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PAPA: TË ZHDUKEN SHKAQET E PUNËS SË TË MITURVE,
SKLLAVËRI MODERNE
Papa Françesku \ Audienca dhe Engjëlli i Tënzot
Papa i kujtoi edhe në lutjen e Engjëllit të Tënzot,
pjesëmarrësit në Jubileun e të sëmurëve dhe
njerëzve të gjymtuar. Kujtoi, gjithashtu, viktimat e
shfrytëzimit të punës së të miturve, njerëzit që
jetojnë në skutat e qytetit të Romës si dhe të sëmurët
nga gërbula. Më pas falënderoi Zotin për të Lumët e
rinj të Kishës.

shëndetësisë që, në “Pikat e shëndetit”, vendosur
pranë Bazilikave Papnore, u treguan të gatshëm për
t'u bërë vizita specialistike qindra njerëzve, që
jetojnë në skajet e skutat e Romës, ku pak mund të
flitet për kujdes shëndetësor. I nxiti, pastaj, të
gjithë, për angazhim të frytshëm në luftën kundër
gërbulës, duke përshëndetur e duke falënderuar
organizatorët dhe pjesëmarrësit në takimin
ndërkombëtar të kohëve të fundit, kushtuar të
prekurve nga sëmundja e Hansen.

T'i zhdukim shkaqet e skllavërisë moderne
Gëzim për të Lumturit e rinj, pranë më të ligshtëve
Afërsi e përzemërsi ndaj të fundmëve. Gjatë lutjes
së Engjëllit të Tënzot, kremtuar në Sheshin e Shën
Pjetrit, Papa Françesku nënvizoi edhe një herë
përparësitë e botës aktuale. Posaçërisht, në Ditën
sotme botërore kundër punës së të miturve:
“Ta përsërisim të gjithë së bashku përpjekjen për t'i
zhdukur shkaqet e kësaj skllavërie moderne, që i lë
miliona fëmijë pa asnjë të drejtë themelore dhe i
detyron të jetojnë në kushte rreziqesh të rënda. Sot
në botë ka shumë fëmijë skllevër”.
Mendimi për të sëmurët, të gjymtuarit, të
mënjanuarit dhe angazhimi kundër gërbulës
Papa foli përsëri për Jubileun e të sëmurëve dhe
njerëzve me gjymtime, duke i falënderuar
pjesëmarrësit për praninë në kremtimin e sotëm,
edhe pse të pashëndet a të paaftë për të përballuar
emocione e lodhje të kësaj natyre. U shprehu
mirënjohjen edhe mjekëve e punonjësve të

Françesku foli edhe për dy të Lumturit e rinj të
Kishës. Priftin Giacomo Abbondo, i cili jetoi në
shtatëqinden, lumnuar dje në Vercelli, Papa e kujtoi
si njeri të dashuruar me Zotin, prift të ditur, meshtar
gjithnjë të gatshëm për t'i ndihmuar besimtarët e
famullisë, që i qe besuar. Bashkohemi – shtoi Ati i
Shenjtë - me gëzimin dhe falënderimin që i larton
sot Zotit gjithë dioqeza.
Më pas, mendimi i Françeskut shkoi në katedralen e
Monrealit, në Sicili, ku sot lumnohej motra
Carolina Santocanale, themeluese e Motrave
kapuçine të Zojës së Papërlyer të Lurdës, që u bë “e
varfër, ndërmjet të varfërve”, duke hequr dorë nga
rehatitë e jetës në mjediset e pasura, aristokratike,
ku kishte lindur e ku mund ta kalonte gjithë jetën:
“Nga Krishti, posaçërisht nga Eukaristia, thithi
forcë për amësinë e saj shpirtërore e për dashurinë
ndaj më të varfërve e më të ligshtëve”.

Papa Fraçesko
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Katekezë
FJALA ËSHTË NJË DHURATË. TJETRI ËSHTË NJË DHURATË
POROSIA E PAPA FRANÇESKO PËR KRESHME 2017
Vatikani, 18 tetor 2016
bëhet i njohur, e pothuajse familjar, kthehet në një
fytyrë; e si i tillë është një dhuratë, një pasuri e
paçmueshme, një qënie e dashur, e dashuruar, për të
cilin Hyjit i bie ndërmend edhe pse gjëndja e tij
konkrete është ajo e një refuzimi njerëzor (krh.,
Homelia në Meshën e Shenjtë, 8 janar 2016).
Lazari na mëson që tjetri është një dhuratë.
Marrëdhënia e duhur me njerëzit ka të bëjë me
pranimin falenderues të vlerës së tyre. Edhe i varfëri
në derën e të pasurit nuk është një pengesë bezdisëse,
por një grishje për t'u kthyer e për të ndryshuar jetë.
Ftesa e parë që na vjen nga kjo shëmbëlltyrë është
hapja e derës së zemrës tonë, pasi çdo njeri është një
dhuratë, qoftë i afërmi ynë e qoftë i varfëri i panjohur.
Kreshma është një kohë e volitshme për t'ia hapur
dyert çdo nevojtari dhe për të dalluar te ai apo te ajo
fytyrën e Krishtit. Secili prej nesh ka rast t'i takojë në
rrugën e tij. Çdo jetë që na del para është një dhuratë
dhe meriton pranim, respekt, dashuri. Fjala e Hyit na
ndihmon të hapim sytë për të pranuar jetën dhe për ta
dashur, sidomos kur ajo është e brishtë. Por, për të bërë
këtë gjë, është e nevojshme të merret seriozisht edhe
ajo çka ungjilli na zbulon kur flet për njeriun e pasur.
2. Mëkati na verbon
Shëmbëlltyra është e pamëshirshme kur
evidenton kundërshtitë në të cilat gjendet i pasuri (krh
v.19). Ky personazh, ndryshe nga Lazri i varfër, nuk
ka një emër, dhe është i cilësuar vetëm si një “i pasur”.
Tepria e tij shfaqet në petkat që mban veshur, janë të

Të dashur vëllezër e motra,
Kreshma është një fillim ri, një udhë që na çon
drejt një pikëmbërritje të sigurte: Pashka e Ngjalljes,
fitorja e Krishtit mbi vdekjen. Gjithmonë kjo kohë na
drejton një grishje të fuqishme për kthim: i krishteri
është i thirrur të kthehet te Hyji “me gjithë zemër” (Jl
2,12), që të mos mjaftohet me një jetë mediokër, por të
rritet në miqësi me Zotin. Jezusi është miku besnik që
nuk na braktis kurrë, sepse, edhe kur ne mëkatojmë, ai
pret me durim kthimin tonë e me këtë pritje ai na shfaq
vullnetin për të na falur. (krh., Homelia në Meshën e
shenjtë, 8 janar 2016).
Kreshma është një kohë e përshtatshme për të
fuqizuar më shumë jetën e shpirtit nëpërmjet atyre
instrumentave të shenjta që Kisha na ofron: agjërimin,
lutjen dhe lëmoshën. Në bazë të të gjithave qëndron
Fjala e Hyjit që në këtë kohë jemi të thirrur ta
dëgjojmë dhe ta meditojmë me më shumë vëmendje.
Në mënyrë të veçantë këtu, do të doja të ndalesha në
shëmbëlltyrën e të pasurit dhe Lazrit të varfër (krh. Lk
16,19-31). Ta lëmë veten të frymëzohemi nga kjo
pjesë kaq domethënëse që na ofron një çelës për të
kuptuar se si të veprojmë që të mbërrijmë lumturinë e
vërtetë dhe jetën e pasosur, duke na porositur për një
kthim të sinqertë.
1. Tjetri është një dhuratë
Shëmbëlltyra fillon duke na paraqitur dy
personazhet kryesore, por i varfëri përshkruhet në
mënyrë më të hollësishme: ai ndodhet në një gjëndje
të dëshpëruar e nuk ka fuqi të
ngrihet, qëndron te dera e të
pasurit dhe han thërrimet që
bien nga tryeza e tij, e ka
trupin të mbushur me plagë
dhe qentë ia lëpijnë ato (krh.
vv.20-21). Situata parqitet e
trishtë dhe ky njeri është i
degraduar e i poshtëruar.
Skena shfaqet edhe më
dramatike nëse vihet re fakti
që i varfëri e ka emrin Lazër:
një emër i mbushur me
premtime e që fjalë për fjalë
do të thotë “Hyji ndihmon”.
Prandaj ky personazh nuk
është anonim, por ka trajta të
mirpërcaktuara dhe parqitet si
një individ i cili ka edhe një
histori personale. Ndërkohë
që në sytë e të pasurit ai është
si një i padukshëm, për ne
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asgjë me vete” (1 Tim 6,7).
Edhe shikimi ynë i hapet jetës së përtejme ku i
pasuri ka një dialog të gjatë me Abrahamin, të cilin e
thërret “atë” (Lk 16,24.27), duke treguar kështu se
është pjesë e popullit të Hyjit. Kjo veçanti e bën jetën e
tij edhe më në kundërshti, sepse deri tani nuk ishte
thënë asgjë në lidhje me marrëdhënien e tij me Hyjin.
Në të vërtetë në jetën e tij nuk kishte vend për Hyjin, i
vetmi hyj i tij ishte vetvetja.

një luksi të tepruar. Mëndafshi në fakt ishte shumë i
kushtueshëm, më shumë se argjendi e ari, dhe prandaj
ishte i rezervuar për hyjnitë (krh., Jer 10,9) dhe për
mbretërit (krh., Gjyq 8,26). Pëlhura ishte një li i
veçantë që ndihmonte të dukej qëndrimi sa më i
shenjtë. Pra pasuria e këtij njeriu ishte e tejskajshme,
edhe sepse shpërfaqej çdo ditë, ishte bërë zakon:
“Gostitej shkëlqyeshëm si një ditë për ditë” (v.19). Në
të tejshihet në mënyrë dramatike prishja që vjen nga
mëkati e që kryhet në tre momente të njëpasnjëshme:
dashuria për paratë, krenia dhe mendjemadhësia
(krh., Homelia në Meshën e Shenjtë, 20 shtator 2013).
Apostulli Pal thotë se “Rrënja e të gjitha të
këqijave, veç, është lakmimi i të hollave” (1 Tim
6,10). Ai është shkaku kryesor i prishjes dhe burimi i
zilive, zënkave dhe dyshimeve. Paraja mund të arrijë
të na sundojë duke u kthyer kështu në një idhull tiran
(krh., Nxit. Ap. Gëzimi i Ungjillit, 55). Në vend që të
shërbejë si mjet në shërbimin tone, për të përmbushur
të mirën dhe për të ushtruar solidaritetin me të tjerët,
paraja mund të na nënshtrojë neve dhe tërë botën ndaj
një logjike egoiste që nuk i lë hapësirë dashurisë dhe
pengon paqen.
Shëmbëlltyra na dëfton se si epshi i tij shfrenuar e
mbush të pasurin me kreni. Personaliteti i tij
realizohet vetëm në dukjen e jashtme, duke u treguar
të tjerëve atë çka ai ka. Por dukja e jashtme është një
maskë për zbrazëtinë e brendshme. Jeta e tij është e
burgosura e jashtësisë, e përmasës më të cekët dhe më
të kalueshme të ekzistencës. (krh., Po aty, 62).
Shkalla më e ulët e kësaj rënie morale është
krenia. Njeriu i pasur vishej si të ishte një mbret,
simulon sjelljet e një hyjnie, duke harruar që është
thjesht një vdekatar. Për njeriun e prishur nga dashuria
për pasurinë nuk ekziston tjetër gjë përpos un-it të tij e
prandaj, për të njerëzit që e rrethojnë nuk i hyjnë në sy.
Rezultati i lidhjes së ngushtë me paranë është një lloj
verbërie: i pasuri nuk e sheh të varfërin e uritur, plot
plagë dhe i rënë përmbys në poshtërimin e tij.
Duke shikuar këtë personazh, kuptohet pse
Ungjilli është kaq i prerë kur dënon dashurinë për
paranë: “Askush s'mund t'u shërbejë dy zotërinjve,
sepse: ose do ta urrejë njërin e tjetrin do ta duajë, ose
do t'i mbështetet njërit e tjetrit do t'ia kthejë shpinën.
Nuk mund t'i shërbeni Hyjit dhe pasurisë” (Mt 6,24).
3. Fjala është një dhuratë
Ungjilli i të pasurit dhe Lazrit të varfër na
ndohmon t'i përgatitemi mirë Pashkës që po afrohet.
Liturgjia e të Mërkurës së përhime na fton të jetojmë
një përvojë të ngjashme me atë që përjeton i pasuri në
një mënyrë shumë dramatike. Meshtari duke hedhur
hi në kokë përsërit: “Kujtohu se je pluhur e në pluhur
do të kthehesh”. I pasuri dhe i varfëri në fakt vdesin të
dy dhe pjesa kryesore e shëmbëlltyrës zhvillohet në
jetën e përtejme. Të dy personazhet papritur zbulojnë
se “nuk kemi sjellë gjë në botë e nuk mund të marrim

