar: Imzot Frano Illia, Imzot Rrok 
Mirdita, Imzot Zef Simoni dhe Imzot Robert do të 
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niste organizimin e Kishës së re shqiptare.
Një moment kulmor ky, një kurorëzim i kalvarit 

në të cilin kaloi kleri katolik shqiptar,  ishte dt. 10 
nëntor 2002, kur në Katedralen e Shkodrës,  kishte 
filluar procesi Kanonik i shenjtërimit të 40 
martirëve, organizuar nga Konferenca Ipeshkvore e 
Shqipërisë, e ku merrni pjesë, autoritet të larta nga 
Vatikani dhe bashkësive fetare në Shqipëri. Ky 
proces zgjati për disa vite pune intensive, duke 
përfunduar me 8 dhjetor  2010, me meshën  
solemne në Katedralen e Shkodrës. Më pas, i gjithë 
materiali i sistemuar, u dërgua në zyrën e 
“Kongregatës për çështjen e Shenjtorëve” në  
Vatikan,  për procese  të mëtejshme.

 Shpallja e 40 martirëve për në rrugën e 
shenjtërimit, numër ky simbolik, ishte një nderim 
ndaj kishës së persekutuar për gjatë gjysmë shekulli 
nga pushteti komunist-ateist dhe për shqiptarët në 
përgjithësi.  

Bilanci? 
Krahas shkatërrimeve  e konfiskimeve të 

objekteve fetare, shënohet se shumë pak klerik 
kishin mbetur ende gjallë. Sipas një statistike 
mësohet se gjatë periudhës (1945-1980) që kur 
regjimi komuniste erdhe ne fuqi, kishin vdekur 
nëpër burgjet e shtetit, 2 argjipeshkvi, 5 ipeshkvi, 1 
abat, 65 priftërinj  dioqezën, 33 françeskan, 14 
jezuit, 10 seminarist dhe 8 murgesha. 

Mos të harrojmë! Ishin  rreth 200 klerikë që 
kishin kryer 500 vjet studime në 25 universitete të 
Evropës e do të bënin mjerisht tani, në Shqipërinë e 
tyre edhe mbi 900 vite të tjera, gati dhjetë shekuj 
burg. Mos të harrojmë! Vetëm ata, të pushkatuarit, 
bënë rreth 300 muaj, rreth 25 vjet tortura e hetuesi. 
Afro 70 muaj, 6 vjet hetuesi e tmerr,  bënë ata tjerët, 
të mbyturit ndër tortura. Mos të harrojmë! U 
shfarosën të gjithë. Ndoshta s'kemi prapë gjenocid. 
Le ta studiojnë në të ardhmen historianët, pasi ta 
kenë  korrigjuar fjalorin gjuhëtarët.  

Përmbyllje
Kisha Katolike parë në tërësi, në të gjithë 

organizimin e saj, nëpërmjet institucioneve të veta 
vuri themelet kulturore-arsimore të popullit 
shqiptar,  në periudhën e errët të pushtimit turk dhe 
në kohen e Rilindjes Kombëtare. Përpjekjet e klerit 
katolik ishin përpjekje me fuqi dhe tagër 
institucional. Nga shkollat e tij, kleri katolik 
shqiptar nxori: teologët, filozofët, historianët, 
shkrimtarët, muzikologët, piktorët, arkitektët, 
mjekët, kulturologët etj., emrat e të cilëve ndeshen 

në çdo fushë të dijes, kulturës, albanologjisë e të 
shkencës shqiptare. 

Kështu e vazhdoi  rrugën e vet,  edhe gjatë 
periudhës së vështirë të luftës për ekzistencë në 
kohën e Zogut, duke arritur më tej në histori, në 
etapën më kulmore të persekutimit të tij, në 
periudhën komuniste.

Janë pikërisht, këto periudha në të cilat 
mbështetet dhe ky studim i shkurtër, fokusuar në 
ngjarjet më pikante të kohës së Mbretit Zog dhe 
diktatorit komunist Enver Hoxha, të karakterizuar 
me përndjekje paranojake dhe urrejtje të verbër 
ndaj Kishës Katolike si institucion dhe  bashkësisë 
katolike në përgjithësi. 

Kjo verbësi nuk u shpreh vetëm në zhdukje 
fizike, por edhe ndaj kulturës së saj autentike 
shqiptare, të përfaqësuar prej saj dhe këtij 
komunitetit në fjalë.

 Kisha Katolike edhe përkundrejt, armiqësisë se 
zhvilluar ndaj saj, gjatë sistemit komunist e ateist, 
ajo zhvilloi dhe kultivoi virtytet më të pasura dhe 
më të mira shpirtërore, dashurinë ndaj Hyjit, 
kombit dhe atdheut, duke mos kursyer as jetën 
tokësore.

“Nuk duhet ta kujtojmë të kaluarën”, porosit 
shkrimtari i njohur rus Solzhenjicin. “Atij që e 
kujton atë ju qorroftë njëri sy, por atij që e harron 
atë, ju qorrofshin të dy. I kujtoj atyre që e sollën këtë 
fatkeqësi dhe të tjerëve,  bijve të tyre,  që duan t'i 
vrasin së dyti me harresën. Nuk qajmë pse i 
humbëm, por krenohemi qe i kemi klerikët,  të cilët 
pa kursye as jetën, punuan për Fe, Atme e Përparim.
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Një gjë e tillë vihet re haptazi qysh në fillimet e historisë së letërsisë shqiptare. Pohimi i parë 
për të folurit shqip (dhe me gjasë edhe gjuhës së shkruar) i përket një shënimi (1332) të një 

domenikani, Gulielmo Adae,....

Kur në Mesjetën e vonë 
Europa  rizbuloi klasikët e 
G r e q i s ë  d h e  t ë  R o m ë s , 
Shqipëria ishte një vend i 
pushtuar, ku vihej në rrezik jo 
vetëm vijimi dhe i kulturës 
autoktone, por vetë jeta e 
kombit. Rrezikoheshin vlerat 
historike të një populli, i cili, 
deri pak kohë më parë, kishte 
q e n ë  p j e s ë  o r g a n i k e  e 
qytetërimit europian. Pushtimi 
turk, jo vetëm që e mbajti këtë 
popull larg zhvillimit të pjesës 
t j e t ë r  t ë  E u r o p ë s ,  p o r 
këmbënguli me keqdashje në 
qëllimin e vet për ta detyruar të 
humbiste origjinalitet dhe 
origjinë, mbi të gjitha duke 
favorizuar kthimin e pjesës më 
të madhe të popullit në fenë 
islamike. Periudha e gjatë e pushtimit turk (rreth 
450 vjet), në mos tjetër, bëri që të humbitnin 
gjurmët e vazhdimësisë historike të një populli dhe 
të një qytetërimi të lashtë, po të përjashtohet ajo 
pjesë e kulturës vendase që gjeti strehë në pasurinë 
gojore të një folklori origjinal dhe tejet të pasur.  
Prandaj, për të rindërtuar të kaluarën historike të 
Shqipërisë, në shumicën e rasteve, duhet t'u 
drejtohemi burimeve arkivore të vendeve të tjera (të 
Stambollit, të Vatikanit, të Venedikut, të Vjenës 
etj.). Nga Arkivi i Shtetit i Tiranës mund të nxirren 
gjëra të pakta, meqë mbi të rëndon dyshimi që të 
jetë vënë dorë në pesëdhjetë vitet e fundit të 
diktaturës komuniste.

Vitet e fundit është bërë diçka për t'ia nisur një 
rindërtimi historik, edhe pse ka munguar një 
kërkim sistematik dhe rrënjësor ndër arkivat e 
ndryshëm (dihet se, për të bërë këtë, duhen shumë 
të holla, kohë të gjata dhe shumë vullnet i mirë …).

Një gjë del krejt e qartë: për zhvillimin e 
kulturës, të arsimit dhe të shkollës në Shqipëri, ka 
pasur rëndësi themelore kontributi i dhënë nga kleri 
i besimeve të ndryshme fetare, por mbi të gjitha ai i 
Kishës Katolike.

Një gjë e tillë vihet re haptazi qysh në fillimet e 
historisë së letërsisë shqiptare. Pohimi i parë për të 
folurit shqip (dhe me gjasë edhe gjuhës së shkruar) i 
përket një shënimi (1332) të një domenikani, 
Gulielmo Adae, nga i cili veç është vështirë të 
hipotizohet, siç kanë bërë disa, për ekzistencën e 
një letërsie të shkruar në shqip qysh në shekullin 
XIV. Në të vërtetë i pari dokument i shqipes së 
shkruar (i zbuluar deri sot) i përket vitit 1462 dhe 
është Formula e Pagëzimit në shqip, e shkruar nga 
Arqipeshkvi i Durrësit, Pal Engjëlli. Për botimin e 
librit të parë në shqip, Mesharin e Gjon Buzukut, i 
cili u shtyp jashtë vendit, duhet pritur viti 1555: që 
të dy këto fakte vërtetojnë se, veçanërisht për 
tekstet liturgjike, gjuha e vendit përpiqej të 
zëvendësonte latinishten. Ndonjë studiues është i 
mendimit se edhe më përpara, qysh në kohë të 
Skënderbeut, kronikat shkruheshin “në gjuhën e 
popullit”, por mjerisht kjo gjë nuk është vërtetuar 
nga dokumentet.

Sidoqoftë, del në shesh një fakt: të parët që e 
shkruan shqipen kanë qenë priftërinjtë katolikë. 
Dhe nuk mund të ishte ndryshe, meqë këta klerikë 
kishin një kulturë të madhe, të cilën donin ta vinin 
në dispozicion të vendit.

Amik KASORUHO
Tiranë

KISHA KATOLIKE DHE SHKOLLA E PARË SHQIPE
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Tërësia e veprave të Buzukut, Budit, Bogdanit, 

Bardhit, Palit nga Hasi, Gjon Nikollë Kazazit, Lekë 
Matrangës, Nikollë Ketas dhe të tjerëve që i 
ndoqën, tregon dukshëm lidhjen me vlerat e kombit 
të këtyre të mëdhenjve të kulturës shqiptare. Vlen 
për të gjithë pohimi i Buzukut që, në parathënien e 
“Mesharit” të tij thotë se e ka shkruar këtë vepër në 
shqip “nga dashuria për gjuhën tonë”.

Me shumë gjasë (duke gjykuar nga të dhënat që 
disponohen deri më sot) shkolla e parë shqiptare ka 
qenë ajo e Stubllës në Kosovë, themeluar më 1584; 
ka të ngjarë që në atë shkollë të jetë përdorur gjuha 
shqipe, të paktën për një pjesë të mësimeve. Në 
studimin e shkurtër të Sarë Gjergjit lexojmë: “Qysh 
në shekullin XVI misionarët katolikë provuan të 
themelojnë një shkollë të lartë në territorin e 
famullisë katolike të Karadakut të Shkupit, meqë 
aty nuk banojnë dhe nuk vijnë turqit … Sidomos 
Stublla (afër Gjilanit), fshat që flet gjuhën shqipe, 
ka qenë i përshtatshëm për hapjen e një kolegji të 
tillë katolik”.