Vetëm midis vuajtjeve në jetën e përtejme i pasuri
e njeh Lazrin dhe do të donte që i varfëri të lehtësonte
vuajtjen e tij me pak ujë. Gjestet e kërkuara prej Lazrit
janë të ngjashme me ato që mund të kishte bërë i
pasuri, por që nuk i ka bërë. Abrahami megjithatë ia
shpjegon: “…se ti i gëzove të mirat e tua gjatë jetës
sate, ndërsa Lazri të këqijat; tashti, ky këtu gëzon e ti
vuan” (v.25). Në jetën e përtjeme rivendoset një lloj
barazie dhe të këqijat e jetës ekuilibrohen nga e mira.
Shëmbëlltyra vazhdon dhe paraqet kështu një
mesazh për të gjithë të krishterët. Në fakt i pasuri, i cili
ka ende disa vëllezër gjallë, i kërkon Abrahamit të
dërgojë Lazrin te ata për t'i qortuar; por Abrahami i
përgjigjet: “kanë Moisiun dhe profetët; le të dëgjojnë
ata” (v.29). E përballë vërejtjes së të pasurit, shton:
“Nëse nuk dëgjojnë Moisiun dhe profetët, nuk do të
binden as nëse dikush ngjallet prej të vdekurish”
(v.31).
Në këtë mënyrë del në pah problemi i vërtetë i të
pasurit: rrënja e të këqijave të tij është se nuk ia vë
veshin Fjalës së Hyjit; kjo ka bërë që ai të mos e dojë
më Hyin dhe kështu të përçmojë të afërmin. Fjala e
Hyjit është një forcë e gjallë, e aftë të ngjallë kthimin
në zemrën e njerëzve dhe të drejtojë sërish zemrat të
Hyji. T'ia mbyllësh zemrën dhuratës së Hyjit që flet ka
si pasojë mbylljen e zemrës ndaj dhuratës së vëllait.
Të dashur vëllezër e motra, Kreshma është një
kohë e përshtatshme për t'u përtërirë në takimin me
Krishtin e gjallë në Fjalën e tij, në Sakramentet dhe në
të afërmin. Zoti – që në dyzet ditët e kaluara në
shkretëtirë ka fituar mbi mashtrimet e Tunduesit – na
tregoftë rrugën në të cilën duhet të ecim. Shpirti
Shenjët na udhëheqtë në përmbushjen e një rrugëtimi
të vertetë kthimi, për të zbuluar sërish dhuratën e
Fjalës së Hyjit, për t'u pastruar nga mëkati që na
verbon dhe për t'i shërbyer Krishtit i cili është i
pranishëm në vëllezërit në nevojë. Inkurajoj të gjithë
besimtarët që ta shprehin këtë përtëritje shpirtërore
duke marrë pjesë në Fushtata e Kreshmës që shumë
organizma krishtarë, në shumë anë të botës,
promovojnë që të rritet kultura e takimit në të vetmen
familje njerëzore. Të lutemi njëri për tjetrin në mënyrë
që, pjesmarrës në fitoren e Krishtit, të dimë t'ia hapim
dyert tona të dobëtit dhe të varfëriit. Atëherë do të
mund të jetojmë e të dëshmojmë plotësisht gëzimin e
Pashkës.
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Don Lush GJERGJI
Prishtinë

FRANÇESKO GRAZIO FORGIONE
- PATER PIO 1887 – 1968
(Pjesa e parë)

“Sëmundja dhe vuajtja janë dukuri të cilat, nëse më gjatë i hulumton dhe depërton, gjithnjë shtrojnë pyetje
të cilat tejkalojnë mjekësinë dhe prekin thelbin e njeriut në këtë botë. Kështu që është lehtë të kuptojmë rëndësinë e
detyrave në institucionet shoqëroro-shëndetësore, ku është e pranishme jo vetëm përkujdesja shpirtërore, të cilët
duhet të jenë të prirë me tërë vizionin human dhe me këtë të dinë plotësisht në mënyrë humane t'i ofrohen të
sëmurit i cili vuan. Për të krishterin, shëlbimi i Krishtit dhe hiri i tij i shpëtimit, përfshinë tërë njeriun në gjendjen e
tij njerëzore, pra, edhe atë të sëmundjes, vuajtjes dhe vdekjes.”

hyjnore, u lind biri i dytë i tyre, Francesco. Mirëpo,
Francesco nuk arriti të përjetojë kohën e pjekurisë
sepse kishte vdekur në moshën 19 mujore, gjë kjo
që iu kishte shkaktuar dhembje dhe pikëllim të
madh çiftit bashkëshortor. Pas disa viteve lindi
Amelia, e cila po ashtu vdiq në moshën e njomë 20
mujore. Kushtet jetësore në atë kohë ishin
jashtëzakonisht të vështira dhe vdekshmëria e
foshnjave dhe fëmijëve ishte shumë e madhe.
I paralinduri Michaele, u zhvillua mirë dhe
prindërit e shprehnin dashurinë e tyre dhe në të
kishin shpresa të mëdha. Pas një kohe, Maria
Giuseppe prapë priste lindjen e fëmijës, kuptohet
me ankth dhe frikë të madhe.
Së fundi, u lindi edhe fëmija tjetër, të cilin e
quajtën me emrin e vëllait të ndjerë, Francesco.

Atë Pio u lind më 25 maj 1887 në Pietrelqina në
provincën e Beneventos, nga prindërit Grazio
Forgione dhe Maria Giuseppe Di Nunzio, si i katërti
nga shtatë fëmijë që kishin, prej të cilëve dy kishin
vdekur qysh në fëmijëri. U pagëzua më 26 maj 1887
në kishën e shën Anës dhe në pagëzim mori emërin
Francesco. Lagja e tij numëronte vetëm disa shtëpi,
të cilat i ndanin rrugicat e ngushta fshatare që
vazhdonin në rrugica fushore. Grazio dhe Maria
gëzonin respekt të madh në mes të bashkëvendësve:
ai është fshatar, punëtor i madh, një shpirt i thjeshtë,
por i thelluar në parime të shëndosha; ajo ishte grua
e vyer, e nderuar shkaku i zemërgjerësisë së saj. Një
vit pas martesës, në vitin 1982 u lind Micheli,
fëmiu i parë. Vitin 1884, në gëzimin e madh të
prindërve të cilët fëmiun e pranonin si dhuratë
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dhjetëvjeçar kishte filluar shkollimin. Dëshira për
të mirëmbajtur familjen dhe arsimimin e të bijve e
shtyri babain, Grazio Forgioneon, që të shpërngulej
prej Napolit kah “Bota e re”, ku punote si argat.
Ndarja e atit nga familja dhe Pietrelqinës është
shprehur në shpirtin e ri dhe të ndjeshëm të
Francescut. Njëkohësisht ai vazhdoi shkollimin,
brenda vitit mësoi shkrim-leximin nga dy
meshtarët e asaj ane, të cilët u mundonin sadopak të
sjellin diç arsimim shkollor fëmijëve fshatarë.
Shkuarja te këta dy meshtar edhe më tepër e
afruan fesë dhe provojë fetare. Kështu filloi të
ministronte, të lutej e meditonte në vetmi mbi
vuajtjen dhe shëndetin e tij të ligë. Në vitin 1901
Franseco i ri është 14 vjeçar dhe vijon gjimnazin.
Në këtë periudhë ndodhi ngjarja e cila do të jetë
vendimtare për përvojën e tij shpirtërore. Gjatë një
vizite Zojës Rruzare në Pompeji, për herë të parë pa
detin. Bukuria hapësinore e detit filluan ta
inkurajojnë për meditim mbi kuptimin e fundit dhe
harmoninë e botës të cilën e krijoi Zoti.
Në Pietreliqina, Francescu erdhi në kontakt me
fra Camillin, një frat kapucin simpatik. Ai ishte i
pari i cili i ndihmoi Francescut të ri të zbulonte
figurën e Franës nga Asizi. Historia personale e
Shën Françeskut të Asizit, i cili i kishte braktisur të
gjitha pasuritë, për t'iu kushtuar tërësisht pjekurisë
shpirtërore, la gjurmë të thella në shpirtin e këtij të
riu. Shpeshherë ndahet nga të tjerët duke u zhytur
në hapësirën e gjithanshme dhe të pamundshme
shpirtërore si dhe rritej në shpirt.
Kah fundi i vitit 1902 në të gjithnjë e më tepër
forcohet dëshira për ta “ndjekur Zotërinë”.

Qysh si foshnje, Francesko kërkonte të mësonte
shkrim e lexim, gjë të cilët prindërit në fillim e
patën refuzuar. Kultura fshatare e asaj kohe nuk
lente hapësirë për arsimim shkollor: gjitha shpresat,
se do mund të kenë ndihmë në punët e fushave dhe
mbajtje të numrit të vogël të kafshëve, ishin të vëra
në të parëlindurin Michaelin dhe në të voglin
Francesko-n. Kështu që Franceskut iu kishte besua
një grigjë e vogël për kullosë. Ai shkonte një
shtëpizë të vogël, në rrugën e cila çonte në Piano
Romano, ku do të mund të kujdesej për kafshët dhe
kullosat e tyre. Në ndërkohë u lindi edhe një motër
të cilës iu dhanë emrin Pellegrina. Natyra e
Francesco-s menjëherë u tregua disi e veçantë,
dëshironte të jetë i tërhequr nga të tjerët, të vrojtonte
natyrën dhe të punonte në vetmi. Herë pas here i
besonte së ëmës së tij se ka “vizione të çuditshme”
dhe se e preokupojnë “mendime të çuditshme”.
Jeta e brendshme e atë Pio-s, siç shihet edhe nga
dokumentet e jetëshkrimit të tij, qysh në moshën e
re ishte e komplikuar dhe jashtëzakonisht e thellë.
Siç mësojmë nga ditari i rrëfystarit i tij atë
Agostinit, “(…) ekstaza dhe vegimet kanë filluar
qysh në moshën e tij pesë vjeçare”. Mirëpo, prapë
këto vegime atë Pio do t'i pranojë vetëm 20 vite më
vonë, edhe atë thuajse gati rastësisht: natyra e tij e
thjeshtë nuk i ka dhënë ndonjë rëndësi të madhe apo
të posaçme asaj që i ngjau. Përvoja themelore
mbinatyrore e cila do lë gjurmë të thellë në jetën
shpirtërore Francescos të ri prezanton faktin se
mori pjesë në një mrekulli. Gjatë meshës, një nënë i
lutej një Shenjti që t'ia shëronte të birin e saj që
lëngonte nga deformimi i rëndë i gjymtyrëve që ia
pamundësonin lëvizjen. Ndodhi mrekullia dhe, deri
sa lutej Francesku që Zoti mos të lejonte më që të
vuajnë njerëzit, djaloshi i sëmurë, i cili më parë
ishte i palëvizshëm, u ngrit në këmbët e veta dhe
doli nga Kisha i shëruar. Francesco shtroi shumë
pyetje lidhje me atë se si pati mundësi të ndodhte
kjo ngjarje e mrekullueshme.
Në vjeshtë të vitit 1896 Francesco ka nëntë
vjet dhe fillon të vuaj nga një e keqe e cila, atë kohë
u konsideronte e panjohur dhe pashpjegueshme.
Atë e godasin temperatura të larta. Një mjek
supozoi dhe e diagnotifikoi atë si infekcion tifoid,
mirëpo mendimi i kolegut të tij ishte i kundërt.

Kushtet sipas rregullores së Shën Franit
Në festën e Dëftimit të Zotit në vitin 1903 i riu
Francesco niset nga Pietrelqina rrugës për
kuvendin kapucin në Morcone, ndjek thirrjen e tij të
brendshme i bindur se pikërisht kjo rrugë është
thirrja e tij. Miqësia me fra Camellin është
vendimtare në këtë fazë të jetës së tij. I tërë fshati
është krenar në përzgjedhjen e tij dhe shumë prej
tyre, qysh atëherë, ndjen mundësinë se rregulltari i
ardhshëm Francesco do të jetë i rëndësishëm për
tërë bashkësinë e krishterë. Nëna, pas hamendjes së
parë, i gëzohet thirrjes së birit të saj dhe me këtë
krenohet. Pas kremtimit të një meshe solemne
meshtari donë Salvadore nga Pietreliqina i
lajmëron bashkësisë së vogël fshatare se Francesco
do të ndjekë mësimet e Shën Franit, dhe ndër të tjera
thotë: “Duhet lutur për vëllain të cilin e ka zgjedhur

Afrimi i thirrjes
Pa dhimbjeve shumë mujore, Francesco
përkohësisht dukej se ishte shëruar dhe si
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ndërkohë edhe e frikësojnë: në njërën anë fillonte
shqyrtimin e sigurisë të cilën e kishte arritur deri
më tani gjatë studimeve në seminar; në anën tjetër
megjithatë, në të pjekkej bindja se përgjegjësitë e
Kishës në historinë e njerëzimit janë shumë më të
komplikuara dhe të rëndësishme, sa që një i ri nga
fshati, pavarësisht se sa është i fortë shpirtërisht,
mund edhe të paramendonte.
Në kuvend frati i ri Pio është shumë i respektuar,
shkaku i zellit të tij, pavarësisht gjendjes së tij të
dobët shëndetësore. Ai përsëri vuante nga pengesat
e frymëmarrjes. Disa i thanë që të largohet, ta
braktiste kuvendit, mirëpo vendimi i tij që t'i
kushtohet shërbimit të Zotit ishte i pathyeshëm.
Me 27 janar 1907 Atë Pio i jep kushtet e përjetshme,
kështu që me këtë definitivisht i përqafonte
Rregullat e Rendit françeskan. Gjatë këtyre viteve
atë Pio shpeshherë vuan e ka pengesa serioze
shëndetësore, të cilat i pranonte me guxim dhe me
fe të madhe, mirëpo këto e detyronin që të vinte
shpesh për shërim në Pietrelqina, ku me përvujtëri
dhe përkushtim i ndihmonte priftit të fshatit don
Salvador Panulla-s.

Zoti për të shpallur Lajmin e Gëzuar”. Këto fjalë të
meshtarit të thëna publikisht sollën shqetësim në
shpirtin e të riut i cili ndjeu gjithë përgjegjësinë e
dërgimit për të cilën po përgatitej ta plotësonte.
Këto mendime, do ta përcjellin meshtarin e
ardhshëm françeskan gjatë gjithë rrugës së gjatë që
nga kuvendi në Morcone: ishte kjo rrugë e
mundimshme nëpër fusha e pejsazhe të cilat kanë
ushqyer sytë e bariut të ri. Në kuvend janë edhe 27
të rinj të tjerë në rishtari dhe Francescut i takoi
dhomëza numër 28.
Me 22 janar 1903, Francesco Forgione, së
bashku me tre të rinj, veshi zhgunin e kapucinëve
dhe mori emrin rregulltar Pio. Kështu fillon
periudha e rëndësisë themelore për zhvillimin e
ardhshëm të veprimtarisë rregulltare të tij. Lutet
jashtëzakonisht shumë, mediton, mëson dhe
gjithnjë është i përgatitur t'ju drejtojë ndonjë fjalë të
mirë shokëve në lodhje apo mërzi. Përshpirtëria e
cila përfshinte personalitetin e tij atë e nxiste në
agjërime afatgjata, në përvojë heshtjeje dhe vetmie
deri në buzë të durimit njerëzor, aq sa bile edhe deri
te ndëshkimi i vetvetes (duhet pasur para sysh
faktin se fra Pio në atë kohë ishte vetëm 16 vjeçar).
Aq pat dëshirë të madhe që t'i afrohej, gati të
identifikohej, me vuajtjet të cilat i barti Krishti në
mundimin e tij, sa që fra Pio-s i dukej se nuk ishte
duke bërë mjaft për rritje dhe përparim shpirtëror.
Gjatë periudhës së parë të rishtarisë vizitat e
familjarëve të tij ishin shumë të rralla. Pushimet e
para të cilat i kaloi në Pietrelqina, në gusht, zgjatën
vetëm një javë.
Trashëgimia e papës Luani
XIII, të cilën pas vdekjes së këtij
e përqafoi papa Pio X në
historinë e Kishës, hapën
periudhën e reflektimit të
mësimeve shoqërore: trazirat
shoqërore të asaj kohe, rritja e
rrymave politike laike dhe
përhapja e traditave të cilat janë
në kundërshtim me ligjet
kishtare krijonin probleme të
mëdha njerëzve kishtarë. Në
anën tjetër në Zyret e larta
kishtare nuk mungonin zërat për
ndërprerje me të kaluarën, kur
ajo ishte përkrahëse me fuqitë
më të mëdha laike shtetërore,
sillte vendime të cilat thuajse
nuk kishin asgjë të përbashkët
me pyetje të pastra fetare. Në
Atë Pion këto ngjarje veprojnë
në mënyrë stimuluese, por në

Shpërtheu Lufta e Parë botërore dhe në nëntor
1915 atë Pio qe i ftuar të merrte armët në duar.
Shkaku i shëndetit të dobët është i detyruar në
shërbime tjera në Pietrelqina, si dhe kuvende të
ndryshme (mes të cilëve edhe në kuvendin në San
Giovanni Rotondo). Deri në vitin 1918 nuk qe
liruar nga ushtria, tashmë me diagnozë kronike të
ndezjes së rrugëve të frymëmarrjes.
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Përkujtim
IMZOT GASPËR THAÇI (889-1946)
VEPRIMTARIA E JASHTËZAKONSHME, NË NJË KOHË TË PAZAKONTË
Gaspër Thaçi vinte në radhët e shtresave të mesme të qytetit të Shkodrës
trojet shqiptare), shuguroi elterin e ri të Shëna Ndout në
Kishën françeskane të Gjuhadolit, i dha një hov të ri
revistës dioqezane “Kumona e së Dielllës” di dhe të
përkohshmeve të tjera fetare e kulturore.
Shquhej për guxim të jashtëzakonshëm, kur ishte
fjala për të mbrojtur mësimet e Ungjillit e grigjën që i qe
besuar. E kjo, në kohë të vështira, kur Kisha shqiptare,
me kryqin e rëndë mbi supe, po ngjitej, e sharë, e
pështyrë, e gjakosur, në majën e Golgotës. Po kujtojmë
vetëm se një javë pas pushkatimit të dom Ndré Zadejës,
në pallatin e argjipeshkvisë erdh papritmas vetë Mehmet
Shehu. Ishte dita e Pashkëve. Kryeministri donte të
takonte kryebariun e grigjës në gojë të ujkut. Prelati i
madh nuk pranoi të delte në takim, ndonëse kjo mund t'i
kushtonte jetën. Po ai nuk u bë kurrë vegël e asnjë
politike: mbreti atdhetar i kulluar, predikatar i zjarrtë i
Lajmit të Mirë, orator i shquar, njeri që nuk dinte t'i
përdridhte fjalët, shpirt i kulluar, meshtar i vërtetë i
Krishtit. Prandaj i tërhiqte aq fort besimtarët, që shikonin
në Të njeriun i cili jetonte ashtu si predikonte.
Mbylli sytë më 25 maj të vitit 1946, pas një
sëmundje të gjatë, të cilën e barti me durim shembullor.
Salikimet e tij u kremtuan më 29 të atij muaji. Qenë të
fundmet salikime madhështore që jetonte Shkodra - ato
të Prelatit të madh. Rinia katolike, ndonëse e ndaluar
rreptësishtë të merrte pjesë nga diktatura komuniste,
shkallmoi dyert e mbyllura të gjimnazit të qytetit e, me
lot në sy e kunora të panumërta në duar, rrethoi
katafalkun ku dergjej Bariu, i cili do të varrosej po në
Katedralen e Shkodrës. Ai varr nuk është më: një ditë të
zezë të vitit 1967 eshtrat e Imzotit të Madh Gaspër Thaçit
e të prelatëve të tjerë, u flakën. Askush nuk e di se ku. Veç
emri i tij mbet, si shembull e si model për Kishën e re që
hodhi sërish shtat mbi atë varr pa eshtra!

Më 23 janar kujtojmë imzot Gaspër Thaçin,
kryeipeshkvin e Shkodrës, në përvjetorin e lindjes.
Më 23 janar kujtojmë kryeipeshkvin e Shkodrës,
imzot Gaspër Thaçin, (23 Janar 1889 – 25 Maji 1946), në
përvjetorin e lindjes. Me vdekjen e Imzot Lazër Mjedës,
vendin e tij e zuri Imzot Gaspër Thaçi, i cili lindi më 23
janar 1889, njeri i ditur, i vendosur, me aftësi të rralla
organizative në përkim me frymën e Kishës.
Gaspër Thaçi vinte në radhët e shtresave të mesme
të qytetit të Shkodrës. Mësoi së pari në shkollat kishtare
të vendlindjes e më pas, së bashku me dy sivëllezër, dom
Gaspër Gurakuqin dhe dom Mati Fishtën, shkoi të
plotësonte kulturën e tij filozofike, teologjike e humane
në Insbruck të Austrisë. Meshën e parë e kremtoi më 21
nëntor 1911 e menjëherë nisi shërbimin si famullitar në
dioqezën e Sapës, në Nënshat, Dajç e në Qelëz, ku do të
ngrinte flamurin shqiptar më 8 dhjetor 1912.
Më pas vijoi shërbimin si prift famullitar në qytetin
e Shkodrës, asokohe një nga kryeqendrat më të
zhvilluara të Shqipërisë, me 15 mijë katolikë e 50
priftërinj. Pati si sekretar një tjetër figurë të shquar, sa për
përkushtim fetar, aq për kulturë: dom Tomë Lacen, që do
të radhitej ndërmjet martirëve të parë të Kishës katolike
në kohën e diktaturës komuniste, duke i mbyllur ditët e
jetës i pushkatuar te Zalli i Kirit.
Kur u sëmur imzot Lazër Mjeda, prifti i ri u emërua
si Vikar i Përgjithshëm i Kryedioqezës së Shkodrës. Më
19 mars 1936 Katedralja e Shkodrës ishte në festë:
delegati Apostolik imzot Giovanni Della Pietra
shuguronte njëherësh du ipeshkvij, dy emra të shkruar
me shkronja ari e gjaku në historinë e Kishës: priftin
dioqezan, imzot Gaspër Thaçin dhe françeskanin Imzot
Vinçenc Prennushin.
Kështu filloi veprimtaria e jashtëzakonshme, në një
kohë të pazakontë, e kryeipeshkvit të ri të Shkodrës, seli
e shquar në rrjedhë të historisë për prelatë që mbrojtën
me guxim të jashtëzakonshëm grigjën në dimrin e acartë
të historisë së Shqipërisë.
Nën drejtimin e tij u organizuan një sërë
konferencash tepër të rëndësishme me karakter
doktrinor e shoqëror, që patën për qëllim t'i përgatitnin
besimtarët përballë ngjarjeve të rënda historike që po
afroheshin. Imzot Thaçi organizoi e drejtoi Komitetin
për kremtimin e festave jubilare të Shëna Ndout e të Shën
Luigjit si dhe 700-vjetorin e lindjes së Shën Françeskut,
ngjarje që u pasqyruan gjerësisht në shtypin kishtar të
kohës.
Si kryeipeshkëv, veç ndihmave të shumta që u dha
kishave të fshatrave, si ajo e Bërdicës për shembull,
përfundoi Kishën e Shën Kollit në Rus (shembur nga
komunistët), Kapelën e Varrezave të Rrëmajit (pikërisht
atë kapelë që më pas u bë simbol i rikthimit të Krishtit në
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Sociale
Don NOSH GJOLAJ
Podgoricë
ME ÇDO KUSHT TË MPOSHTEN PARTINA APO
GRUPASIONET BRENDA GJIRIT FAMILJAR
(Pjesa e fundit)
2. Dhëndri dhe vjehrra (nëna e gruas)
Zakonisht si te ne ashtu edhe në botë prindit i
japin bijat që shkojnë te djali përderisa vajzat vijnë
në shtëpinë e djalit. Në disa raste ndodh te prindit të
cilët nuk kanë djalë por vetëm vajza, ndodhë se
vajza e vogël mbetet në shtëpi ashtu dhëndri vjet te
gruaja.
Kjo te shqiptarët rrallë here ndodh. Vajza e ka
natyrën e babës që është diçka në kundërt të burrit
por dhëndri i tillë me mikun (babën e vajzës) edhe
pse i kanë natyrën e kundërtën mund të kalojnë së
bashku. Por vjehrra (nëna e vajzës) e ka
natyrën të kundërtën nga vajza edhe i
përngjan dhëndrit, e natyrat e tyre bien në
grindje.
Rasti një: Disa vite me radhë mbretëron
tendosja në mes dhëndrit e vjehrrës (nënës së
gruas), edhe pse dhëndri jeton me gruan e vet,
te prindit e vet e jo me prindit e gruas.
Në fund vajza ka vendos të martohet me
të kundër vullnetit të nënës, nga burojnë edhe
grindje apo konfliktet e llojllojshme që sjellin
pakënaqësi e tmerr.
Rasti i dytë: Në një vend ka jetuar nëna e
gruas. Shpesh e vizitonin si vajza dhe burri i
saj (dhëndri). Tërë vendi e di se si dhëndri
sjellët keq me vajzën e tyre ose me gruan e
vet. Megjithatë nëna e vajzës (vjehrra)
gjithherë është e mirësjellshëm e dashur e me
sinqeritet e pret dhëndrin.
Në pyetje pse është aq e dashur ndaj dhëndrit e
aq e ashpër ndaj vajzës së vet? Zakonisht ajo
përgjigjet, si do të ishte dhëndri arrogant po qe se
unë jam arrogante apo e pamëshirshëm ndaj tij!
Menjë fjalë e respekton dhëndrin për hir të vajzës së
vet!
Rasti i tretë: Po qe se dhëndri vjen të jetojë me
gruan në shtëpinë e mikut, atëherë prindit e vajzës
duhet të llogarisin më shumë gjëra që pëson një
gjest i tillë. Do t'i numëroj vetëm disa:
1. Vajza e cila e pranon në shtëpinë e prindit
burrin, ajo duhet të jetë e gatshëm gjithherë e
kurdoherë për ta mbrojtur burrin. Ashtu edhe
dhëndri duhet ta mbrojnë gruan e vet përpara
prindërve e farefisit. Por i njëjti këshillë vlen edhe

anasjelltas, edhe kur shkon vajza te djali për të
jetuar.
2. Miku dhe vjehrra (nën e vajzës) t'u
shmangen lëvdatave për fëmijën e vet përpara
dhëndrit, po ashtu mos të flasin për çështjet
materiale apo për veten – vetë lëvdata. Siç bie fjala
ke ardhur në shtëpinë tonë, në tokën tonë. Të gjitha i
ke gjetur gati. Ti asgjë nuk ke kontribuar për këtë
shtëpi. Ti nuk vlen asgjë! Dinë të jenë fjalët që e
thumbacin dhëndrin nga miku e vjehrra, edhe më
keq është po qe se edhe gruaja ia thotë burrit të
njëjta fjalë.