Zgjedhja e një fshati albanofon vlerëson tezën 
se në atë shkollë mësimet duhej të zhvilloheshin 
edhe në shqip. Natyrisht, si kusht i nevojshëm për 
hapjen e shkollës ishte njohja dhe përdorimi i 
mirëfilltë i shqipes. Pak më vonë së tridhjetë vjet 
mbasi botimit të librit të parë shqip hasemi, pra, në 
të parën shkollë shqiptare; një fakt simbolik ky, që 
tregon  lidhjen e ngushtë mes gjuhës, fesë, kulturës 
dhe shkollës në Shqipëri.

Është shumë e vështirë të depërtosh në 
errësirën e një epoke që s'ka lënë dëshmi. Kostantin 
Jireçek ka pasë thënë se “as ndërmjet Galipolit dhe 
Adrianopolit nuk ishin rrënuar aq shumë qytete 
mesjetare sa ç'u shkatërruan vetëm në rrethet e 
Durrësit dhe të Shkodrës”.Duhet mbushur një 
zbrazëti prej gati pesëdhjetë vjetësh para së të 
hasemi në themelimin, nga ana e priftërinjve 
katolikë, të shkollës së Kurbinit në vitin 1632, një 
shkollë që, sipas studiuesit Shefik Osmani, në 
programin e vet mësimor përfshinte edhe studimin 
e shkrimtarëve shqiptarë Bardhi, Budi e Bogdani. 
Në vitin 1638 Etërit Françeskanë hapën një shkollë 
në Shkodër dhe, në të njëjtin vit, një tjetër në Pllanë. 
Në vitin 1639 Fretërit e Troshanit hapën shkolla në 
Blinisht dhe në Zadrimë. Krijimi i këtyre shkollave 
në gjysmën e parë të 600-ës rrjedh nga një interes i 
ndjeshëm për zhvillimin e arsimit. Arqipeshkvi 
Pjetër Mazreku nga Prizreni në raportet e tij (të 
shkruar në vitet 1632-1633) (thekson) rolin e 
shkollës dhe nevojën e shkollimit të shqiptarëve.

Në shekullin XVI Ndre Bogdani kishte shkruar 
një gramatikë latinisht- shqip që, me sa dihet, qe 
përdorur në shkollën e javës.

       Shkollat në shek. XIX
Por për të arritur në themelimin e të parës 

shkollë shqip në plot kuptimin e fjalës, duhet pritur 
gjysma e shekullit XIX. Në studimin e saj mbi 
historinë e shkollës shqiptare, Fehime Pipa niset 
pikërisht nga viti 1861, vit në të cilin u themelua 
shkolla françeskane e Shkodrës (e thirrur zakonisht 
shkolla e Fretënve), duke lënë jashtë periudhën 
para atij viti, sepse studimi i saj përfshin vetëm 
njëqind vjetët e fundit. Në shkollën e Shkodrës, për 
herë të parë në histori, gjuha bazë është shqipja, 
sepse ajo ishte një shkollë e hapur dhe jo 
ngushtësisht fetare: ajo hodhi themelet e shkollës 
publike në Shqipëri. Ky primat, në një farë kuptimi, 
është pika e mbërritjes ku çuan përpjekjet e bëra 
nga klerikët katolikë në këtë drejtim, pa i hequr 
asgjë kontributit të dhënë nga laikët apo nga 
eksponentët e besimeve të tjera fetare (dhe duhen 
marrë në konsideratë edhe përpjekjet e diasporës 
shqiptare, në radhë të parë të arbëreshëve të Italisë). 
Dy vjet para hapjes së “shkollës së Fretënve” në 
Shkodër, po në atë qytet, jezuitët kishin themeluar 
Kolegjin Pontifikal (1859) dhe, më 17 tetor 1877, 
me kërkesën këmbëngulëse të banorëve të 
Shkodrës, hapën Kolegjën Saveriane. Më 14 nëntor 
1882, në Tirana e lart (ku kishte një përqendrim më 
të madh të katolikëve) shkollat e para (dhe nuk 
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bëhet gabim të thuhet më të kualifikuarat) qenë 
themeluar nga meshtarët, nga rregulltarët dhe nga 
rregulltarët e Kishës Katolike.

Ndërsa në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut qe 
kleri ortodoks dhe ai mysliman, bashkë me shumë 
laikë që iu përveshën punës për shkollimin e 
Shqipërisë. Në Voskopojë (në rrethin e Korçës) më 
1720 pat qenë themeluar Akademia e Re; dhe në 
Korçë, më vonë, (më 7 mars 1887) u hap e para 
shkollë shqipe e Jugut dhe (më 1891) e para shkollë 
shqiptare për vajza; pastaj i erdhi radha themelimit 
të Normales së Elbasanit (1909) dhe gjimnazeve, 
laike dhe shtetërore të Tiranës, Korçës dhe 
Shkodrës. Ndër shkollat katolike mbizotëroi 
parapëlqimi për disiplinat klasike, ndër shkollat e 
tjera për ato shkencore. Gjithsesi këto shkolla ishin 
realizimi i ëndrrës së burrave të mëdhenj të kombit 
shqiptar dhe trupëzimi i përpjekjeve të njerëzve të 
ndritur të vendit. Ato shkolla ishin shkallaret nëpër 
të cilat do të ngjitej drejt përparimit shoqëria 
shqiptare.

Në shkollat e Shkodrës dhe të Tiranës, të 
hapura  nga priftërinj katolikë, dhanë mësim 
personalitete ndër më të njohurat e botës 
intelektuale shqiptare të asaj kohe dhe, i pari ndër të 
gjithë ishte Fishta, gjë që provon qartë dhe në 
mënyrë elokuente: ç'rëndësi i jepnin këto 
personalitete arsimit dhe shkollës.

Ja një listë e emrave gjithë prestigj që nuk 
mund të mos bëjë përshtypje:

At Leonardo De Martino (arbëresh) (1830-
1923), poet;

At Ndue Bytyçi (1847-1917) poet, studiues i 
pedagogjisë:

At Anton Xanoni (1863-1915) shkrimtar, autor 
tekstesh shkollore dhe përpilues antologjish letrare;

Dom Ndre Mjeda (1866-1937), poet dhe 
filolog;

At Pashk Bardhi (1870-1948), shkrimtar;
At Shtjefen Gjeçovi (1874-1948), etnolog, 

studiues i të drejtës zakonore:
At Gjergj Fishta, (1871-1940), poet;
At Anton Harapi (1888-1946), orator, 

publicist;
At Justin Rrota (1889-1964), linguist;
At Marin Sirdani (1885-1962), shkrimtar dhe 

historian;
At Bernardin Palaj (1894-1949), etnolog dhe 

poet;
At Pal Dodaj (1880-1951) publicist;

At Donat Kurti (1903-1983), etnolog dhe 
pedagogjist;

At Benedikt Dema (1904-1960), shkrimtar dhe 
publicist;

At Gjon Shllaku (1907-1946), filozof dhe 
pedagogjist;

At Daniel Dajani (1916-1947), publicist.

Këto dhe personalitete të tjera fetare, që janë 
pjesë përbërëse e botës së kulturës shqiptare dhe që 
ngjallin respekt për veprën e tyre fetare dhe për 
impenjimin e tyre të ndritur në lëmin e artit dhe të 
kulturës, nga ana tjetër kanë kontribuar, dhe jo pak, 
për të përvijuar dimensionin patriotik dhe shoqëror 
të institucioneve shkollore; ata e kishin bërë të 
vetën thënien e Kantit “arsimi është pesha më e 
madhe që mund të vendohet mbi supet e një njeriu”. 
Dhe këtë detyrë të rëndë, të vështirë por fisnike ata e 
kryen deri në fund me dinjitet e seriozitet.

Dhe ç'është e vërtetë, që angazhimi i tyre 
konsekuent dhe fort i kualifikuar që dha dorë të 
formohej ajo gjeneratë intelektualësh e asaj 
Shqipërie që, më 1912, nisi të ecte me këmbët e 
veta. Por kjo përpjekje nuk u vu në jetë pa pengesa.

Mbas pengesave të nxjerra nga pushtimi turk, 
kjo vepër, me kalimin e kohës, u desh të përballonte 
edhe sulmet e një materializmi të anshëm dhe të një 
laicizmi kontingjent. 

Kësisoj, duke filluar nga viti 1932, kishte nisur 
fushata për shtetëzimin e shkollave private dhe 
fetare. Në prill 1933 u modifikua Kushtetuta dhe, si 
rrjedhojë, më 1934 u shtetëzuan dhe deri u mbyllën 
23 shkolla private dhe fetare (nga të cilat 17, apo 
74%, ishin shkolla të katolikëve), 57 shkolla të 
pakicave greke në jug të vendit, seminari i Kishës 
Ortodokse në Tiranë, Medreseja (shkolla e mesme 
fetare myslimane) e edhe të tjera.

Qysh nga ajo kohë deri  në mbylljen 
përfundimtare të të gjitha shkollave jo shtetërore 
kaluan fare pak vjet. 

Më 1945, në kuadrin e reformës shkollore që u 
bë me dashjen e diktaturës komuniste, u pre 
përfundimisht mundësia që të rihapeshin shkollat 
fetare dhe private. Kjo periudhë e dytë dhune zgjati 
gati gjysmë shekulli, gjatë së cilës u bë çmos për të 
heshtur faktet, të cilat tashmë janë pjesë e vetë 
historisë kombëtare shqiptare. Një fakt për të 
gjithë: si datë e themelimit të shkollës së parë 
shqiptare u shpall 7 Marsi 1887, dita kur u hap 
shkolla e Korçës. Viti 1861 u la me dashje në një 
harresë të padrejtë. Por kjo, falë Zotit, bën pjesë në 
një të kaluar tashmë të varrosur.
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Frano KULLI 
Lezhë

NJË LUTJE PËR MARTIRËT NË SHESHIN “NËNË TEREZA”
Papa Françesko me 21 shtator në Shqipëri!

           
!”… E varën te “Fusha e Druve” në Shkodër. Kurse vëllai i dom Gjonit, dom Nikollë Gazulli, edhe 
ai i burgosur njëherësh me të vëllanë, iu shpëtoi torturave dhe vdekjes nga Ahmet Zogu, por nuk i 

shpëtoi dot pushkatimit në vitin 1946 nga Enver Hoxha.