3. Vjehrra është mësuar me vjet e tëra t'i
shërbejë burrit dhe vajzës. Me ardhjen e dhëndrit,
vjehrra duhet të ndërrojnë qëndrimin e
deritanishëm, që është një sakrificë e madhe për të.
Roli i udhëheqës mbi dhëndrin duhet në këtë rast ta
marrin gruaja dhe assesi nëna e saj. Burri më lehtë e
dëgjon gruan se sa nënën e saj. Disa vjehrra fare nuk
llogarisin në këtë gjë e mendojnë apo ja japin vetës
së drejtën për ta sunduar dhëndrin siç e sundon edhe
burrin e vet.
4. Miku (baba i vajzës) dhe vjehrra duhet të
jenë të urët e të mençur pranë mikut - dhëndrit. Po
qe se grinden me vajzën e tyre, pajtimi do të bëhet
shpejt po qe se grindja fillon në mes dhëndrit e
prindit të gruas pajtimi është shumë i mundshëm
nganjëherë i pakapërcyeshëm.
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5. Miku i mirë, baba i gruas do ta frenojë gruan
e vetë po qe se e vërejnë se ajo është arrogante dhe e
papërmbajtur.
6. Kemi edhe rastet e bukura që dhëndri shumë
mirë kuptohet me prindit e gruas. Sigurisht është
formimi i mirë i njeriut të pjekur dhe të kulturuar po
ashtu edhe nga ana e prindërve të gruas, po qe se
janë të pjekur, të cilët kontribuojnë në mirëqenie e
mirëkuptim për një harmonizim të mirë e afatgjatë.
7. Në jetën e përditshme kemi mjaft raste që
dhëndri e vjehrra (nëna e gruas) i shmangen
konfliktit direkt për ta krijuar paqen në shtëpi. E
përjetojnë njëri-tjetrin, kur e shohin se është rreziku
tërhiqen për mos të nxitet zjarri i rrezikshëm.
3. Grupimet në gjirin familjar
Për pos rreziqeve që i vërejmë e i përshkruamë
më sipër të cilat e ngarkojnë dhe e shkatërrojnë apo
e asgjësojnë familje, po ashtu janë të rrezikshme
edhe grupimet apo partitë e llojllojshme në gjirin
familjar, siç është lidhja e nënës me djalin kundrejt
nuses. Kjo vepër është vepër djallëzore, e zakonisht
përfundon në zhdukjen jo vetëm të dashurisë por
edhe të familjes, në këtë rast nuk mund të flitet për
kurorën e martesës, që do të ishte e fatlume. Gjeste e
tilla janë edhe shkaqet ndryshme, të cila do t'i
shoqëroi sëmundjet e llojllojshme që nga ajo
çmendjes, sëmundjet psikike, psikosomatike me
pasoja të mëdha. Kuptohet shkaku është në këtë rast
"vjehrra e keqe", e cila në mënyrë perfide e ka
përdorur djalin për ta asgjësuar rivalitetin në këtë
rast nusen - gruan e djalit.
Po ashtu në gjirin familjar krijohen edhe tjera
grupimi apo parti, siç bie fjala, bashkëshortit të pa
formuar, pa identitet apo janë të varur ende nga
familja që i përkasin. Pasojat e tilla mund të
shkaktojnë jo vetëm grindje por edhe kokëçarje. Po
qe se shtëpia e prindërve është shumë larg prej
vendit në të cilin ata banojnë, sepse ata nuk mund pa
ndihmën e tyre qoftë materiale qoftë shpirtërore. Si
bie fjala gruaja e tillë e përdorë gjithherë këtë apo
ndonjë shprehi tjetër: “O, babi i dashur!”, dhe më
tutje e do babën, i cili është adhuruesi i saj, babai në
këtë rast është i hyjnizuar. Atë dashuri që ia sjellë
burrit nuk është asgjë tjetër përveç reflektimi i
hyjnizimit që e ka ndaj babës, dhe burri është vetëm
alibi apo zëvendësimi i babës së saj e asgjë tjetër!
Ndërsa burri së shpejti do të vërejnë dhe do të
vetëdijesohet se kërkesave të tilla ai nuk mund t'i
përballojnë edhe më pak për t'ia plotësuar dëshirat e

bashkëshortes, gda fillon frustrimi që do të sjellin jo
vetëm grindje por edhe mosmarrëveshje me
pikëpamje të ndryshme thuajse diametrale.
Në anën tjetër ka edhe asi burra (bashkëshort),
të cilët disa herë në ditë e fyejnë qoftë me fjalë
qoftë me sjellje shoqen e jetës (bashkëshorten).
Sepse ajo nuk është femra e imagjinatës të cilën e
kishte imagjinuar para martesës. Në këtë rast nuk
është asgjë tjetër përveç nëna e idealizuar, i cili ende
nuk është shkëput nga nëna ose më mirë të themi
ende nuk ka lind krejtësisht, e mos të themi nuk e ka
tejkaluar kompleksin e Edipiti ( i dashuruar në
nënën e vet). Sjellja e tij në mënyrë inferiore ndaj
bashkëshortes nuk është asgjë tjetër përveç mos
realizimi i dashurisë së idealizuar ndaj nënës, por
bashkëshortja është diçka tjetër jo vetëm se nuk
është nëna por ajo është individ i njëhershëm.
Po qe se i takojmë njerëzit apo tipin e tillë, aty
paralajmërohet papjekuria jo vetëm shpirtërore por
edhe afektive apo emocionale, kemi të bëjë me
njeriun joreal e mos të themi të sëmurë. Në rastet e
tilla është e domosdoshme të ndërmerren të gjitha
fuqitë për ta vetëdijesuar personin e tillë,
përndryshe jeta e përbashkët bëhet e pamundshme.
Zakonisht në këto raste është i domosdoshme
konsultimi e ndihma e psikoterapeutit. Njeriu i cili
nuk e ka tejkaluar në këtë moshë kompleksin e
Edipit e nuk ka lind ende apo nuk është shkëput nga
nëna, ai nuk mund t'i ndihmojë vetes, as nuk është i
zoti të ballafaqohet me realitetin e ri, po ashtu edhe
mjedisi apo rrethi nuk mund të ndihmojë asgjë
përveç hedhin naftë për ta shuar zjarrin e
rrezikshëm!
Po qe se në gjirin martesës fillojnë
bashkëshortit të kërkojnë aleancë jashtë shtëpie që
do të thotë me mjedisin apo rrethin ku jetojnë, njëri
kundra tjetrit, po ashtu aty fillojnë të lajmërohen
shenjat e mosbesimit e mos të themi ftohjes së
dashurisë e në fund shumë lehtë shpie deri në
vdekjen e saj.
Po ashtu e rrezikshme është po qe se
manipulohet edhe me fëmijën, për të krijuar
aleancë, njeri kundra tjetrit. Në këtë rast dasia apo
barrierat janë edhe më të mëdha e çojnë kah
humnera e bashkësisë. Sepse rastet e tilla jo vetëm
se i shkatërrojnë urat e dashurisë por fillon edhe
urrejtja, jo vetëm ndaj partnerit por edhe ndaj
vetvetes. Atëherë çka të themi se si ndikon ky helm
në formimin e në zhvillimin e fëmijës, i cili është i
pafajshëm e në fund bëhet fli, në vend ta ketë
përkrahjen si të anës ashtu edhe të babës, ai mbetet i
hutuam, të cilin ta duan e të cilin ta urrejnë! Me tjera
fjalë ai që nga mosha e njomë helmohet duke u
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zhvilluar në frymën e urrejtës ndaj prindërit
qoftë njërit apo tjetrit. Nga solidariteti fëmija
fillon ta marr iniciativën për ta mbrojtur nënën
po qe se ajo është e sulmuar nga babai apo
anasjelltas, kuptohet fëmijës ia shartuar urrejtja
ndaj njërit prej prindit. Zakonisht djemtë që nga
mosha shtatëvjeçare ata e mbrojnë nënën, dhe
distancohen nga babai, sepse babai me sjellët e
veta arrogante, brutale apo të pahijshme që e
sulmon bashkëshorten po ashtu në anën tjetrën
edhe bashkëshortja e helmon fëmijën kundra
babës së tillë. Atëherë do ta kuptojmë një fëmijë
i tillë, në rastin tonë, ai nuk ka mundësi për t'i
identifikuar me rolin e mashkullit. Ai do të
mbesin jo vetëm gjysmak por ai do të
identifikohet vetëm me nënën, ai kurrë të rritet
është i paaftë për martesës, sepse bashkëshortja e
ardhshme nuk do të jetë asgjë tjetër përveç
zëvendësimi i nënës. Kjo vulë apo hije e zezë do ta
ndjekin deri në varrë!
Nga natyra e njeriut që sjellë përvoja
psikologjike djemtë janë më tepër të lidhur me nëna
përderisa vajzat me babën. Sipas mendimit të
psikologëve të thellësive psikike, është në sferën e
nënvetëdijes apo pavetëdijes një farë energjie
tërheqëse që anon thuajse gjithherë kah gjinia e
kundërt. Për këtë konstatim është mirë çifti
martesor ta ketë gjithherë para syve, për t'u
shmangë grupimeve apo partive që krijohen në
gjirin familjar. Po qe se fëmija hyjnë në luftë për
rivalitet me prindërit e tyre, posaçërisht po qe se
është në moshën rinore apo të tinejxherëve, në atë
moshë kurë formohet identiteti, jo vetëm psikofizik por edhe etiko-mora, fetar, pikëpamjet
filozofike të jetës, aty lehtë shemben të gjitha
simpatitë e mëparshme ndaj prindit. Jo vetëm se
fëmija i tyre mbetet gjysmak por efekti i prindit që
dëshiron me çdo kusht ta lidhin fëmijën për vete do
t'i rikthehet bumerang e arrit efektin e kundërt. Roli
i prindërve është i pazëvendësueshëm si ai i babës
(roli mashkull) ashtu edhe ai i natës ( roli femrës).
Po qe se fëmijës i mungon njëri prej roleve të
theksuar, ai është gjysmak apo invalid në kuptimin
e plotë të gojës. Prindit duhet gjithherë e kurdoherë
jo vetëm të kenë kujdes për formimin e fëmijës sa
më të shëndoshë e normal po ashtu edhe ata duhet ta
krijojnë ambientin apo mjedisin sa më të
harmonishëm, në të cilin të mbretërojë gjuha e
zemrës apo e dashurisë, duke i ikur aleancës,
partinave apo grupimeve brendapërbrenda të gjirit
familjar.
Vigjilenca e preventiva janë dy motra që i
kontribuojnë jo vetëm harmonisë së jetës por edhe
dashurisë e fatlumturish, frytin e të cilës i përjetojnë