Martirët e Kishës Katolike në Shqipëri, 
saktësisht 40 prej tyre, qysh prej nëntorit të vitit 
2011 janë në “pragun” e derës së kanonizimit dhe 
lumturimit të tyre si martirë, në Selinë e Shenjtë. 
Janë përcjellë atje pas një pune përmbledhëse 
faktesh e të dhënash prej një komisioni të 
mirëzgjedhur në një proces dioçesan dhe më pas, të 
vlerësuara e gjykuara në vërtetësinë e tyre prej një 
jurie prestigjioze.  Është vepruar me atë 
metodologji skrupuloze dhe precize për nga 
saktësia, ashtu siç dinë t'i bëjnë punët në aulat e 
Vatikanit.

Kandidatët për lumturim, martirët, janë 
kryesisht meshtarë, por jo vetëm, të ndjekur e 
martirizuar në kohën e diktaturës komuniste, të asaj 
monstrës që me ideologjinë e vet kundër besimit e 
Zotit, në paranojën për t'u shpallur ajo vetë Zoti, e 
filloi “pastrimin” e shtrimin e rrugës së vet, 
mjerisht të gjatë, me therorizimin pikërisht të 
njerëzve të fesë e besimit. Kurse njëri prej dy 
Gazullorëve të mëdhenj, dom Gjon Gazulli, 
sigurisht shënuar edhe ai në aradhën e martirëve 
kanonikë, u dënua me vdekje nga regjimi mbretëror 
më 2 janar 1927. As protestat e Vatikanit aso kohe 

dhe të disa shteteve të tjera evropianë nuk e ndalën 
vendimin jetëmarrës të klerikut atdhetar, por dhe 
një kundërshtar i fortë i regjimit njëherësh. Fjalët e 
tij të fundit, të përcjella nga një dëshmitar okular i 
momentit të ekzekutimit të Gazullorit të shquar, 
qenë: “Po des i pafajshëm. Rrnoftë Krishti, Mbreti 
ynë! Rrnoftë Kisha Katolike, Nana jonë! Rrnoftë 
Papa, Ati ynë! Rrnoftë Shqipnia dhe shqiptarët e 
vërtetë!”… E varën te “Fusha e Druve” në Shkodër. 
Kurse vëllai i dom Gjonit, dom Nikollë Gazulli, 
edhe ai i burgosur njëherësh me të vëllanë, iu 
shpëtoi torturave dhe vdekjes nga Ahmet Zogu, por 
nuk i shpëtoi dot pushkatimit në vitin 1946 nga 
Enver Hoxha. Ani pse të dy vëllezërit qenë pinjollë 
të Gazullorëve të Gjon Gazullit të famshëm të 
shekullit XV, ambasadorit të Gjergj Kastriotit në 
Raguzë (Dubrovniku i sotshëm) shkencëtar ndër 
më të shquarit në  Europën e shek.. XV, 
matematikan, astronom…, profesor i Universitetit 
të Padovës në Itali.

Historitë e martirëve katolikë janë sa të trishta 
për nga vuajtja, aq kauzale dhe heroike për këtë 
shkak. Të gjithë, pa dallim sa ishin të përkushtuar 
në besimin, në misionin dhe në kauzën e tyre, po aq 
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atdhedashës ishin, modeli më i vërtetë i frymëzimit 
popullor për liri dhe prosperitet. Gjithmonë në 
kahun e së mirës dhe së dobishmes. Rruga e 
kanonizimit të lumturimit të martirëve ka nisur me 
këta, pasi u shpall më 10 nëntor të viti 2002 nga 
prefekti i asokohshëm i Kongregatës për 
Ungjillëzimin e Popujve, kardinali Kreshencio 
Sepe, gjatë kremtimit të Eukaristisë, në Katedralen 
e Shën Shtjefnit të Shkodrës. Me vullnesën e Zotit, 
në mënyrë që vepra e tyre të shërbejë si 
shëmbëlltyra e dashurisë së paskaj të njeriut. Ajo 
gjë për të cilën ka veçanërisht nevojë të madhe e 
sotmja e shoqërisë njerëzore. Martirët e kishin 
mishëruar në veprën dhe gjithë jetën e vet mësimin 
e Hyjit, në çastin kur po e kryqëzonin (Fali o Zot se 
nuk dinë se ç'bëjnë). Kështu kanë bërë edhe 
martirët e Kishës në Shqipëri; “Fali o Zot!” janë 

lutur edhe ata për… skuadrën e pushkatimit të tyre. 
Kundruall ditëve që kalojnë dhe afrojnë 21 

shtatorin e vizitës së Atit të Shenjtë në Shqipërinë 
tonë, rri pritja jonë me adrenalinë në rritje. Siç 
ndodh zakonshëm në momente emocionesh të 
mëdha, që sa më shumë i afrohen çastit solemn 
vijnë në rritje të vijueshme deri në pikën e “vlimit” 
të tyre. Për shqiptarët, pa dyshim është me të vërtetë 
një ditë e lume, kjo s'ka nevojë për koment. Njëra 
prej atyre ditëve që shqiptarët i kanë pasur të rralla 
në historinë e tyre. Ndaj dhe e çmojmë, pa dyshim 
dhe presim shumë prej asaj dite kur fryma e 
Mesazhit të Atit të Shenjtë do të përhapet në 
atmosferën e Shqipërisë. Unë besoj se kjo është 
ndjesia pa diferencë e të gjithëve këtu, edhe e atyre 

që nuk ndajnë të njëjtin besim dhe që Kishën 
Katolike nuk e kanë institucionin e besimit të 
tyre…

“…Dëshiroj të përforcoj në besim Kishën në 
Shqipëri e të dëshmoj inkurajimin dhe dashurinë 
time ndaj një vendi që ka vuajtur gjatë pasojat e një 
ideologjie të së kaluarës”, ka arsyetuar në kumtin e 
vet, vizitën që do të bëjë në Tiranë më 21 shtator 
Papa Françesku. Fare drejtpërdrejt, pa asnjë 
ekuivok. Sheshi “Nënë Tereza”, plot me siguri ka 
për të qenë dëshmia e respektit dhe adhurimit për 
vizitën dhe lutjet e Tij. 

Për katolikët, që Ati i Shenjtë dëshiron t'i 
përforcojë në fe, për të gjithë shqiptarët, njerëzit e 
një populli që ka vuajtur gjatë pasojat e një 
ideologjie të së kaluarës… Është posaçërisht e 
veçantë dhe shumë nderuese për ne si komb kjo 
qëndresë e pashembullt në besim përgjatë kalvarit 
të gjatë martirizues e prelatëve të Kishës. Sigurisht, 
është filizi dhe dega e pathyeshme e rrënjëve tona të 
lashta te krishterimi. 

Martirizimi i tyre nën shembullin e Hyjit dhe 
vlerave të humanizmit që ata kanë besuar është 
edhe një vlerë e jona universale qytetërimi. Turpi 
është për masakruesit, mëkatarët diktatorë, nderi 
është për Shqipërinë e shqiptarët. Për martirët, së 
pari. Adhurimi për ta do të na përforcojë në besim e 
në dashuri, dhe jo harresa..

Marrë nga: Panorama
Merkurë, 13 gusht, 2014.
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Luigj Bumçi

Fatos BAXHAKU
Tiranë

ÇFARË  T'I  THEMI  PAPËS  NË  SHTATOR?
Me rastin e vizitës se Papa Françsko me 21 shtator në Shqipëri.

“Me siguri që do t'i themi se ndër këto troje fort të lashta kanë kaluar Apostujt Pjetër e Pal gjatë 

rrugëtimit të tyre evangjelik për në Romë”.

Më 29 të këtij muaji, pra 
afërsisht dhjetë ditë më vonë, 
bota e krishterë do të përkujtojë, 
sikurse çdo vit, dy apostujt e saj 
më kryesorë, Shën Palin dhe 
Shën  Pjetrin, të martirizuar në 
Romën e Neronit, andej nga viti 
67  pas  Kr ish t i t .  La jmi  i 
gëzueshëm se, për herë të dytë, 
një Papë do të shkelë mbi dheun 
s h q i p t a r ,  ë s h t ë  p r i t u r 
përgjithësisht mirë nga e gjithë 
shqiptaria. Ka nga ata që, që 
tani, bëhen gati të dërgojnë 
fëmijët për një bekim fatlum, të 
tjerë mendojnë e ëndërrojnë të 
kenë një foto bashkë me 
Françeskun I. Ndokush tjetër po 
bëhet gati për protestë ndaj 
qeverisë, të paktën kështu është 
deklaruar publikisht. Të tjerë 
a k o m a ,  q ë  n u k  j a n ë  a q 
besimtarë, e shohin këtë ardhje 
si një simbol të vëmendjes, të 
dashamirësisë, të kujdesit, gjëra 
që vendit tonë të vogël i kanë 
m u n g u a r  s i  n ë  k o h ë  t ë 
diktaturës, por, me thënë të drejtën, edhe në kohë 
demokracie.

Andej nga dhjetëditëshi i dytë i shtatorit me 
siguri që do ta dimë edhe se ç't'i themi Atit të 
Shenjtë. Por, për këtë, duhet që të bëhemi gati që 
tash. Me siguri që do t'i themi se ndër këto troje fort 
të lashta kanë kaluar Apostujt Pjetër e Pal gjatë 
rrugëtimit të tyre evangjelik për në Romë. Pastaj 
me siguri do t'i themi se ne jemi një popull fort i 
lashtë, me siguri më i lashti në Europë, pastaj 
historinë legjendare të Skënderbeut që u bë luani 
mbrojtës i krishterimit perëndimor, pastaj në 
kalvarin e pashoq të klerit katolik e atij në 
përgjithësi dhe pastaj biseda me siguri do të 
përfundojë me bashkëjetesën vëllazërore mes 
besimeve të ndryshme sikurse e kemi ne tani.