jo vetëm çifti në fjalë por edhe fryti i dashurisë fëmija. Në këtë rast mjafton vetëm çiftit mos të hyrë
në zinxhirët e konfliktit as të grupimeve e mos të
flasim të grindjes, që nuk është asgjë tjetër përveç
rruga pakti, e cila sjellë jo vetëm paudhësi,
padrejtësi por edhe brenga e ankth apo tmerr. Po
ashtu çifti modest duhet të vetëdijesohet se kanë
kaluar ato kohërat e dikurshme, që zoti i shtëpisë
(baba) e kishte pushtetin në duart e veta, që ndoshta
u sjelltë si një tiran i vogël brenda gjirit familjar,
përderisa nënat me zë të ultë e në mënyrë dinake ia
krijonte vetes pushtetin dominues. Ata për një kohë
të shkurtër krijojnë jo vetëm vetes armiqësi nëpër
mes aleancës apo grupimet por edhe e dëmtojnë
familjen në tërësi. Posaçërisht sot nuk mund të
gjasë shumë familja në luftën e përhershme në
gjirin familjar, por fatkeqësisht familjet e tilla posa
kanë filluar të jetojë shkatërrohen, e mos të themi sa
e sa invalid apo njerëz të dështuar i rritë sot rruga, të
cilët i përngjajnë kufomave që lëvizin nëpër rrugët
tona të përditshme. Gjithherë e kurdoherë duhet pa
kusht të mposhtet tirania, fuqitë djallëzore,
emocionet apo shpërthimet pa kontrolluara, e të
krijohet klima për t'u përshtatë gjithherë mjedisi,
fleksibiliteti, durimi, aftësia për t'i zgjedhur
konfliktin apo mospajtimet menjëherë, për t'u
korrigjuar dita-ditës etj. Po qe se këto parime nuk
mund t'i shpie çifti martesor në jetë apo për t'i
jetësuar atëherë është më mirë që mos të hyjnë në
bashkësinë e martesës. Sepse vetëm njeriu i paaftë e
absolut ose tiran nuk mund të korrigjohet, me tjera
fjalë ai është psikik i sëmurë, i cili mund në mënyrë
perfide ta mashtroi partnerin për t'i realizuar
aspiratat e veta, që nuk është asgjë tjetër përveç
vdekjes së dashurisë!
Në rastin tjetër e kemi njeriun të pakënaqur, i
cili ka dështuar apo nuk e ka realizuar veten, fillon e
bartë fjalët e thashethemeve, posaçërisht e kaplon
xhelozia e fillon edhe të spiunojnë shokun e
martesës. Një sjellje e tillë jo vetëm se është krimbi
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që e shkatërron dashurinë e harmonin por sjellë
brenga, ankth e frikë si çiftit martesor por edhe
fëmijëve. Zakonisht atmosfera e tillë e ka zanafillën
në mosbesim, po qe se njëri prej partnerëve e
mashtron tjetrin. Si bie fjala: gruaja e përgatit
drekën, por pa hiri ose nga moskujdesi i prishet
dreka, të cilën do ta hedhin në mbeturinat e përgatit
tjetrën gjellë. Burri për këtë gjestin e gruas do t'i
ankohet nënës së gruas (vjehrrës), se bija e saj e
gruaja e tij nuk di të kursej, as të përgatisin
ushqimin si duhet por gjithherë tepron, po qe se do
të vazhdojmë në këtë mënyrë menjëherë duhet ta
rrokim shtagën e lypsarit...! Burri jo vetëm se e
njofton nënën e gruas (vjehrrën) por edhe e
shtrembëron të vërtetën e nuk e tregon as situatën
apo rrethanën. Vjehrra nuk ka punë më të
rëndësishme, se problemi i kursimit të çiftit të ri, e
ajo fare nuk preton por menjëherë i përvilet punës e
në rastin e parë e sulmon duke fajësuar bijën e vet si
të paaftë në këtë rast për çështjen e kuzhinës. Tash ta
marrim me mend, i pari, burri i saj e shtrembëroi të
vërtetën përderisa vjehrra nëna e saj këtë
shtrembërim e zmadhon, tani si do të duket kjo një
tragjedi e pakapërcyeshme. Atmosfera e dashurisë,
e harmonisë fillon të zbehet e në horizontin e
bashkësisë martesore fillon të ngritën retë e zymta,
që nuk janë asgjë tjetër përveç tjetërsimi e
mosbesimi në njëri tjetrin. Rastet e shumta gruaja e
tillë do të mbyllet në vetvete duke u tërhequr nga
dashuria e sinqertë. Po qe se nuk pastrohet
menjëherë mosmarrëveshja apo ndeshja e shkurtër
atëherë çifti i tillë do të hyjnë në rrethin magjik që
nuk ka më kthim. Në këtë rast nuk vjen aq lehtë
pajtimi, sepse ringjallet refleksi mbrojtës duke e
fajësuar atë tjetrin për tradhti, jo sinqeritet e
mashtrim. Prej një pakujdesit të vogël krijohet
atmosfera e zymtë e mosbesimit, që kërkon një
orvatje të mundshme për ta tejkaluar, që kërkon
vullnetin e mirë të dy palëve.Po edhe më e keqja
është po qe se fillon çifti martesor për përgjojnë
tjetrin, të dërgojnë spiunët për ta vëzhguar sjelljen e
tij apo të saj ose u besojnë thashethemeve të
spiunëve të cilët vetvetiu u intereson oborri i huaj.
Zakonisht tipi që e luan rolin e spiunit jo vetëm se
nuk i sjellë lajmet e vërteta por edhe i zmadhon, i
keqpërdor, e në mënyrë sistematike ai pjellë në
gjirin martesor jo vetëm tmerr e frikë por edhe
urrejtje. Në këtë rast çifti martesor duhet të
vetëdijesohet e së bashku të mposhtet duke luftuar
kundra gjuhëve të gjata, spiuneve, dashakeqëve,
atyre që bartin thashethemeve e mos të hyjnë në
aleancë as me ndonjë grupimeve të tillë.
Po ashtu çifti duhet ta ketë të qartë, se nuk është

nevoja për fjalët e njërit apo të tjetrit të fillon të
vuajnë në vete apo ta braktisin besimin në partnerin
e vet. Kuptohet se çdo njeri i bartë me vete edhe
shprehitë apo vetitë e dobëta, të pakryera apo më
pakë fisnike. Si te njëri ashtu edhe te tjetri këto
shprehi do të shoqëroi njeriun si hija e zezë deri në
vdekje, të cilat nuk çrrënjosen për krye nate. Por me
vullnetin e mirë e me vigjilencën e duhur u
ndihmon që këto shprehi mos të dominojnë e mos ta
prishin harmoninë e dashurisë.
Në mesin e partnerëve do të takojmë edhe tipin
e tillë, i cili duron me heshtje dhe me një tolerancë
të veçan i përpi apo i shtypin vuajtjet, hidhërimin,
brengat, ankthin, tmerrin etj. Gjestet e tilla sigurisht
nuk janë në vend, sepse ato shkaktojnë herët apo
vonë frustrim e do të shpërthen në mënyrë jo
normale, sepse sjellja e tillë nuk janë asgjë tjetër
përveç ndyrësira e shpirtit e trupit që i kundërshton
higjienës psiko-fizike të njeriut. Ngarkesat e tilla
shumë lehtë mund të rikthehen në sëmundje
psikosomatike për të cilat ka qenë fjala.
Çifti duhet ta gjejë mënyrë se si mund t'ia
shprehin ose t'ia rrëfejnë njeri-tjetrit botën e
brendshme. Biseda të jetë gjithherë në vijën e
tolerancës, besnikërisë të ndërsjellët. Përfarohet
çiftit ta kenë edhe ndonjë person jashtë rrethit
familjar, për ta ruajtur baraspeshën brendshme, por
njëherë edhe diskret, në këtë rast te besimi katolik
mund të jetë ai person rrëfyestari (priftit) të cilit ia
beson të gjitha hallet e brendshme! Po qe se e fyej
pa hiri partnerin duhet pa kusht kërkohet falje por
njëherë edhe të pranohet edhe vullneti i mirë nga
partneri i lënduar. Gjithherë është mirë parimi, të
mendosh mirë, të flas mirë, të bësh mirë partnerit
duke përkujtuar gjithherë e kurdoherë vlerat
pozitive. Po ashtu çifti duhet të vetëdijesohet se çdo
individ ka nevojë jo vetëm për higjienën fizike apo
biologjike por edhe për atë shpirtërore e psikike. Po
qe se e ka njeriun personin të cilit i beson, atëherë
nuk duhet të krijohet xhelozia apo zilia se gjoja ky
apo ajo po të tradhton, por në të kundërtën dashuria
e juaj dëshiron të jetë e afatgjatë e frytdhënëse.
Gjithashtu pa kusht duhet të largohen nga gjiri
familjar ndërmjetësuesit e spiunët çfarë do qofshin
dhe nga kush apo në emër të kujt ata vijnë.
Problemet, mosmarrëveshjet vet çifti i zgjedhë,
duke përjashtuar helmin vdekjeprurës nga gjiri i
dashurisë. Çifti, cili e ka dëshirë e qëllimin e
afatgjatë për t'ia arrit qëllimin përfundimtar, ai nuk
guxon ta lejojnë çfarëdo kalbësire në gjirin e tyre. Si
bie fjala molla e kalbur do ti kalbin edhe mollët e
tjera, të cilat janë të shëndosha, diçka e tillë mund t'i
ndodhin edhe bashkësisë martesore.
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KUVENDI KISHTAR I ARBËRIT E MBROJTJA E IDENTITETIT KOMBËTAR E
FETAR TË SHQIPTARËVE 1703
Më 14 e 15 janar të vitit 1703, në Mërqi, afër
Lezhës, u organizua Kuvendi i Arbërit, Koncili i
Kishës Katolike në trojet Shqiptare me dëshirën e
Papës Klementit XI, Xhanfrançesk Albanit, me
prejardhje shqiptare, i cili këtë ngjarje të madhe
kishtare e kombëtare ia besoi kryeipeshkvit të asaj
kohe të Tivarit, imzot Vinçenc Zmajeviçit. Kuvendi
kishtar i Abërit mbrojti identitetin kombëtar e fetar
të shqiptarëve.
Është thënë se Kuvendi apo Koncili i Kishës
katolike i trojeve shqiptare, u mbledh në një situatë
tejet të vështirë: populli shqiptar, këndej të
krishterët e në mënyrë të posaçme katolikët,
pësonin trysnin e sundimit otoman, që dalëngadalë,
por me vendosmëri e në mënyrë sistematike
punonte për kalimin e popullsisë shqiptare, e jo
vetëm, në fenë islame.
Të joshur nga premtimet dhe lehtësirat që turqit
krijonin e u jepnin myslimanëve, një pjesë e mirë e
shqiptarëve kaloi në fenë islame, ose mbeten të
krishterë të fshehtë, do të thotë që në shtëpi e
mbanin fenë dhe doket e krishtera, derisa në jetën
publike paraqiteshin si myslimanë e kishin edhe
nga dy emra. Është fjala për 'kriptokatolikët' apo
'laramanët', fenomen ky ende sot e kësaj dite i
pranishëm në disa zona shqiptare, si në Kosovës në
pjesën e Karadakut afër Gjilanit e Vitisë, në zonë të
Istogut e të Mallishevës, e në disa zona të
Shqipërisë. Ky fenomen apostazie u dënua nga
Kuvendi kishtar i Arbërit.
Ndërsa, përsa i përket Kishave, perandoria
otomane fillimisht nuk i prishte, por as nuk lejonte
që të bëheshin meremetime, apo të ndërtoheshin
Kisha të reja, duke e kufizuar e më vonë duke
ndaluar jetën dhe veprimtarinë e Kishave shqiptare,
e si pasojë erdhi deri te rrënimi i pashmangshëm i sa
e sa Kisha e kuvendeve rregulltare - manastireve të
krishtera në trojet shqiptare. Përveç aspektit
shpirtëror, këndej fetar, luftimi i Kishave nga turqit
ishte edhe luftim kundër identitetit etnik dhe
orientimit të shqiptarëve drejt kulturës
perëndimore evropiane.
Në kushte të këtilla, pra, mblidhej Kuvendi apo
Koncili Kishtar Kombëtar Shqiptar në Mërqi, më
14 e 15 janar të vitit 1703, në të dielën e dytë pas
Krishtlindjes, në Kishën e shën Gjon Pagëzuesit.
Qe pikërisht kryeipeshkvi imzot Zmajeviçi, ai që e
mbajti fjalën e hapjes së këtij Koncili vendor
kishtar. Në të bie në sy gëzimi dhe shpresa që, pas

kaq shekujsh të tiranisë turke, u bë e mundur një
mbledhje e tillë.
Njëkohësisht, imzot Zmajeviçi u kujtoi të gjithë
ipeshkvijve pjesëmarrës të Kuvendit të Arbërit
detyrën që të kujdesën me të gjitha forcat për
ringjalljen e jetës fetare të popullit, e të punojnë për
përtëritjen e rritjen e klerit si dhe për lirinë e kultit e
të popullit.
Kujtojmë se në Kuvendin e Abërit, episkopati
katolikë shqiptarë, në njërën anë analizoi aspektet e
brendshme kishtare: administrimin e
Sakramenteve e kremtimin e riteve liturgjike, lirinë
fetare e të kultit, reformën e zakoneve e tjera dhe në
anën tjetër gjendjen e popullsisë në realitetin
shoqëror, nën sundimin otoman, me të gjitha
problemet e rënda që përjetonte çdo ditë, e sidomos
me rrezikun e humbjes së identitetit kombëtar e të
gjuhës shqipe.
E vendimet e Kuvendit kishtar të Arbërit qenë të
rëndësishme pikërisht për rregullimin e brendshëm
të jetës dhe veprimtarisë kishtare, për rigjallërimin
e fesë dhe në anën tjetër për nxitjen drejtuar
popullsisë shqiptare për mbrojtjen e vlerave dhe të
identitetit kombëtar, para pushtimit e sundimit
shkatërrimtar otoman. Ky Kuvend kishtar, pra,
mori në shqyrtim dhe mbrojti dy çështjet më jetike
për shqiptarët: identitetin kombëtar e fetar të
shqiptarëve.
Në përfundim, dekretet, pra vendimet e Koncilit,
shkruar në shqip e latinisht nga vetë Imzot
Zmajeviçi, iu paraqitën për shqyrtim Papës dhe, pas
miratimit më 28 janar 1704, u botuan nga
Propaganda Fide nën titullin "Kuvendi i Arbnit o
Koncili Provinciall i mbledhun Vjetit mijë shtaqind
e tre ndenë Shqiptarin Klementin XI papë
Pretëmadhin".
Imzot Zmajeviçi i përcillte dokumentet me një
letër, përmes së cilës shihet qartë se kleri katolik
shqiptar i qëndroi pranë në gëzim e në vaj popullit të
vet dhe i parapriu rilindjes së tij kombëtare. Me që
kanë kaluar pothuajse mbi treqind vjet që kur u
shkrua letra, u detyruam ta prekim paksa gjuhën e
saj, për ta bërë të kuptueshme për lexuesin:
“Urdhnove, o i Lumtuni Atë, me të vizituem
Apostolik, të vërej mbi Kishat e Arbënisë së
provinçës seme. Ju binda urdhënit; ju solla dheut;
kërkova rruzullimin; pashë plagët e tij. Pashë, - uh,
ç'dhimbje, - vu nën haraç atë që dikur kje despoti i
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Provincjave; (pashë) (Shypninë) Zonjën e gjindëve
ndrydhë nën thember, me dhimbje të idhta; shqytin
e trimave – shembë; murin e forcës sonë – rrenue!
Pashë gjindt, hy në vend shenjt; kishat, të flligta;
lterët përlye. Mezi pashë vend ku të mundej populli
me u mbledhë në kuvend! Pashë pleqtë tue ulurue;
Meshtarët, shërbëtorët e Hyjit, tue gjimue; çobantë,
vra; dhentë tretë, tue u shpërnda dy udhëve;
murtajën, që pa mëshirë i çoroditëte të gjithë; e
plasjen e mortaisun, që trimnohej për të gjanë e për
të gjatë.
Këto pashë e gjimova! U përzien përmbrendcat e
mia prej dhimbe për popullin tem e m'u coptuen, tek
shihshe mundimet e bijve që po mbyteshin. Tue
pamë këta, thashë, populli em u ba rob, përse s'pat
dijen. Tue ankue kaq të këqija e ngushtica të
paudha, edhe mue më shtrëngoi ngushtica; por, për
sa paçë fuqi, nuk lashë ilaç pa përdorë. Nevoja e
lypte me gjetë shtigje ma të mira se vizita, as lente
moti me e shtymë. Ndihma ma e madhe do të ishte
mbledhja e Konçilit. Këtu i përqëndrova fuqitë,
këtu ngula mendtë, tue ia himë, pa rrenë, një pune
ma të randë se kishe fuqinë. Po Ai, që i ka ndihmue
vëllazënt tanë, që ishin përdamë nëpër rruzullim të
Fesë, më ndihmoi edhe mue në këtë vend. As detyra
që kam, si çoban i shpirtnave, as kujdesi i fortë, që
kam për të krishtenët e as mendët e mia të pa afta,