Po sikur Papa të pyesë, po tjetër, tjetër, këto m'i 
kanë thënë tashmë. Ç'më thoni ndonjë gjë tjetër? Që 

të mos zihemi gafil në shtator 
duhet të bëhemi gati që tani. 
Pë r  shembu l l  a  munde t 
ndokush prej autoriteteve që e 
presin Atin e Shenjtë t'i lexojë 
atij këtë pasazh pastoral të 
hartuar nga një misionar 
katolik afër 80 vjet më parë. 
Ky misionar pat shkruar 
kështu për malësitë e Veriut: 
“…Kur malësori ka një bazë të 
sigurt për një ekzistencë, që të 
mos jetë as shumë e kamur dhe 
as shumë e varfër, në mes të 
madhështisë së malësisë së tij 
t ë  m r e k u l l u e s h m e ,  p ë r 
krenarinë e tyre të egër dhe të 
panënshtruar përbri trimërisë 
heroike që trashëgohet nga 
babai tek i  biri ,  përpara 
shpalosjes së një natyre që nuk 
fsheh asnjë poshtërsi dhe asnjë 
korrupsion, i mësuar mes 
z a k o n e s h  t ë  f i s m e  d h e 
kalorësiake, me një mendësi të 
thellë dhe të shkëlqyer nga 
praktika e jetës, ai duket si një 

mbret i vogël patriarkal. Sigurisht ka diçka të 
përzgjedhur në harmoninë e të folurit të tyre, ku 
përmblidhen jehona të pafundme të kaq shumë 
zërave të racës dhe në urtinë e tyre për të marrë 
vendime, që është si ai fryti i arrirë i një bime të 
pjekur nga dielli dhe të ushqyer nga një tokë 
p je l lo re ,  pa  d i sku t im kë to  janë  ve t i  t ë 
mahnitshme…”. Përse të mos ia kujtojmë këto Atit 
të Shenjtë? Vetëm ama deri këto, sepse nëse 
vazhdojmë ca më poshtë i njëjti misionar vazhdon 
“…Por nga brezi në brez kjo mendjemprehtësi dhe 
kjo forcë spastruese e trungut të fortë të racës ka 
pësuar devijime të dhunshme nga shtypja, ose të 
paktën, nga kërcënimi i vazhdueshëm për t'u 
shtypur si edhe nga këto dallgë periodike të 
mjerimit që kanë pllakosur vendin. Kjo, në mënyrë 
instiktive, e ka bërë malësorin mosbesues dhe finok 
dhe për këtë nuk mund të shahet, sepse nga 
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manovrat e vazhdueshme tinëzare dhe tradhtare ai 
ka mësuar të jetë syçelë e të mos i besojë asnjë të 
huaji dhe varfëria e madhe, shpesh, e ka detyruar t'i 
kthehet poshtërsisë dhe krimit… Feja do të kishte 
mundur të ndreqte, në pjesën më të madhe, këto 
prirje drejt trazirës dhe dhunës…”. Besoj se 
mendimi i përgjithshëm është që këtë pjesën e dytë 
të mos ia lexojmë Papës.

A thua do të mund ndokush t'ia thotë Atit të 
Shenjtë që nganjëherë na zë një dalldi e 
pashpjegueshme. Ka ndodhur kështu në “vitet e 
mbrapshta” 1914 e 1997. Po ka ndodhur edhe në 
1967 në aksionin idiot ateist kundër feve. Ndokush 
mund të fshihet pas fajeve të komunizmit, porse ai 
aksion ishte shembulli tipik i marrëzisë kolektive të 
një turme të ndërsyer. A thua ndokush do të ketë 
kohë, kurajë, përulësi që t'i lutet Françeskut I që të 
lutet bashkë me ne që të tilla ngjarje më në fund të 
mos ndodhin? A mund të lutet ai bashkë me ne që 
më në fund të mos jemi një popull-fëmijë, por një 
popull i rritur?

Ati i Shenjtë me siguri që nuk do ta vërë re 
mëninë që gjallon në shumicën e gjokseve tona. Ai 
nuk ka sesi ta ndiejë shikimin e lig që i hedhim 
njëri-tjetrit dhe as që ka mundësi të ndiejë se si 
shumë vetëve prej nesh u zihet fryma nga urrejtja 
për shqiptarin që kanë përballë. Ai, me siguri që nuk 
e ka dëgjuar atë barsoletën e famshme shqiptare me 
atë që i tha mbretit: Nuk dua asgjë, vetëm ati tjetrit 
mos ia jep lopën! E duke mos e ditur këtë barsoletë 
nuk e di me siguri edhe zbatimin e saj në praktikën e 
politikës së sotme. A thua ndokush do të ketë 
mundësi t'ia pëshpëritë në vesh se na duhet edhe një 
lutje tjetër që zemrat tona t'i qetësojë paqja dhe jo 
urrejtja, harmonia dhe besimi dhe jo 
e liga dhe smira? Sa mirë do të kishte 
qenë!

Që prej shumë kohësh, etërit 
françeskanë në Shqipëri kanë qenë 
nga njerëzit më aktivë kundër 
armëve. Legjendare është “Kuman e 
Paqes” e derdhur prej tyre dhe e 
ndihmuar prej fëmijëve të Zadrimës 
nga gëzhojat e 1997. Françesku I me 
siguri këtë e di, por a i kanë thënë atij 
se edhe sot e kësaj dite, shumë 
familje shqiptare mbajnë jo vetëm 
armë, por arsenale të tëra – kjo jo 
vetëm në Lazaratin zulmëmadh – 
pranë vatrave të tyre të varfra? Madje 
i mbajnë me një lloj krenarie të 
dukshme. Me sa duket, Papa do të 

ketë shumë punë në Shqipëri. Ja, nëse mundet 
sigurisht, ku do të na duhej të dëgjonim prej tij edhe 
një lutje që Zoti të na ndihë të heqim njëherë e mirë 
nga mendja atë idenë e të ruajturit të vajit të ullirit 
për pushkën, duke ia hequr nga goja e fëmijës. U 
bënë vërtet ca si shumë lutje, por edhe një dhe nuk 
kërkojmë gjë tjetër.

Në një nga lutjet e së dielës në Vatikan, 
Françesku I, me cilësinë e tij prej njeriu të thjeshtë, 
u shfaq fort i revoltuar duke i kujtuar botës se me 
varfërinë po merren vetëm statisticienët, por asnjë 
hap konkret nuk po ndihet. Të njëjtën gjë kishte 
thënë shumë dekada më parë një tjetër zemërmadh, 
shkrimtari anglez Eduard Morgan Forster. Ai pat 
shkruar pak a shumë se “me varfërinë po merren 
vetëm ekspertët e statistikave dhe artistët. Tashmë 
historia jonë po bëhet nga njerëz që vijnë nga 
“familje të mira”, ose nga ata, që u duhet ta quajnë 
veten si “të tillë”. Fjalë me vend nga dy mendje të 
ndritura. Ndokush a ia ka thënë Atit të Shenjtë se në 
këta “20 vjet demokraci” kemi krijuar një hendek 
gjithnjë e më të thellë mes të pasurve e të varfërve? 
At i Shenjtë bëj që me bekimin tënd të gjithë 
shqiptarët të kujtohen se asnjë i pasur nuk mund të 
ndihet mirë në një oaz në mes të varfërisë. Kujtona 
se pasuri nuk do të thotë vetëm para, por edhe miq, 
shëndet, punë, fqinjë, familje, gëzim, dinjitet, 
respekt, solidaritet.

Mbase kemi plot e plot gjëra për t'i kërkuar Atit 
të Shenjtë, por nuk është rasti për ta mërzitur me 
marrëzitë tona.

Marrë nga: SHQIP.
20 Qershor, 2014.
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Ndue DEDAJ
Reshen

KUR GJON PALI I DYTË PUTHTE TOKËN SHQIPTARE

“Tashmë mund të thuhet se tokën tonë nuk e ka puthur thjesht një papë, por një shenjt, që mbase 
nuk ka kaluar këndej që kur Shën Pali apostulloi Ungjillin e Krishtit nga Jerusalemi deri në Iliri”.

“Nuk mund të mos e hedh vështrimin përtej detit… në Shqipëri”. Papa Gjon Pali II.

Diskursi i puthjes papnore mund të niste me 
fjalët: Tani ai nuk është më një Papë, por një Shenjt. 
Të gjithë e kujtojnë foton e rrallë të Gjon Palit të 
Dytë duke puthur tokën shqiptare gjatë vizitës së tij 
të shenjtë në Shqipëri me 25 prill të vitit 1993. Zor 
të ketë ndër shqiptarë një fotografi më befasuese e 
emocionuese se kjo. Shumë njerëz tani që ai u 
shpall shenjt e kanë postuar në rrjetet sociale pa 
koment, të bindur ajo foto flet më shumë se një 
diçiturë me mijëra fjalë. Duket një gjest më shumë 
ritual se ceremonial, porse unikal në llojin e vet. 
Askush tjetër nuk ulet për të puthur tokën, veç atij 
Pape dhe kjo e bën atë të veçantë. Në rrjetet sociale 
është thënë se ndoshta ky gjest është i lidhur me 
figurën legjendare të Gjergj Kastriotit, viganit që 
mbrojti kishën katolike nga dallgët otomane në të 
15-in shekull, për çka Skënderbeu u pagëzua nga 
Papa Kaliksti III si “Atleta Christi”. Apo ndoshta se 
Shqipëria ishte vendi i Nënë Terezës, murgeshës së 
përbotshme që la vendin e vet dhe shkoi në mesin e 

të varfërve të Indisë për t'i shëruar. E të tjera 
komente rreth puthjes së pashembullt. Kurioz rreth 
këtij gjesti, i drejtohemi historianit të kishës Dom 
Nikë Ukgjini dhe ai na shkruan: “Puthjen e tokës e 
ka praktikuar vetëm Papa Gjon Pali II, jo vetëm në 
Shqipëri, por në çdo vend ku ka udhëtuar”. Pra, 
është një gjë që e ka bërë vetëm ai e që nuk ishte e 
nuk është në ritualin e vizitave papnore.

Tashmë mund të thuhet se tokën tonë nuk e ka 
puthur thjesht një papë, por një shenjt, që mbase 
nuk ka kaluar këndej që kur Shën Pali apostulloi 
Ungjillin e Krishtit nga Jerusalemi deri në Iliri. 
Sipas kronikave të Vatikanit, një tjetër emër i Selisë 
së Shenjtë, Papa Piu II, kërkoi dy herë të vinte në 
Shqipëri për kurorëzimin mbret të Skënderbeut, por 
si duket rrethanat historike ishin të pamundura për 
ardhjen e tij. Mbas Papës Gjon Pali i Dytë Shenjt ky 
ritual kemi parë të praktikohet dhe nga ipeshkvijtë e 
shuguruar prej tij, kur kanë hyrë në dioqezat e tyre, 
si katërshja e parë e atij viti (1993), Imzot Frano 
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Illia, Imzot Robert Ashta, Imzot Zef Simoni, 
Imzot Rrok Mirdita. Kohët e fundit në Mirditë 
u kremtua 75-vjetori i lindjes së ipeshkvit të 
dioqezës së Rrëshenit, Imzot Cristoforo 
Palmieri, ardhur nga Italia, para më shumë se 
njëzet vitesh, misionar mes mirditorëve, për 
rimëkëmbjen e kishës së tyre. E pati puthur 
tokën e Kosovës dhe një ipeshkëv i shquar, 
Imzot Mark Sopi, i cili bashkë me Ibrahim 
Rugovën themeluan katedralen e Prishtinës.

Ndërsa meditojmë rreth asaj puthje 
papnore, na bëhet se një tjetër papë e ka puthur 
tokën arbnore, Klementi XI, me origjinë 
shqiptare, frymëzuesi i Kuvendit të Arbnit në 
vitin 1703. Kanë qenë kohë dramatike për 
Arbninë dhe mbijetesën shqiptare. “Iliricum 
Sacrum” (Iliria e Shenjtë) e Daniel Farlatit është 
libri (botuar në Venedik latinisht në nëntë vëllime) 
ku pasqyrohet historia kishtare e shqiptarëve etj. Në 
shëmbëlltyrën e Papës e kanë puthur tokën dhe të 
ngjashmit e tij, “papnorët” e paepur të besimit 
katolik, si Kardinal Mikel Koliqi. At Zef Pllumi e 
puthi tokën e vet përmes rrojtjes për me tregue, ku 
libri i tij emblemë tash është përkthyer në italisht, 
me parathënie të Silvio Berluskonit. Puthja e Papës 
Shenjt Gjon Pali II kishte nisur vite më parë se ajo të 
ngjante. Në vitin 1980, nga Otranto e Italisë, ai foli 
për kishën e martirizuar nga komunistët: “Nuk 
mund të mos e hedh vështrimin përtej detit, jo larg 
prej këndej, drejt kishës heroike në Shqipëri, e 
tronditur thellë nga persekutimi i ashpër e i zgjatur, 
por edhe e pasuruar nga dëshmia e martirëve të saj: 
ipeshkvij, meshtarë, rregulltarë, rregulltare e 
besimtarë të thjeshtë”.

E tani një tjetër diskurs lidhur me puthjen 
simbolike. Puthja është pjesë e ceremonialit zyrtar 
shtetëror, kur Presidenti i Republikës puth 
flamurin, copën e “tokës” së vendit të tij prej bezeje 
të kuqe, ku rri shqiponja dykrenore me krahët 
hapur. Nuk mund të mos meditosh për një çast se si 
e ka puthur flamurin Gjergj Kastrioti para betejave 
të tij të Motit të Madh, Ismail Qemali, dhe gjithë 
plejada e kryeshtetarëve shqiptarë të shekullit XX. 
Shkojnë rregullisht në ditët e shenjta njerëzit e 
politikës në selitë e kultit, ani sa me dinjitet e kanë 
“puthur” tokën që i kryejnë shërbesën politike. 
Puthja padyshim që është ndër gjërat më të bukura 
të njerëzimit, puthja aristokrate e dorës së zonjave 
të salloneve, puthjet skenike të aktorëve nëpër 
filma, puthja shenjuese e të sapocelebruarve në 
martesë etj. E vetmja puthje e shpifur e kohëve të 

kaluara është ajo e “shokëve” të udhëheqjeve 
komuniste, për të dëshmuar një solidaritet 
galopant, po që ishte fals, pasi ata s'e kishin për gjë 
të prisheshin për jetë e mot, për shkak të parimeve, 
me të puthurit e tyre burra. E dyshimtë mbetet 
puthja e tokës nga të gjithë ata funksionarë që 
përbetohen për Shqipërinë teksa i fusin duart asaj 
deri nën dhé për t'i grabitur floririn e fshehur në 
“qypat” e artë të korrupsionit.

Ka një dallim mes udhëheqësve politikë, 
shtetarëve të lartë dhe krerëve të feve, përpos atyre 
rasteve kur patriarkët shkrihen në një me të parët 
dhe bëjnë politikë në tempujt e shenjtë. Nëse Papa 
Gjon Pali II Shenjt zbriti në tokën shqiptare për të 
bekuar “katedralen” e rrënuar të besimit katolik, në 
bekimin e Katedrales Ortodokse të Tiranës, pak 
kohë më parë, nuk u fol shqip nga kreu i saj, 
Janullatos, për më tepër që në atë ceremoni ishte 
dhe një peshkop jo shqiptardashës si Irinej. Koha 
është ajo që ndan trofetë e fortlumturimit apo jo. 
Atenagora, patriarku ekumenik i Kostandinopojës, 
që kishte qenë dhe argjipeshkëv i Amerikës, me 
origjinë shqiptare nga Janina, është një emër i 
ndritur i Kishës Ortodokse të shekullit XX. 
Pesëdhjetë vite më parë (1964) u quajt historik 
takimi i Papa Palit VI me këtë hierark të lartë 
ortodoks, i cili kishte pasur miqësi dhe me Papa 
Gjonin XXIII, që gjithashtu u shpall shenjt i kishës 
katolike kohët e fundit. Edhe Atenagora ishte një 
papë, një shenjt, si një personalitet i shquar botëror, 
që na duhet ta njohim dhe më shumë. Përqafimi i tij 
në Jerusalem me Palin VI është e para “puthje” e dy 
kishave që nga skizma e madhe e vitit 1054. Është 
thënë me atë rast se ai takim qe një kthesë historike 
për kishën. Bota ka nevojë pikërisht për dashuri dhe 
kisha në vetvete është dashuri, e jo vend për urrejtje 
peshkopësh nacionalistë, paçka kombësisë së 
tyre….
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Në këtë ditë festive, 
kur edhe vëmendja e 
g j i t h ë  b o t ë s  ë s h t ë 
përqendruar në një tjetër 
“botë”, në atë të librit, 
aktiviteti i sotëm kushtuar  
Willy Kamsit, njeriut që 
tërë jetën e tij e lidhi me 
këtë “botë”, është një rast i 
mirë për të përkujtuar. Ky 
çast solemn është nostalgji 
dhe vlerësim për breza të 
tërë shkodranësh,  që 
punuan për krijimin e 
kësaj“bote” në qytetin 
tonë ; për një brez të tërë 
njerëzish, dashamirësish 
t ë  l i b r i t ,  p o r  e d h e 
bibliotekarësh, pa të cilët 
nuk do të ishte e mundur 
krijimi dhe funksionimi i kësaj “bote”,.

Villy Kamsi është njëri nga bibliotekarët më në 
zë, që njihet për veprimtarinë shumëplanëshe ; në 
shkencën e bibliotekekonomisë,  të studiuesit,  
përkthyesit dhe të mentorit.

Në bibliografinë e tij personale shënohen: 
artikuj dhe studime prej 85 zërash, parathënie 
librash 5 zëra, fjalime në konferenca brenda dhe 
jashtë vendit 6 zëra, intervista në mediume të 
ndryshme 4 zëra, përkthime nga frëngjishtja dhe 
italishtja 19 zëra, recensione 12 zëra,  studime mbi 
bibliotekat dhe hartim bibliografish 15 zëra. 

Për  botimin e punimeve të tija shkencore, 
bibliografike dhe divulgative . Kamsi ka 
bashkëpunuar me 21 organe të ndryshme 
shkencore, revista dhe gazeta.  Kumtesat e tija i ka 
paraqitur në 28 seminare dhe konferenca shkencore 
brenda dhe jashtë vendit, etj.

Duke i hedhur një sy punës shkencore vërehet se 
interesat e tija intelektuale, të shoqëruara me 
kompetencën e duhur në trajtimin e objektit, janë të 
shumëllojta. 

V. Kamsi ngel brenda formimit të tij human me 
trajtesa të fushave të ndryshme. Studimet e tija, pa 
frikë, mund të cilësohen; studime “identitare 
ilitare”.

Fushat e studimeve të V. Kamsit klasifikohen në 
disa grupe:

 * Studimi i teksteve të vjetra të shqipes. 
Në këtë fushë ai dallohet si një ndër studiuesit 

më me vlerë. Studimi i këtyre teksteve është  një 
veprimtarie mirëfilltë shkencore e një personi me 
një formim të gjithanshëm filologjik dhe 
bibliotekar. Të japësh gjykime të sakta mbi këto 
libra  krahas përgatitjes së duhur filologjike 
kërkohen  edhe njohuri të thella të teknikës së 
shtypshkrimit,  letrës së përdorur, gravurave të 
realizuara, shenjave e ndryshme që gjenden në 
libra, formave dhe materialeve të lidhjes së librit, 
përshkrimit bibliografik, historisë së gjurmimit dhe 
zbulimit, pronësinë e librit, etj.  

Veprimtaria e V. Kamsit  në këtë fushë përfshin 
hulumtime origjinale dhe përkthime të ndryshme.  
Mes tyre mund të veçojmë:  “Një dokument i ri 
mesjetar i gjuhës shqipe të Konstandin Muzakës”  
dhe   “Gjurmime mbi tekstet e vjetra shqipe” si 
edhe shkrime të tjera të Maroi Roques (1963, ribot. 
2011), botimin fotostatik të Fjalorit të Frang 
Bardhit (1966),  etj. 

Me këto studime V. Kamsi hyri në  radhën e 
studiuesve të tjerë të shquar si: E. Çabej, J. Rrota, F. 
Fishta, K. Ashta, Dh. Shuteriqi, etj., të cilët ashtu siç 

Gjovalin  ÇUNI
Shkodër

NjË JETË ME LIBRIN DHE PËR LIBRIN

Villy Kamsi është njëri nga bibliotekarët më në zë, që njihet për veprimtarinë shumëplanëshe ; 
në shkencën e bibliotekekonomisë,  të studiuesit,  përkthyesit dhe të mentorit.
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shprehet vetë ai “… e shtynë që me ja hy përsëri nji 
perpjekjeje, që kishte mbetë pa u njimendsue për 
kaq vjet …“ 

 Studimi i trashigimisë kulturore. 
Në ditët e sotme, kur po flitet për rivitalizim të 

trashëgimisë kulturore,  do t 'u këshilloja 
specialistëve të fushës,që të kenë parasysh studimet 
e kryera nga V. Kamsi në fushën e monumenteve; 
kalasë, fortifikimeve, shtrirjes së qytetit, 
monumenteve të traditës,  marrëdhënieve 
shqiptaro- venedikase , rolit të Shkodrës në 
trashëgiminë kulturore kombëtare, etj. Në vitin 
1965, ai është autor i një Pro-Memorie me anë së 
cilës, jo vetëm shënon objektet e shembura në 
periudhën e viteve 1957-1962, por kërkon që këto 
veprime të mos përsëriten dhe objektet ekzistuese 

të mbrohen me ligj. Fatkeqësisht kjo Pro-Memorie 
shënohet vetëm si një e dhënë “curriculare” dhe 
asgjë më tepër. Politika dhe interesat ekonomike  ju 
turrën thuajse çdo gjëje, që kishte ngelur në këmbë, 
duke e vendosur trashëgiminë kulturore vetëm në 
fletët e ndonjë albumi.  

Vlera e studimeve të tija në këtë lami i kanë 
kaluar caqet e qytetit. Tanimë ai është i pranishëm,  
jo vetëm në tubimet kulturore në  Shqipëri, por 
është i ftuar edhe një varg konferencash jashtë 
vendi. 