nuk do të mujshin me e krye një detyrë kaq të randë.
Po Hyji, i cili ndërron motnat e doket, që ep të
rritunit e mbaron gjithë punët, Ai bani që një detyrë
kaq e vështirë të kryhej si pata dëshirue.
Nën hije Tande, o i Lumtun Atë, po gëzon dheu
Arbënesh e mbas ndërrimit të motit ngrihet, sikur të
kishte kenë i mbuluem me njegull, tashti nën papën
arbënesh, që latinisht don me thanë i bardhë – e del
në dritë, e me zemër të mirë shpejton me mërrijtë
përsëri në lumni të shkueme. Mendja e Atit, e cila
asht ma e madhe se rrethi i shekullit, i uron me
dashtëni të TinZot këtë lumni dheut tonë; për t'iu
falë nderës zemrës gazmuese, vijnë si për dhanti në
shatorre Apostolike, në katedër të dijes qiellore,
Dekretet e Sinodit të Proviçjes Arbëneshe, në
mënyrë që, në paçin gabime, të qortohen me fjalë
Tande.
Unë, pra, në paça gabue si Prelat Arbënesh, vij te
magjisteri i Pjetrit me u qortue; e nuk më vjen marre
me i kthye ndryshe fjalët. Nuk kanë kurrfarë vlere
veprat tona të errta; asgja nuk vlejnë Dekretet, në se
nuk mbështeten mbi Gurin e palëkundun; e si të
jenë provue mbi gurin e fortë, të forcohen me
profeci të pushtetes sate.
Pëlqe, pra, o i Lumtuni Atë, dhantitë e nderimet e
përvujta, sheje të Kombit tem, por ma fort tandit. E,
n'e pashë se ndokund puna duhet lëmue, godite e
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ndreqe me gjykimin e
shenjtnueshëm e të
pagabueshëm… Po, sepse kështu
këto pak të falna, që përkojnë me
vobësinë tonë, me gjykimin e
hyjnueshëm pagabim kanë për t'u
shumue fort. E ndërkaq unë, me
vëllazën të mij të tjerë të
Arbënisë… lusim Hyjin t'ju ruejë
Ju, Papën Arbënesh Pretmadhin,
për shumë mot në Kishë e edhe ne
të na ruejë shëndosh pa kurrnjë të
keqe… Shkrue në Perastti, ditën e
dhetë të korrikut, në vjetë të
Krishtit njimië e shtatqint e tre”.
Marrë nga “Concilli i ZÉUT
'SCCIPNIIS” Bot. III N'Rom, me
sctamp T' Cuvenit S. T'
PROPOGANDS, 1878 – f. XI
Po radhisim më poshtë klerikët që nënshkruan
Konçilin e Parë të Shqipërisë, mbajtur në Merqi në
vitin 1703 nën kryesinë e Shkelqësisë së Tij, Imzot
Vincenc Zmajeviq, arqipeshkëv i Tivarit:
Imzot Vincenz Zmajeviq, arqipeshkëv i Tivarit,
Primat i Serbisë, Vizitator apostolik në Shqipni.
Imzot Pjeter Karagjiku, arqipeshkëv i emnuem i
Shkupit.
Imzot Gjergji, Ipeshkëv i Zadrimës.
Imzot Nikollë Vladanji, ipeshkëv i Lezhës.
Imzot Ndue Babi, ipeshkëv i emnuem i Shkodrës.
Imzot Marin Gjini, ipeshkëv i zgjedhun i Pultit.
Atë Fra Egjidi de Arsenta, Prefekt Apostolik i
Misioneve t'Arbënisë.
Atë Fra Frano Maria a Lycio, Prefekt Apostolik i
Misioneve të Maqedonisë.
Atë Fra Martini nga Gjonima (Gjonmi), i pari i
Provinçes së Fretënve.
Po kujtomë se materialet e punimeve të
Kuvendit të Abërit u hartuan nga imzot Vinçenc
Zmajeviçi dhe u botuan në Romë më 1706. Botimi i
dytë, me disa shtesa latinisht, u botua në Romë i
përkthyer nga dora e shkrimtarit të njohur shqiptar,
dom Engjëll Radojës më 1868. U përsërit nga i
njëjti shkrimtar më 1872. Rëndësi e dorës së parë iu
dha qartësisë së gjuhës, në mënyrë që dekretet e
Kuvendit të Kishës shqiptare të ishin sa më të
kuptueshme për masat e popullit.
Botimi shqip i punimeve të Kuvendit të Arbënit
çmohet porsi i pari botim aktesh kishtare sinodale
në gjuhën shqipe, me sa dihet deri më sot. Ato dalin
nga një mbledhje e nivelit të lartë sinodal të Kishës
për Shqipërinë veriore e të mesme. Në këto akte

gjejmë një material shumë të çmueshëm për
gjendjen e vështirë ekonomike të shqiptarëve në atë
kohë, për gjeografinë, për çështjet e shkollimit, për
situatën e lirisë njerëzore e fetare, për të drejtat
themelore njerëzore që u mohoheshin
sistematikisht e me një tragjedi të mirëmenduar të
turqve. Teksti shqip i Kuvendit të Arbenit është një
dëshmi e rëndësishme e 1706-es për historinë e
shkrimit të shqipes, e po kështu ka edhe vlera të
mëdha për historinë dhe gjuhën e shqiptarëve.
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Prof. dr. Aljula JUBANI
Tiranë
MARTIRË TË FÈSË DHE FORMËSUES TË KULTURËS DHE
TË VETËDIJES KOMBËTARE
“Ubi spiritus domini, ibi libertas”
(Aty ku âsht fryma e Hyjit, aty âsht liria)
Kur Papa Gjon Pali II e shpalli kardinal Dom
Mikel Koliqin, ai u shpreh: “Është një shenjë e
dashurisë së Papës për gjithë Shqipërinë dhe më
zgjodhi mua jo për meritat e mia, por sepse të gjithë
vëllezërit e mi kanë vdekur.” Martirizimi ishte rruga
që me vetëdijen e besimtarit, bariut të grigjës,
intelektualit dhe patriotit zgjodhi kisha katolike
shqiptare, duke pasur përballë një regjim dhunues
të shpirtit e tjetërsues të vlerave kombëtare.
Sa herë flasim për historikun e letrave shqipe,
nuk mund të mos i referohemi kontributit themeltar
e madhor të klerikëve katolikë, qysh prej
dokumetimit të parë të shqipes, për të vijuar me
librin e parë shqip e deri në themelimin e shkollave
të mirëfillta letrare shqipe. Ashtu siç thoshte Shën
Tomas Acquini: “Gjurmët janë ato që lënë njerëzit
kur ecin në shtigje, kurse veprat janë shtigjet që çel
Zoti.” Në të vërtetë, Urdhëri Françeskan në

Shqipëri ka çelur një rrugëtim të gjatë e të
mirëndërtuar në kulturën shqiptare.
Kështu, në të njëjtin vit kur do të mblidhej edhe
Komisia Letrare në Shkodër, nisi punën e saj edhe
Shtypshkronja Françeskane. Shtëpia botuese
“Botime Françeskane” ka në katalogun e saj një
shumëllojshmëni botimesh në të gjitha fushat, si
botime fetare, filozofike, letrare, historike,
gjuhësore, antropologjike, përkthime; romane,
drama, libra me poezi, vepra shkencore,
veçanërisht me periodikët e botuar prej saj etj.
Të shumtë janë emrat e autorëve që botuan në
të, intelektualë, studiues e shkrimtarë të huaj e
shqiptarë nga të gjitha trojet.
Ndër ta renditen edhe disa nga emrat e atyre që
do të shpallen martirë pas pak ditësh prej Papa
Françeskut.
Ashtu siç thuhet në Ungjillin sipas Mateut: “Ju
them në të vërtetë se, në qoftë se drejtësia juaj nuk
do të tejkalojë atë të skribëve dhe të farizejve, nuk
do të hyni në Mbretërinë e Qiejve.”
Dhe në të vërtetë, këta martirë shkuan përtej
egërsisë së sistemit komunist, duke dhënë me jetën
tyre dëshminë më të mirë, para një populli të tërë të
torturuar, të martiriziuar, të kryqëzuar. Kjo dëshmi
vjen jo vetëm me jetën që jetuan dhe kuptimin që i
dhanë, por edhe me dëshminë e mendimit e të fjalës
së tyre, e cila na është përcjellë falë botimeve të
Shtypshkronjës Françeskane.
Imzot Vinçenc Prennushi, njëri prej anëtarëve
të Komisisë Letrare, qe ndër drejtuesit e parë të
Shtypshkronjës Françeskane, që u vendos në
kuvendin françeskan të Gjuhadolit, në nëntor të
vitit 1916, së bashku me Át Gjergj Fishtën, Át
Justin Rrotën, Át Antonin Fishtën e Át Benedikt
Demën.
Të njohura e mjaft të vlera janë letrat baritore të
Imzot Prennushit “Fjala e Zotit ndër të dielë e ditë
feste”, tue ndritë menden me njoftime të nevojshme
të Fes shejte e tue knaqë zemren nder mësime të
pastra t'Unjillit Shejt, - siç e vlerëson Imzot Jak
Sereqi.
Por në veprimtarinë e tij botuese zë vend të
rëndësishëm edhe letërsia, me vepra origjinale dhe
përkthime të shqipëruara me talent të veçantë.
Botimet e tij vijnë si vepra të veçanta, por edhe në
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faqet e perodikëve, si revista “Zani i Shna Ndout”,
“Posta e Shqypnisë”, “Hylli i Dritës”, “Ora e
maleve”etj.
Kështu është romanca në vargje “Grueja
shqyptare”, botuar nga shtypshkronja Françeskane
në vitin 1918 e po në atë vit “Vorri i fratit-dy fjalë mî
jetë të lumit P. Anton Soranit, dishmitâr
franciskan”, “I vorfni” në 1913, “Shpata e
Skanderbegut”, “Lufta” në 1922 ; “Mbi vorr të
Skanderbegut”; dy novelat: “Kungimi i parë” dhe
“Fè e heroizëm” etj. Ligjërata e mbajtur në
Arkipeshkvinë e Shkodrës para një mbledhjeje të
meshtarëve katolikë “Ndër lamije të demokracis së
vërtetë”, 1922, përbën një manifest të parimeve
themelore të demokracisë dhe të vlerave të
krishtërimit në një shoqëri demokratike. Duke
kujtuar vëllimin me poezi “Gjeth e lule”, 1924 na
vjen ndër mend cilësimi i At Justin Rrotës

shqipërimi i së cilës nga Imzot Vinçenc Prennushi
ishte aq i arrirë sa që dukej si i shkruar së pari shqip.
Po kështu është “Drandofillja e Bardhë ase Jeta e
Sh'Terezes së J. Krishtit Fmí” , 1935, “Fabiola” ose
“Kisha nën dhe e mbi dhe”, “Quo vadis”, 1933, si
edhe mjaft përkthime të tjera.
Këta janë vetëm disa nga titujt që mbajnë
autorësinë e Imzot Prennushit, për të cilin Padër
Benedikt Dema shkruante, tek fliste për botimet në
“Hyllin e Dritës”: “Përmi faqet e tija ka pushue
pena mâ e fuqishme kombtare – At Fishta, bashkë
me pendën mâ t'ambel t'gjuhës s'onë –
Prennushin.” Fryt i këtij bashkëpunimi të ngushtë
vjen edhe botimi i “Visareve të kombit” ("Kângëve
popullore gegnishte"), një thesar i vërtetë i pasurisë
shpirtërore të dokumentuar në faqet e tij. Emri i
Imzot Vincenc Prennushit shfaqet në trashëgiminë
e shtypshkronjës françeskane me më shumë se 40