V. Kamsi është bërë një pikë referimi edhe për 
autorë të huaj seriozë të fushës, mes të cilëve edhe 

studiuesja tanimë e njohur e mesjetës shqiptare, 
italiania Lucia Nadin. Nuk është e pakët, që një 
qytet të këtë një pikë referuese të gjallë.  

Folklor, etnografi, etnologji, mitologji etj. 
    Në bibliografinë e artikujve e studimeve Villy  

Kamsi rreshton një sërë artikujsh mbi legjendën e 
kalasë, kanunin dhe traditën e maleve, të drejtën 
zakonore, shtegtimet e udhëtarëve të huaj, etj.

Në këtë fushë  Kamsi ka nxjerrë në dukje 
studimet e Atë Zef Valentinit dhe ka një përkthim të 
pabotuar akoma të studiuesit Ernesto Koci, mbi të 
drejtën zakonore në Malësitë e Shkodrës.  

* Gjuhësi. 
Trajton probleme tanimë të ngritura me kohë 

rreth gegnishtes në të gjitha rrafshet e sistemit 
gjuhësor; të gegnishtes 
në letërsinë liturgjike me 
një studim  (dy gjuhësh) 
m b i  B u z u k u n  d h e 
Konci l in  e  Trentos ; 
mbishkrimet latine në 
Muzeun e Shkodrës; 
dokumente mesjetare të 
g j u h ë s  s h q i p e  t ë 
Kontandin Muzakës; 
huazimet venedikase në 
Shkodër bazuar në të 
dhënat e Çabejt, si dhe  
studime rreth toponimisë 
mesjetare etj.

 Larg vëmendjes së tij 
nuk ngelen as studimet 
letrare, nga të cilat mund 
të veçojmë, përgatitjen 
për botim të veprës së 
Filip Fishtës: “Kosova 
për historinë e letërsisë 
kombëtare” (2002) .     

* Arkeologji. 
 Kamsi tërhiqet kryesisht nga kalaja e Shkodrës 

dhe ngjarjet që lidhen me atë. Ai  është njëri nga 
studiuesit më të mirë të kësaj hapësire, iniciues i 
gërmimeve të reja në Kala dhe të restaurimit të saj. 
Jo larg vëmendjes së tij qëndrojnë edhe qendra të 
tjera arkeologjike të kohës së lashtë,  sidomos atyre 
të njohura dhe të eksploruara nga arkeologët e huaj; 
fillimet e arkeologjisë shqiptare, roli i Atë Shtjefën 
Gjecovit,etj.  
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* Histori kombëtare dhe kishtare, biografi.  
Kamsi tërhiqet nga momentet kryesore të 

historisë shqiptare në shekuj, veçanërisht nga 
ngjarjet lokale. Sa i takon historisë kishtare pa 
dyshim është një nga penat më të forta të trajtesës. 
Mjafton të kujtojmë studimet mbi objektet e kultit, 
urdhëratë fetare, martirizimin e klerikëve dhe të 
personaliteteve fetare, por jo vetëm i atyre. 
Materialet e trajtuara janë edhe dy gjuhësh, italisht-
shqip. Kamsi është njohës shumë i mirë i historisë 
se Kastriotëve, njohës i veprimtarisë patriotike dhe 
kulturore të Gurakuqit, me të cilin e lidh miqësia 
familjare,  të etërve Gjergj Fishta, Gjon Karma, 
Vinçenc Malaj; të Dr. Ndoc Kamsi dhe Angjelin 
Saraçi etj.

 Një pjesë e studimeve të tija historike janë 
botuar në seminare dhe Konferenca dhe revista 
shkencore brënda dhe jashtë vendi ku mund të 

0veçojmë “Atti del 2  di studi Albanesi” (San 
Giacomo di Cerzeto-San Cosmo Alb. 8-10 giugno 
1994), Atti del secondo Simposio presinodale 
Vaticano, (11-14 gennaio 1999).     

 
 * Biblioteka dhe bibliografi 
 Me këtë fushë W. Kamsi e ka lidhur tërë jetën. 

Ai është studiues dhe krijues i disa bibliotekave 
albanologjike, mes të cilave veçojmë bibliotekat 
albanologjike të Universitetit të Shkodrës dhe të 
Seminarit Ndërdioçezan Shqiptar. Në shumësinë e 
artikujve të botuar sa i takon historisë së 
bibliotekave shënojmë artikujt: “Kontribut për 
historinë e bibliotekave të Shkodrës” (bashkautor, 
1961), “Le biblioteche nella tradizione culturale di 
Scutari” (“2002), “Pasunitë dokumentare në ruetje 
të qytetarëve të Shkodrës” (2002), “ Biblioteka 

françeskane për kulturën kombëtare shqiptare” 
(2003) etj.  

Sa i takon punimeve bibliografike. Kasmi 
shënohet të jetë një ndër më të mirët bibliograf 
shqiptarë ndër kohëra. Bibliografitë e hartuara nga  
Kamsi shprehin horizontin e gjerë kulturor të tij. Ai 
duke njohur mirë rregullat e hartimit bibliografik i 
jep mundësinë lexuesve e sidomos studiuesve, jo 
vetëm të konsultohen, por edhe të ballafaqojnë dhe 
të verifikojnë të dhëna të ndryshme. 

Nga punimet bibliografike mund të veçojmë: 
“Katalog i shtypit shqiptar e për Shqipërinë që 
gjendet në Bibliotekën e Institutit të Lartë 
Pedagogjik të Shkodrës” (1879-1944) “, një sërë 
bibliografish tematike kushtuar ngjarjeve dhe 
personave, si dhe  “Serinë bibliografike” që 
përfshin botime të veçanta bibliografike të 
revistave “Albania” (1897-1909); “Hylli i Dritës” 
(1913-1944); “Leka” (1929-1944); “Shkëndija 
(1940-1943) dhe “Shenjëzat” (1957-1975) etj.    

  
 Përkthimet
E lënë si fushë për fund , por jo për nga rëndësia, 

përkthimet e Kamsit, janë modele për çdo 
përkthyes.  Njohës shumë i mirë i shqipes dhe i 
gjuhëve latine, Kamsi ka guxuar dhe ka sjellë në 
shqip, por edhe anasjelltas, në italisht dhe frëngjisht 
shumë  autorë të huaj dhe shqiptarë. E veçantë në 
përkthimet e teksteve është edhe ballafaqimi i 
tekstit origjinal me atë të përkthyer. Shumica e 
përkthime të tija janë të shoqëruara edhe me 
shpjegime përkatëse të llojeve të ndryshme. 

G.  Biemmi, B. Paganin, M. Roques, C. 
Cepione, D. Malipiero, S. Badoer, Nënë Tereza, E. 
Telhaj, Z. Valentini, G. Brunelli, Gjon Pali II, E. 

Koliqi, F. Konica etj., janë sjellë 
me mjeshtri në shqip nga 
latinishtja, frëngjishtja dhe 
italishtja.  

Në përfundim çdo kujtesë 
është një ringjallje, ringjallje 
kulturore. Shenjë ringjallje 
ishte edhe aktiviteti në ditët 
botërore të librit kushtuar 
Willy. Kamsit. 

S h k o d r a  r i g j e n e r o n 
ringjallje. Janë plejada e 
njerëzve të shquar që i 
gjendën  asaj gjithnjë pranë 
drejt shpresave të reja.
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Olimpia KAKARRIQI
Shkodër

KONTRIBUTI I WILLY KAMSIT
NË FUSHËN E BIBLIOGRAFISË

Trajtesa ime lidhet 
me kontributin e prof. 
Wi l l y  K a m s i t  n ë 
fushën e bibliografisë. 
Përvoja shumëvjeçare 
n ë  a m b i e n t e t  e 
bibliotekës, kontakti i 
përditshëm me librat, 
përkujdesja ndaj librit 
d h e  p ë r d o r u e s i t , 
krijimi i një klime sa 
dashamirëse, aq edhe 
tërheqëse për lexuesit, 
rritën tek prof. Willy 
d ë s h i r ë n  p ë r  t ë 
ndërmarrë një hap më 
të madh në shërbim të 
s h k e n c ë s  s ë 
bibliotekonomisë. Ai 
hartoi Bibliografitë e revistave më në zë të kohës 
deri në vitin 1944, duke i ardhur në ndihmë të 
gjithë studjuesve me njohjen e një kulture dhe të 
një mendimi intelektual të panjohur nga 
shumëkush.

Para se të filloj me përshkrimin e këtyre 
Bibliografive, kam dëshirë t' i bëj të njohur 
auditorit disa të dhëna mbi fillimet e shkencës së 
bibliografisë dhe lidhjet e saj me shkencat e tjera.

Njohuri mbi termin “ bibliografi“, dhe 
historia e zhvillimit të saj

Në etapat e ndryshme të zhvillimit të shoqërisë 
njerëzore termi“ bibliografi“ ka marrë kuptime të 
ndryshme. Kjo fjalë u përdor për herë të parë në 
Greqinë e Vjetër, me kuptimin kopjues librash, 
“biblion“ do të thotë libër dhe “grafien“ do të thotë 
shkrues .  Në vi te t  e  para  të  kr i j imi t  të 
shtypshkronjave “bibliografë“ quheshin edhe 
tipografët.

Gjurmët e para të zhvillimit të bibliografisë i 
g je jmë në  Bib l io tekën  e  Aleksandr i së . 
Bibliotekarët e kësaj biblioteke ishin së pari, 
bibliografë. Në kohën helenistike shkencëtarët, 
letrarët, filozofët, bibliotekarët dhe bibliofilët 
ishin të interesuar për risitë në tregun e librit. Ndaj 
lindi ideja e hartimit të një vepre ku të jepej 

informacion për gjithçka ndodhte në lëmin libror. 
Udhëzuesit bibliografikë të kësaj periudhe deri në 
shpikjen e shtypshkronjës kanë qenë kryesisht me 
libra fetarë. Në historinë e zhvillimit të 
bibliografisë, njihet si bibliografi i parë, 
Kalimahu, shkrimtar dhe drejtor i Bibliotekës së 
Aleksandrisë. Pas tij hartuan vepra të tjera Kratesi, 
drejtor i Bibliotekës së Pergamos, Svetoni me 
veprën“De Viris illustribus“, Pini Plak me veprën 
e përbërë nga 35 libra “Naturalis Historia“, që 
është edhe vepra më e rëndësishme e antikitetit.

Pas shpikjes së shtypshkronjës dhe daljes së 
librit të shtypur krijohen kushte për zhvillimin e 
mëtejshëm të bibliografisë. Në vitin 1454, 
natyralisti zviceran Konrad Gesner boton 
“Bibliotheca Universalis“, bibliografi që 
përfshinte të gjitha veprat pa marrë parasysh se 
cilës fe i takonin. Pas shek. XVII botohen një 
numër i madh bibliografish nga shumë fusha të 
dijes, si mjekësi, drejtësi, histori etj.