“Prennushi mund të mbahet si poeti i qytetit të vet,
mbasi gjithçka gjeti të hijshme në fjalë e në
frazeologji të këtij dialekti e mblodhi si bleta dhe e
vendosi me shije të madhe në shkrimet e veta”. Me
shkrimet e tij Imzot Prennushi, e udhëheq lexuesin
përtej filozofisë së jetës me thjeshtësinë e një
ligjëruesi të zotë, për ta shoqëruar me afërsinë e një
komunikimi atëror.
“Prej robnije në lirí”, 1931; “Jeta e Shna Ndout
prej Padue” ose “Shejti i mrekullive”, 1934; “E
trathtuemja” 1919, një dramë me pesë akte,

zëra bibliografikë, çka risjell në vëmendje
kontributin e rëndësishëm të Ipeshkvit të Sapës dhe
më pas të Durrësit, këtij hierarku të lartë Kishës
katolike shqiptare, që u dha kaq shumë shqiptarëve,
deri edhe jetën në duart e torturuesve të tij të një
gjaku, por të pafe.
Atë Bernardin Palaj dhe Atë Donat Kurti, dy
klerikët e përkushtuar për mbledhjen e thesareve të
folklorit shqiptar, etërit e këngëve të maleve. Atë
Bernardin Palajn, Ernest Koliqi do ta quante « frati i
kângvet ». Me botimin e Kângëve të kreshnikëve në
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faqet e “Hyllit të dritës”, ata jo vetëm i publikuan,
por edhe gjurmuan e sintetizuan kodin e Eposit të
kreshnikëve. “A t'ka ra rasa me pâ ndonji herë
ndonji kullë ngujimi, po gjije, po kure e thana e
bune ndër male? Ti qi lexon ke me më mpvet
çuditshëm: kto fjalë shka janë? N'mos kjosh nji
etnograf shoq me Hahnin e Nopcen jase ndonji
banuer i ktyne maleve t'kanûs, t'a nxâ besë lehtas se
vështirë e ke me kuptue. Të vallojm nji here malet e
kanûs, ato bjeshkë t'madhnueshme, ku porsi çerdhe
shqypesh, shihen të shpërdame aty-ktu çatave,
prrojeve, qejve gjijet e atij shqiptari qi t'ruejti
gjuhen mâ t'kulluetën, doket mâ të pastërtat të fisit
iliro-trak, aq sa edhe ma studjozi rmues
indoeuropjan ka per t'u bindë për atillsin e tij.”
…A ka gjâ mâ të bukur per nji poet shqyptár,
romancjer, a etnograf se me u gjetë më ndonji
mbledhje ksi homeriadash të kullueme të panjohtun
prej fjalorit të shkollavet, e me ndie aso
pershkrimesh aq të bukura, e t'enduna në nji gjuhë
aq të kthiellet, sa edhe hartistit mâ të merit i nepet
me thane: na nuk dijmë ship, kjo âsht gjuha shqype.
(Pater Bernardin Palaj). Ai botoi edhe disa
shkrime apologjike, polemika e poezi në revistat e
kohës. Ndërsa egërsia e pafe ia mori jetën, siç
shkruan At' Volaj: Dërrasa, ku e kishin shtrî, ishte
plot me gozhda të ndryshkuna. Atëherë katili zhguli
nji gozhdë e, tue marrë një gur aty ngjet, e gozhdoi
për dërrasë dorën e djathtë të Fratit, atë dorë që i
kishte dhurue Kombit Kangët e Kreshnikëve.
At Donat Kurti, si një etnolog dhe qëmtues
sistematik i trashëgimisë gojore, boton nën siglën e
Shtypshkronjës Françskane jo vetëm ciklin e
Përrallave kombëtare, por bëhet i pari kërkues e
mbledhës sitematik i lojërave shqiptare, me
botimin e “Lojët komtare”, së pari në faqet e “Hyllit
të Dritës”, në vitet 1936-1939. At Donat Kurti sjell
kështu një kontribut mjaft të rëndësishëm në
kërkimet e mëvonshme antropologjike. Me
kompetencë të veçantë ai përgatiti edhe përkthimin
e gramatikës dhe të sintaksës latine të Sheindler-it.
Klerikët katolikë jo vetëm krijuan, por si
intelektualë të përgatitur i shërbyen historisë edhe
me vepra e analiza kontributesh e zhvillimesh
shoqërore e kulturore. E tillë është ajo e përgatitur
nga At Donat Kurti “Veprimi i elementit katolik për
kah kultura”, i struktuar në dy pjesë : 1) Veprimi i
katolikve sa komi qindroi në besimin e krishtenë 2)
Veprimi i katolikve gjatë pesë shekujsh robnimit,
errsijet e ligshtijet, ku renditen shkollat, konviktet,
shtypshkrojat, shkrimtarët e librat, të perkohshmet
e fletoret, shoqnit, vepra tjera kulture (mjeshtëri e

zeje, kërkime arkeologjike), veprat filantropike,
kontributi i misjonit françeskan etj. Dhe siç kujton
prof. Kolec Topalli : Ironia e fatit deshi që ai të
vdiste i harruar, i vetmuar e në heshtje të plotë,
pikërisht në ditët kur në Tiranë mbahej një
simpozium për ciklin e Kreshnikëve.
Nga vitet 1938-1939, Hylli i Dritës u drejtua
nga Atë Gjon Shllaku, i cili shkroi një numër
artikujsh mbi çështje të filozofisë dhe botoi
dokumente të rëndësishme mbi historinë
kombëtare. Duke analizuar ideologjinë marksiste
në shkrimin e tij “Magna charta e shekullit
t'sotshëm”, botuar në Hyllin e Dritës, 1941, ai
shkruan duke iu referuar filozofisë materialiste si
ligshtia mâ e madhe e këtij sistemi, i cilli që në
parim bâan nji vetvrasje tuj kên se përjashton çë do
influence të vullndesës së lirë e t'idesë mbi materje.
Âsht nji system absurd …
Dom Lazër Shantoja, i njohur për shkrimet
publicistike, filozofike, psikologjike, poetike,
pedagogjike, kritikat letrare, mbledhjen e folklorit,
poezinë, prozën, përkthimet e përkryera të Gëtes e
Hajnes. Në një prej komenteve të tij të Faustit, ai
shkruan: “Vetem Poeti lufton për arsyet ideale t'
artit e përkundet në vegimet e dijtuna a të zakonta të
vetmis, të frikës, të lavdurimit të larit …”. Po çfarë
force, përtej njerëzores, veç besimit në Hyjin do ta
bënte të përballonte malinjitetin e skajshëm që
vërshoi mbi trupin e tij nga duar të pafè.
“Shka i fali françeskani ndër kohët e mbrame
Shqypnis? I fali Vehten, i fali jetën e vet…
I fali, i pasqyroi Shqypnis edhe vehten e sajë. I
këndoi me Lahutë Kangët e Kreshnikëve, Besën e
Burrnin, i ruejti Kanunin e Lek Dukagjinit. Prrallat
e Lojët kombtare, Gojëdhanën e Skanderbegut. Pse
e pat gjithmonë per zêmbër Visarin Kombëtar.
Françiskant i falen Shqypnis Poetin e fisit, të
rracës. Shka u ka detyrë Shqypnija Franciskanvet?
Kurrgjâ. Pse Franciskant janë të Shqypnis. (Atë
Gjon Shllaku) Këtyre martirëve u ndodhi të jetonin
në kohën e atij që në Ungjillin sipas Gjonit, Jezusi e
përshkruan: Babai juaj është djalli e ju dëshironi të
kryeni vullnetin e babait tuaj. Ai qe vrastar
njerëzish që në fillim, nuk mundi të qëndrojë në të
vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. (Gj. 8:44)
E ndaj, në ditë tilla, nuk mund të mos rikthehen
në mendje fjalët e Pater Anton Harapit: “Shqipninë
do ta shpëtojë Zoti, kurse na i kemi vu vetes një
mision: të përpiqemi me t'gjitha fuqit për t'a
pakësue mjerimin dhe shëmtimin shqiptar. ….
lypet t'a rindërtojmë ndërgjegjen tonë vetjake dhe
kolektive.”.
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Moikom ZEQO
Tiranë
GJON BUZUKU, SAKRIFICA E SHPËTIMIT
(Pjesa e fundit)

Perënditë pagane nuk e njohin moralin, ashtu si vetë natyra është jo një qënie morale,
është thjeshtë natyrë, paganizmi është materia e përpunuar nga fantazia kozmogonike e poetëve...
Buzuku lindi për të na ringjallur (pa lindur
ende), libri i Buzukut është libër i këngës si recitim
dhe si muzikë, prandaj ritmi në të është një sintezë e
poezisë me melodinë… Buzuku bën udhëtimin e tij
përtej Death-line, hyn e del i gjallë nga galeria e
vdekjes, të besosh nuk do të thotë të kuptosh çdo
gjë. Zoti i shkrimeve është Zot i fshehur – Deus
Abskonditus, Rozge Garodia thërret: na jepni
shpresën e Madhe të ungjijve, që perandori
Kostandin na e ka hequr, te tokëzat e rripave të të
mesit të SS-ve nazistë qe skalitur: “Gott mit uns”
(“Zoti është me ne”), nazistët do t'a kishin
pushkatuar Buzukun, do ta kishin djegur në
krematoriumet e gjëmshme, Psallmi 89:
“trashëgimtarët e Davidit do të vazhdojnë në
përjetësi… ashtu si Hëna në shekuj,
dëshmitarë besnikë ndër qiej”.
Trashëgimtarët e Buzukut, do të kenë
dëshmitare Hënën, madje dhe pellazgët e
quajtur si “proselinoi” domethënë
“parahënore”, Jezusi bashkon në vetvehte si
një mozaik parafoljet profetike të Dhjatës së
Vjetër. Buzuku është kështu Dhjata e Vjetër
e letërsisë shqipe, të lindurit e botës së re ka
për mami ungjijtë. Revolucioni Francez
ështe sublimim dhe krijim i krishtërimit të
hershëm, “Liri, Barazi, Vllazërim” – slogan
ungjillor, interpretimet për Adventus
Messiae – Ardhja e Mesisë nuk janë për
Adventus Caesaris – Ardhjen e Çezari.
Grigori i madh: për mua ka qenë shumë i
dobishëm dyshimi i gjatë i shën Thomait se
sa besimi i menjëhershëm i Shën Maria
Madalenës, shkenca Kristologjike vuan nga
një e keqe e pashmangshme: nga hamendja
psikologjike, sa pak që dimë për vetë
Krishtin, pse duhet të dimë më shumë për
Buzukun (?): Laicizmi dhe ateizmi nuk janë
e njëjta gjë, midis arkeologjisë dhe
ekzegjezës është shpirti i Buzukut. Për
Buzukun Dei Verbum është dhe Homo
Verbum, Jezusi solli krishtërimin, miti
mesianik. Ushtrimet matematikore janë
metodë për pastrimin e shpirtit, por edhe
ushtrimet gramatikore të Buzukut kanë të
njëjtin rezultat, nëse ne ekzistojmë për të

shtunën dhe jo e shtuna për ne, atëherë Buzuku
ekziston për shqiptarët dhe jo shqiptarët për
Buzukun. Herezitë e shekullit të Buzukut janë kriza
mistike, ndërsa lexoj, jam i lexuar, thotë Roland
Barti, “mos u kthe – i thërret Jezusit, Inkujzitori i
Madh i Dostojevskit – mjaft më na shtye në lirinë
tënde”. Buzuku është Homo Faber, lules i nevojitet
ajri, ungjillit liria, është pabesueshmëria e fjalëve të
ungjillit që tregon vërtetësinë e tyre, e përjetshmja
është akohore, matematika dhe frymëzimet e
Buzukut janë akohore, shkrimi i librit është një
sacrificum intellectus për Buzukun, dija më e
nderuar është ajo që e manifeston vetvehten përmes
veprimit, të trurit, zemrës dhe gjymtyrëve të
sejcilit, burimi i shpresës është kërkimi i ndjesës.
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Buzuku është muzikë universale e një
organoje kishe, shën Justiniani duke lexuar
“Odisenë” gjatë përshkrimit të ishullit të Alkinonit
në detin Jon qante dhe thoshte se i ndjente të gjallë
shpendët qiellorë që mbartnin kuptimet e gërmave
të hekzametrave greke që po leòiste. Shën Bernardi
tundohet nga persiatje mistike kur shikonte dhe
përshkruante liqenin e Lemanit në Zvicër, po
Buzuku duke lexuar “Vulgatën” në latinisht të
Hieronimit a nuk shihte kavaleritë kastriotase,
martirizmin e shkodranëve në brigjet e liqenit, (?) te
çdo krenari ka më tepër kotësi se sa dashuri.
Buzuku kishte sy të gjelbër si gjethe dafine, Hipolit
Teni ka thënë se fabulat e La Fontenit janë “Iliada”
franceze, pse nuk qenka “Meshari i Buzukut
“Iliada” shqiptare, (?), greqiciteti bizantin dhe
latiniteti europerëndimor janë dy pranga ari për
kulturat dhe qytetërimin.
Shën Katerina e Sinait mbante një kurorë
trifishe, të bardhë, në shenjë butësie, të gjelbër, në
shenjë mençurie, të kuqe, në shenjë të martirizimit,
kjo kurorë i takon edhe Buzukut, deti nuk është
vetëm ujë, para së gjithash është dritë, libri nuk
është vetëm letër, para së gjithash është, dritë, ka dy
lindje në Europë, njëra është lindja ballkanike,
tjetra lindja budiste, lindja ballkanike është kaos i
kthyer në amalgamë, dantja nuk krijoi vetëm libra,
para gjithçkaje krijoi gjuhën italiane. Buzuku ka
ecur në hullin e Dantes, Grigori i Madh e shpëtoi
Romën nga murtaja dhe barbarët, Buzuku i lutet
Zotit ta shpëtojë Arbërinë nga barbarët dhe murtaja.
Në Tebë kishte një festë për miqësinë, në Rod qe
festa e diellit, në Eleusa festa e Tokës, në
bregliqenin e Shkodrës dhe Ulqinit duhet dekretuar
Festa e “Mesharit”.
Krishtërimi është moral në simetri me
drejtësinë
Në politeizmin greko-romak, ose iliro-thrak
nuk ka kuazilitet as finalitet, ky politeizëm, nuk
është mishërimi i moralit, as vandak simbolesh të
drejtësisë. Perënditë pagane nuk e njohin moralin,
ashtu si vetë natyra është jo një qënie morale, është
thjeshtë natyrë, paganizmi është materja e
përpunuar nga fantazia kozmogonike e poetëve.
Krishtërimi është moral në simetri me
drejtësinë prandaj është njëkohësisht edhe teologji,
sistem i mbyllur, përsosmëri e ngurtësuar,
pagabueshmëri totemike, e padiskutueshme,
absolute. Shën Tereza Aviles, nuk ka patur një tjetër
femër planeti Tokë si kjo shenjtore e zjarrtë,