Bibliografia fillimisht është përcaktuar si një 
përshkrim mekanik i librave, pa marrë parasysh 
përmbajtjen e tyre. Ne shek. XVIII filloi të futet në 
përshkrim edhe përmbajtja. Bibliografia është 
cilësuar si shkencë ndihmëse, që ka të bëjë me 
prodhimin e literaturës. Ajo evidenton dokumente 
të fushave të ndryshme të dijes, qofshin ato të 
shtypura, dorëshkrime apo materiale elektronike. 
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Nga shek. XVII deri ne shek. XX, bibliografia 
filloi të merrte kuptim më të gjërë duke përfshirë 
edhe historinë e letërsisë dhe historinë e librit. Në 
gjysmën e dytë të shek. të XIX bibliografitë 
quheshin ”Lexicon”, ”Catalogus”, ”Tesaurus”.

Historia e zhvillimit të bibliografisë 
shqiptare.

Georg Petrovitch, njihet si bibliografi i parë i 
literaturës shqipe. Në vitin 1881 ai boton në Vienë, 
bibliografinë “Scanderbeg”, që përmblidhte më 
shumë se dyqind vepra historike e letrare, rreth 
Heroit tonë Kombëtar, Skënderbeut, në gjuhë të 
ndryshme.

Në vitin 1909 botohet në Vienë ”Bibliographija 
shqype”, nga F. Manek, Gj. Pekmezi e A. Stotz. 
Bibliografia përmban rreth 2000 tituj veprash të 
ndryshme shqipe e mbi Shqipërinë, me një 
përshkrim të plotë bibliografik. 

Në vitin 1912 botohet në Paris ”Bibliografia 
shqipe”, nga Emile Legrand, plotësuar dhe botuar 
nga Henry Guys. Kjo bibliografi përmban 724 
njësi dhe është rreshtuar sipas rendit kronologjik. 
Bibliografia e Legrand përbën themelet e 
bibliografisë shqiptare.

Nga viti 1917 – 1940, albanologu Norbet Jokl, 
botoi periodikisht në ”Librin vjetor indo – 
gjerman”, bibliografitë e tij të çmueshme për 
Shqipërinë, rreth 2500 vepra, në përgjithësi në 
gjuhën shqipe.

Në vitin 1918, Franc Nopça botoi në Budapest 
bibliografinë ”Letërsia ma e re mbi Shqipninë”. 
Bibliografia përmban rreth 300 tituj librash dhe 
studimesh për Shqipërinë.

Në vitin 1929, botohet një bibliografi shqipe në 
Athinë, nga Kalogeropulos.

Në vitin 1930, Gaetano Petrotta botoi në 
Palermo ”Provë bibliografike shqipe”, e pas tij 
vazhdojnë emra të tjerë të njohur si: Lambertz, 
Savadjian etj.

Pas vitit 1944, botojnë bibliografi shqipe, Jup 
Kastrati, Dhimitër Shuteriqi, Mahir Domi, Qemal 
Haxhihasani, Palok Daka etj.

Qëndra kryesore e botimit të bibliografive është 
Biblioteka Kombëtare, e cila boton periodikisht: 

1 – Bibliografi Kombëtare e Republikës së 
Shqipërisë e Librit Shqip

2 – Bibliografi Kombëtare e Republikës së 
Shqipërisë e Periodikut Shqip

Bibliografia është një mjet i rëndësishëm në 

fushën e informacionit, veçanërisht në fondet e 
bibliotekave, që kanë si qëllim tu shërbejnë një 
numri të madh përdoruesish. Sipas mënyrës së 
renditjes së materialit, bibliografitë mund të jenë:

_ Bibliografi lëndore
_ Bibliografi tematike
_ Bibliografi retrospektive
_ Bibliografi kronologjike
_ Bibliografi personale
_ Bibliografi informative etj.
Bibliografitë që ka hartuar prof. Vili janë 

Bibliografi kronologjike, pra rregjistrimi i 
artikujve numër pas numri dhe vit pas viti.

Revista “Albania“
Bibliografia kronologjike e revistës “Albania“ 

1897 – 1909, e drejtuar nga Faik Konica, hap ciklin 
e Serisë bibliografike të botimeve françeskane. 
Kjo revistë ishte nismëtarja e përpjekjeve të 
atdhtarëve për zhvillimin e kulturës kombëtare. 
Petrota do ta quante Enciklopedia Shqipe. Nuk do 
të ndalem më tej në vlerësimin e kësaj reviste, por 
në hartimin e bibliografisë së saj. Bibliografisë i 
paraprin një parathënie nga autori, në të cilën 
shpalosen vlerat kulturore të revistës.
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Tomë Mriaj

1 - Transkriptimi i titujve është bërë duke 
ruajtur shkrimin origjinal të vetë revistës.

2 - Janë shpjeguar pseudonimet, duke i vënë 
pranë emrin e autorit.

3 - Janë përfshirë të gjitha shënimet e botuesit.
4 - Në kllapa katrore janë vendosur  të gjithë 

nëntitujt që ka secili shkrim.
5 - Janë përdorur disa shenja konvencionale për 

të lehtësuar punën e kërkuesit.
Në fund të bibliografisë janë vendosur 

treguesit, mjet i rëndësishëm dhe i domosdoshëm 
për përdoruesit.

6 - Treguesi alfabetik i emrave
7 – Treguesi alfabetik i pseudonimeve, 

nistoreve dhe anagramave
8 – Treguesi i shkrimeve e i studimeve në 

vazhdim

Revista ”Hylli i Dritës”

Bibliografia e revistës ”Hylli i Dritës”, 1913 – 
1944, fillon me parathënien e autorit. Ajo 
përcaktohet si revista e parë shqiptare e botuar me 
një program të qartë atdhetar, politik e kulturor. 

“Revista “Hylli i Dritës“ u ba shprehja ma e 
pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë së 
Provincës Françeskane në Shqipni, përfaqësuesit 
e së cilës qenë jo vetëm drejtori i saj At Gjergj 
Fishta, por madje nji plejadë letrarësh, 
gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh që 
nderuen Kombin“.

Autori përcakton tri periudhat e veprimtarisë 
botuese të revistës, e cila u pezullua dhe u ndalua 
për shkak të shkrimeve e studimeve të larmishme e 
të guximshme për kohën.

Periudha e parë (1913 – 1914)
Periudha e dytë (1921 – 1924)
Periudha e tretë (1930 – 1944)
Edhe në këtë bibliografi prof. Willy Kamsi, vë 

në dukje:
1 – Transkriptimi i titujve është bërë duke 

ruajtur shkrimin origjinal.
2 – Pseudonimet, anagramet dhe nistoret në 

pjesën më të madhe, janë shpjeguar e janë vënë 
pranë emrit të autorit.

3 – Janë përfshirë të gjitha shënimet e botuesit.
4 – Janë vënë në kllapa katrore nëntitujt.
5 – Janë përdorur shenja konvencionale si dhe 

yllëza për të vënë në dukje veçori të ndryshme të 
shkrimeve.

6 – Shkrimeve të At Gjergj Fishtës, i është vënë 
emri i autorit, duke iu referuar bio – bibliografisë 
së Filip Fishtës, ky i fundit ka ndjekur dëshmitë e 
At Gjon Shllakut, drejtor botimi i revistës.

Në fund të bibliografisë janë vendosur treguesit 
:

7 - Treguesi alfabetik i emrave.
8 – Treguesi alfabetik i pseudonimeve, 

nistoreve dhe anagramave.
9 – Treguesi i shkrimeve e i studimeve në 

vazhdim.
Në fund autori falenderon z. Maksim Gjinaj, 

bibliograf i Bibliotekës Kombëtare, për ndihmën e 
dhënë në identifikimin e pseudonimeve.

Revista “Leka“
Bibliografia kronologjike e revistës “Leka“, 

fillon me një parathënie të autorit, që mund të 
konsiderohet një studim i mirëfilltë analitik mbi 
veprimtarinë e kësaj reviste. Kjo revistë filloi në 
vitin 1929, por nuk erdhi rastësisht. Ajo ishte 
vazhdim i punës së nisur vite më parë. Autori duke 
bërë edhe kronologjinë e botimit të revistave në 
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Shqipëri vë në dukje se, revista e parë e botuar 
është : “Elçija e Zemers së Jezu Krishtit“, më 1891, 
më vonë “Lajmtari i Zemers Jezu Krishtit“. Kjo 
revistë nga viti 1908 deri më 1913 botohet edhe me 
një shtojcë që u quajt Pjesa II dhe ka përmbajtje 
kulturore. Kjo shtojcë prej vitit 1914 deri në 1916 
botohet me titullin “Përparimi“.

Lidhja ndërmjet revistës ”Përparimi” e revistës 
“Leka“ bëhet nga botimi i “Kalendari i veprës 
Pijore“. Pra kemi një vijueshmëri të shtypit të 
Etënve Jezuitë dhe një rritje cilësore të mendimit 
intelektual.

Revista ”LEKA”, e emërtuar kështu nga 
nistoret e fjalëve Lidhja, Edukata, Kultura, 
Argtimi, ishte shprehje e vullnetit të Shoqatës me 
të njëjtin emër. Misioni i saj ishte të rilindte e të 
zhvillonte më tej kulturën shqiptare dhe të 
ushqente njerëzit me dashurinë për Atdheun. Ajo u 
bë një tribunë e mendimeve dhe e studimeve 
historike, letrare, gjuhësore, etnografike, morale, 
filozofike e  pedagogjike.

Edhe në këtë bibliografi prof. Willy vë në dukje 
disa shënime të rëndësishme për përdoruesit:

1 – Transkriptimi i titujve është bërë duke 
ruajtur shkrimin origjinal të revistës.

2 – Janë shpjeguar pseudonimet e autorëve.
3 – Janë përfshirë të gjitha shënimet e botuesit.
4 – Janë vënë në kllapa katrore nëntitujt e 

shkrimeve.
5 – Janë përdorur shenja konvencionale për të 

bërë më të dallueshëm një shkrim të caktuar.
Në fund të bibliografisë janë vendosur 

treguesit, mjet i rëndësishëm dhe i domosdoshëm 
për përdoruesit.

6 - Treguesi alfabetik i emrave.
7 – Treguesi alfabetik i pseudonimeve, 

nistoreve dhe anagramave.
8 – Treguesi i shkrimeve e i studimeve në 

vazhdim.

Revista “Shkëndija“ 1940 – 1943 dhe 
“Shejzat“ 1957 – 1978

Botimet Françeskane vazhdojnë të botojnë 
serinë bibliografike Blenin IV : Shkëndija dhe 
Shejzat, bibliografi kronologjike. Të dyja këta 
revista u krijuan nga njeriu i madh i letrave shqipe, 
Ernest Koliqi. Në parathënien e bibliografisë, 
prof. Willy vë në dukje rolin e madh kulturor e 
kombëtar që luajtën këta revista, brënda dhe jashtë 
kufijve të Shqipërisë. Revista ”Shejzat” u bë arenë 
e shkrimeve të të gjithë intelektualëve të mërguar 
që aspironin një Shqipëri të lirë e evropiane. Koliqi 
do t'i quante”Shejzat”, ” hyllsi virtytesh arbnore”.

Edhe në këtë bibliografi:
1 – Transkriptimi i titujve është bërë duke 

ruajtur shkrimin origjinal të revistës.
2 – Janë shpjeguar pseudonimet e autorëve, 

duke i vënë pranë emrin 
3 – Janë përfshirë të gjitha shënimet e botuesit.
4 – Janë vënë në kllapa katrore nëntitujt e 

shkrimeve.
5 – Janë përdorur shenja konvencionale për të 

bërë më të dallueshëm një shkrim të caktuar.
Në fund të bibliografisë janë vendosur treguesit
6 - Treguesi alfabetik i emrave.
7 – Treguesi alfabetik i pseudonimeve, 

nistoreve dhe anagramave.
8 – Treguesi i shkrimeve e i studimeve në 

vazhdim.
Dua t'ju bëj me dije që së shpejti do të dalë nga 

botimi, bibliografia e revistës ”Hylli i Dritës”, nga 
viti 1993 deri në vitin 2013. Plotësohet kështu 
bibliografia njëqindvjeçare e kësaj reviste shumë 
të rëndësishme të periodikut shqiptar.

Unë falenderoj me zemër prof. Willyn për gjithë 
punën e bërë e i uroj shëndet,  jetë të gjatë e sa më 
shumë botime të tjera në shërbim të shkencës së 
bibliotekonomisë.
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KËSHILLI NDËRFETAR I SHQIPËRISË 
INTER-RELIGIOUS COUNCIL OF ALBANIA

Tiranë, më 10 gusht 2014

DEKLARATË PËR SHTYP

Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë dhe antarët e tij (Komuniteti Musliman i Shqipërisë, 
Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, Kisha Katolike e Shqipërisë dhe Kryegjyshata 
Botërore Bektashiane) mbështetur dhe nga Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, po ndjekin 
me shqetësim situatën që po ndodh këto ditë në Lindjen e Mesme, në mënyrë të veçantë 
përndjekjen kriminale që terroristët e ISIS në Irak po ushtrojnë ndaj popullsisë lokale të 
krishterë, madje edhe ndaj myslimanëve dhe minoriteteve të tjera, e në mënyrë mizore 
përndjekjen dhe dëbimin e detyruar me dhunë të të krishterëve irakenë dhe të irakenëve 
të feve të tjera prej vendit të tyre. Ne dënojmë me forcë akte të tilla kriminale që nuk kanë 
asgjë të përbashkët me parimet themelore të besimeve tona.

Lusim Zotin i cili na ka krijuar të gjithëve që t'u kthejë paqen dhe dinjitetin atyre 
zonave. Në emër të Zotit kërkojmë të ulen armët e të kërkohet paqe dhe bashkëjetesë. 

I bëjmë gjithashtu apel Faktorit Ndërkombëtar që të gjejë zgjidhjet e duhura në 
mënyrë që të ndalet fenomeni i largimit dhe i shpërnguljes me dhunë të banorëve të 
Mosulit dhe të rrethinave për shkak të besimit të tyre. Ne besojmë ngultësisht se e drejta 
e besimit është një e drejtë themelore e njeriut. Ne i gëzohemi kësaj të drejte në Shqipëri 
dhe një realiteti që besimet fetare kanë ndërtuar e vazhdojnë të ndërtojnë me shumë 
mund në vendin tonë. Duam t'u themi të gjithëve se është e mundur të jetojmë bashkë, 
duke ndihmuar njëri-tjetrin e duke respektuar njëri-tjetrin pavarësisht besimit, etnisë 
apo racës. 

Ndërkohë shprehim solidaritetin tonë me të gjithë ata që vuajnë jo vetëm në Irak, por 
në të gjitha vatrat e konfliktit në Lindjen e Mesme e u sigurojmë atyre lutjen dhë afërsinë 
tonë shpirtërore. 

Paqja e Zotit qoftë me ju!
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MENDIME TË SHENJTORVE TË  DITËS: 13. 08. 2014
Shën Ponciani papë dhe Shën Hipoliti, meshtar e martirë (+235)

Sot më 13 gusht Kisha i përkujton Shën 
Poncianin papë (231-235) dhe Shën Hipolitin 
meshtar. Ponciani, ipeshkëv i Kishës së Romës 
(papë), qe shuguruar në vitin 230. Hipoliti ishte 
nxënësi i Shën Ireneut dhe veproi si meshtar dhe 
mësues në Romë, ishte mjaft i zgjuar, me natyrë 
shpërthyese dhe kokëfortë apo këmbëngulës, dhe 
ishte i ashpër ndaj heretikëve. Në veprat e tija të 
shkruara në 10 libra me titull Philosophumena e 
dënon mashtrimin e monarhianitësve, të cilët 
mësofshin së në Zotin është vetëm një natyrë. Me 
këtë herezi u ballafaquar para tij edhe papa Zeferini 
(217-222). 

Gjatë perandorit romak Maksimit i Trakisë, cili 
ishte perandori i parë barbarë që filloi t'i përndjekin 
kristianët. Gjatë vitit 234 Shën Ponciani së bashku 
me meshtarin Hipolitin e Romës i internojnë në 
ishullin e Sardenjës. 

Pas mundimeve të rënda dhe punët e vështira në 
një nxehje ata vdiqën pasi hoqi dorë nga dinjiteti i 
vet Ponciani si papë (jep mundësinë të zgjidhet 
papa tjetër, sepse ky gjendet në arrati) dorheqja e tij 
ndodhi me 28 shator 235. Qe varrosur në varrezat e 
Kalistit, ndërsa Hipoliti në ato buzë rrugës 
Tiburtina (te dy të varrosur më 13 gusht).

Shën Hipoliti si edhe Origeni ishin shkrimtaret 
të frytshëm palokristian. Hipoliti po ashtu është 

autori i lutjes së dytë eukaristike që thuhet edhe sot 
e kësaj dite gjatë meshës. 

Shën Jeronimi e lavdëronte shenjtërinë dhe 
dijen e tij, kurse Shën Gjon Gojarti e quan “burim i 
dritës”. 

Letrat dhe librat e Hipolitit janë lexuar 
rregullisht në Kishën e Lindjes. Veçanti shpjegimi i 
profetit Danielit e shkruar në 4 libra gjatë vitit 202. 
Për herën e parë e lexojmë në këta librat e tij se 
Jezusi ka lindur me 25 dhjetor. Po ashtu i 
përshkruhen aktet juridike të Kishës si dhe tekstet 
liturgjike që i ka përpiluar Hipoliti. 

Të dy martirë qenë nderuar nga Kisha e Romës 
që në shekullin IV.

“Lavdia e Zotit doli nga pragu i Tempullit e zuri 
vend mbi kerubinë“ (Ez 10,18)

“'Lavdia' e Zotit është bërja e tij të pranishëm 
dhe të perceptueshëm. Kerubinët, të dërguar prej tij, 
ishin mjeti i pranisë së tij, i veprës së tij. Edhe ti, 
edhe unë, në fund të çdo kremtimi euharistik 'të 
dërguar' nga Zoti, e mbajmë me vete: jemi vendi i 
lavdisë së tij, i pranisë së tij, dhe i dashurisë së tij!” 
(At Giovanni Salustri CSJ)

Përgatiti 
 Don Nosh Gjolaj



Shenjtorja e Zojës së Shkodrës - 1932

“Ditët e Mjedës”
Takim Folkloristik Gjithëkombëtar, Kukël - Shkodër  

Në Kukël të poetit Mjeda, me 1 gusht u mbajt  
edicioni i katërt “Ditët e Mjedës”,  me Takime 
Folklorik Gjithëkombëtar me pjesëmarrës nga të 
gjitha trevat shqiptare, grupe artistike nga 
Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi, morën 
pjesë në aktivitetin tradicional të organizuar në 
nderim të poetit të njohur, meshtarit Ndre Mjeda, 
me rastin e 77 vjetorit të vdekjes së tij. Ne 
aktivitetin e organizuar në fshatin Kukël, aty ku 
Mjeda shërbeu për shumë vite si famullitar i kësaj 
zone, morën pjesë, Kryeipeshkvi i Shkodrës, Imzot 
Angelo Massafra, Nunci Apostolik në Shqipëri, 
Imzot, Ramiro Moliner Ingles,  zv/ministri i 
Kulturës, Zef Çuni, Krytari Komunës Bushat, Zef 
Hila, si dhe autoritete vendore të qarqeve veriore 
të Shqipërisë, si dhe të tjerë të ardhur nga matanë 
kufirit.

Pas fjalës përshëndetëse të  Imzot Massafres, 
zv/ministri Çuni, u shpreh shumë i kënaqur që 
tashmë në cilësinë e zv/ministrit të Kulturës, e gjen 
qendrën muzeore Ndre Mjeda me një pamje krejt 
tjetër bashkëkohore të restauruar. Ai bëri të ditur 
se me “Ditët e Mjedës”, Ministria e Kulturës hap 
vargun e aktiviteteve që ky institucion do të 
organizojë në kuadër të vizitës së Papa Françeskut 
në Shqipëri me 21 shtator te këtij viti, theksoi ai.

Dom Nik Ukgjini, pasuesi i Mjedës në famullinë e Kuklit, aktualisht edhe Drejtor i Qendrës Muzeore 
Ndre Mjeda, tha se kjo qendër bashke me Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Komuna Bushat, duke 
organizuar edicionet “Ditët e Mjedës”, prej katër vitesh me radhë shpalos vlera të larta kulturore 
kombëtare, për të cilat punoi për 30 vite në këtë qendër vetë poeti Mjeda”.  Zef Hila, Kryetar i komunës 

Bushat,  theksoi se fal punës se 
Dom Nikës, tashmë është bërë 
realitet rikonstruksioni i gjithë 
qendrës“ ”Dom Ndre Mjeda”. 

Ne fund u ndan tre çmime për 
ekipet me të mira pjesëmarrëse. 
Moderatori e organizatori  i kësaj 
ngjarje Gjon Frroku u shpreh se,  
në fakt të gjithë me pjesëmarrjen e 
tyre në një mënyrë janë fitues. Ai 
shprehi një konsideratë të veçantë 
ndaj këngëtares se njohur Drane 
Gegaj dhe këngëtares se re nga 
Shkupi,  Imona Sulejmani me dy 
vëllezër të saj.
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