pasionante, që shkroi poezi të mrekullueshme për
dashurinë e saj mistike për Krishtin. Në lashtësi do
të kishte lindur si Safo e Lebosit, por lindi në
shekullin e Buzukut si një oshenare me virgjëri të
pacenueshme.Jetoi në manastirin e shën Huanit në
shkretëtirën e Aviles plot frenezi dhe ekzaltim të
ndjenjave, kjo rojtare e paepur e mistikes. Po të
kishte lindur në Babiloni, do të kishte qenë
Semiramida, kurse në Egjipt Kleopatra, teologjia e
saj e dashurisë të huton, të shastis.
A ka ditur diçka Buzuku për “bashkëkohësen e
tij” (?) . Shën Tereza e Aviles mbante të përqafuar
Krishtin ndërkohë në Itali ishte kthyer prapë hyu
Apolon, madje dhe Priapi Fallik. Shën Tereza e
Spanjës la një letërsi më të frymëzuar se ajo e
Servantesit, apo e Lope De Vegas. Vetëm El Greko
qe po aq mistik i madh sa edhe Shën Tereza. Buzuku
jetoi shekullin e Shën Terezës, ne vdektarët e
rëndomtë dhe të tanishëm (mos u trishto o lexues!)
jetuam shekullin e Shën Terezës shqiptare, mbesa e
denjë e Buzukut. Kjo Nënë Tereza shkruajti poezi
më të thjeshta për Krishtin, shpallte e përvuajtur se
qe pena në dorën e Krishtit për të shkruar për botën
mesazhin e dashurisë.
Në shekullin e Buzukut u lartësua edhe
spanjolli luftëtar dhe aventurier i pathyeshëm Injac
Laloja, njeri i ftohtë, thatanik, hermetik, pa
entuziazëm lirik, gjë që vjen nga dashuria e veçantë
evangjelike, krijoi urdhërin e fuqishëm dhe
tmerrpërhapës të jezuitëve si një kundërvënie ndaj
Reformës.
Ky shën Injac e kuptoi se dituria është më
fitimtare se sa shpata, jezuitët pushtuan katedralet e
universiteteve evropiane, vendosën kontrollin mbi
botimet, u bënë elita e mendjes dhe kështu krijuan
kulturalisht dhe fetarisht kundërreformën, sulmin e
Luterit e përballoi Injaci.
Përplasja e Reformës me Kundërreformën
lindi kushte për Buzukun shqiptar, rebelimi
gjerman qe triumfi i filozofisë mbi teologjinë,
qëndresa spanjolle që triumfi i rilindjes së një
krishtërimi diturak dhe organizativ. Gjesti
libërshkrues i Buzukut qe një identitet i ri i
krishtërimit shqiptar, një përfitim i rrethanave, aq
edhe vetë substanca e këtyre rrethanave.
Krishtërimi i Buzukut është gjysëm italospanjoll dhe gjysëm shqiptaro-ballkanik, ky është
një krishtërim i veçantë për të qenë kështu
njëkohësisht edhe krishtërim i përgjithshëm. Feja
universale u nacionalizua gjuhësisht – ja një dallim,
një emërtim, një simbol identiteti që ndodh vetëm
një herë në dy mijë vjet…
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SHTEGTIMI I TRYEZËS SË POETIT MJEDA
Tryeza e cila bashkëjetoj 30 vite më poetin Mjeda
Meqenëse tryeza ishte e veçantë, sepse i takonte një liriku të madh të rilindjes sonë të
mëvonshme kombëtarë Ndre Mjeda, mësuesi Sander Gera, pasi e mbajti tryezën për një kohë në
dhomën e tij, në vitin 1959 e çoi për ruajtje në Muzeun e Shkodrës dhe për ta ekspozuar para
publikut të gjerë shqiptar.
Lidhjet ndër breza ndodhin
duke përcjellë tek njëri- tjetri
trashëgiminë shpirtërore,
intelektuale e materiale. Nga
autorët veriorë të Rilindjes sonë të
hershme apo të mëvonshme nuk
shënohet apo dëshmohet se do jetë
ruajtur ndonjë objekt pune i tyre,
apo objekte të tjera personale. Kjo
ka ndodhur jo gjithmonë për fajin e
armiqve tanë të cilët do mund ta
kenë shkatërruar apo vjedhur, por
në më të shumtën e rasteve ka
ndodhur për shkak të
indiferentizmit që ne kemi treguar
ndaj objekteve të figurave të
rëndësishëm të kulturës sonë
kombëtare.
Përkundrejt këtij fakti, fatbardhësisht, kemi të
ruajtur në Kukël Kishën e vitit 1913 dhe shtëpinë e
banimit të vitit 1906 të ndërtuar nga Ndre Mjeda dhe
një objekt më vlera të rralla, i cili, falë individëve të
caktuar dhe rrethanave të kohës, është ruajtur që nga
koha e poetit Mjeda deri më sot, e ajo është tryeza e
punës së Ndre Mjedës. Në këtë tryezë 100 vjeçare u
shkruan dhe u rishkruan poezitë “Vaji i Bylbylit,”
“Shtegtari”, “Tringa”, “Scodra”, “Lissus”, “Vorri i
Skenderbeut” “Andrra e Jetës”etj., si dhe u
përgatiten libra të ndryshëm shkollor e shkencor,
fjalime parlamentare e diplomatike. Kjo tryezë e
fundshekullit XIX, e një kulture perëndimore, në të
kaluarën e saj, duke kaluar nga dora në dorë, nga një
vend në tjetrin, përkundrejt këtyre peripecive që
pati, qe ruajtur si e tëra, pa u dëmtuar rëndë.
Në kujtime të rrogëtarit Dodë Gjon Gazulli, i cili
gjatë viteve 1920-1937 i ka shërbyer Mjedës,
shënohet se “Tryeza e punës ishte plot libra e letra”.
Njiherë i shtymë nga kurreshtja, sherbyesi kishte hy
n'atë dhomë për të hetue të fshetën e poetit që e lente
zgjuet, shumë herë deri në të parat rreze të
mëngjezit. E çfarë kishte hetue. Vjerrsha… “Sa
përpiqesha të lexoja nji vjerrshë, vizatë intensivisht
e fjalë mbi fjalë, si pilë arrash, merrja me lexue
tjetrën…Por edhe ajo, edhe tjetra, prap tjetra ishte e
njëjta vjerrshë e laracueme. Nuk kuptoja gja!”
Pas vdekjes së poetit, më 1 gusht 1937, objekte të

ndryshme kishin mbetur pasuri e famullisë së
Kuklit, të cilat, sipas Kanunit kishtar duheshin të
administroheshin nga pasuesi i radhës. Në këtë rast
famullia e Kuklit, për shkak të mungesës së
klerikëve, administrohej nga famullitari i
Barbullushit, përkatësisht nga Dom Karlo
Prenndushi. Pas largimit të tij, Kukli gjatë viteve
1942- 1948 administrohej nga Dom Zef Gila, i cili e
pati në përdorim tryezën e punës të Ndre Mjedës.
Sipas studiuesit të njohur të Mjedës, prof.
Mentor Qukut, poeti Shkodran, Sandër Gera (19261982), duke folur për mësuesin e tij të dashur, Ndre
Mjedën, me nostalgji të madhe flet për tryezën e
poetit. “Kur kam qenë mësues në Barbullush, në
vitin 1947, kam ndrrue tavolinën e Mjedës që e
kishte Kryetari i Këshillit Popullor të Kuklit, Martin
Neli, me nji tjetër.” Madje, Gera flet se, nga tryeza e
Mjedës, që frymëzuar kur shkroi sonetin e tij
"Bisedë me Poetin". Mësuesi Gera përshkruan një
detaj të tryezës duke thënë: "Shtroja e tryezës së
poetit asht kadifeje së gjelbërt, dalë ngjyre nga
vjetërsia dhe e grisun ndër shumë vende."
Në një shkrim të vitit 1944, botuar te “Kumbona
e së Dieles”, ndër të tjera thuhet: “Ende sot ruhet
n'oden e Tij shkrojtorja ku punoj për sa vjet, e kryqi
drunit me nji krah të thyem nga salvimet prej së
cillash Poeti kje lidhë e rrahë pse s'ju bind urdhnit të
mrapshtë të tyne me peshtye të kryqzuemin. Kisha e
kryeme perjashta mbas normevet'arqitektures
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romane, ban në ball vjeten 1913. Nelt ka truporen e
Shejtit Shtjefën Protomartir, të cillit i asht kushtue
edhe famullia qi po lutë festën me 3 në Gusht.”
Meqënëse tryeza ishte e veçantë, sepse i takonte
një liriku të madh të rilindjes sonë të mëvonshme
kombëtarë Ndre Mjeda, mësuesi Sander Gera, pasi e
mbajti tryezën për një kohë në dhomën e tij, në vitin
1959 e çoi për ruajtje në Muzeun e Shkodrës dhe për
ta ekspozuar para publikut të gjerë shqiptar.
Këtë proces të bartjes së tryezës nga Kukli e
dëshmon dhe Vasil Llazari, drejtor i Muzeut
Popullor të Shkodrës, duke shkruar në Almanakun
“Shkodra” në vitin 1961: “Në kandin “Rilindja” janë
vendosë fotografitë dhe veprat e rilindasve tonë
qyshë nga Naim Frashëri, Vaso Pashë Shkodrani e
deri te Ndre Mjedja. Në kohët e fundit asht zbulue e
sjellë nga shkrimtari Sandër Gera në muze tryeza e
punës e Ndre Mjedës, ku poeti ka punue për një kohë
të gjatë në fshatin Kukël.”
Ndre Mjeda, edhe pse ishte klerik, gjatë sistemit
komunist ateist, u vlerësua për punën e tij
intelektuale, e si atdhetar, prandaj Komiteti
Ekzekutiv i Rrethit të Shkodrës, më 1 gusht të vitit
1962, në ndërtesën e tij në Kukël ngriti një dhomë
muze për poetin Mjeda. Në dhomën e lyer me
gëlqere, përveç ca fotografive dhe librave, në qendër
të vëmendjes ishte tryeza e punës se Mjedës e sjellë
nga Muzeu i Shkodrës. Përurimi i kësaj dhome muze
kishte mbledhur nxënës të shkollave dhe fshatrave si
Kukël, Barbullush e Bushat. Fjalën e rastit në këtë
përurim e mbajti inspektori i arsimit Isa Alibali dhe
më pas u zhvillua një program kulturor. Me rastin e
100-vjetorit të lindjes së poetit, në vitin 1966, dhoma
Muze u kthye në “Shtëpi Muze Ndre Mjeda” sepse u
rregulluan edhe dhomat e tjera të katit të sipërm,
duke u zgjeruar gama e muzeut edhe me vegla pune
të përdorura nga fshatarët, të sjellë prej Austrie nga
poeti Mjeda.
Shtëpia Muze e Mjedës, e cila vizitohej
rregullisht, sidomos nga shkollat, qe dëmtuar rëndë
nga tërmeti i 15 prillit të vitit 1979, prandaj në janar
dhe shkurt të vitit 1981, Komiteti Ekzekutiv i Rrethit
të Shkodrës, me propozimin e Seksionit të Arsimit e
të Kulturës, vendosi për restaurimin e Shtëpisë
Muze. Pas punimeve që zhvilluan përgjatë një viti
dhe rikthimit të objekteve nga Muzeu i Shkodrës, ku
në qendër të vëmendjes ishte tryeza e poetit, si
objekti më autentik e më me vlerë, më 22 nëntor
1982 u arrit të bëhej përurimi i Shtëpisë Muze të
rikonstruktuar. Më këtë rast u punuan me porosi
edhe dy vepra arti për Mjedën: portreti në vaj i
punuar nga piktori Ismail Lulani dhe busti i
mermertë, punuar nga artisti Ferid Kola.

Agonia e tryezës së poetit
Ndryshimet demokratike që ndodhën në
Shqipëri në vitin 1990-1991, përfshinë mjerisht
edhe Shtëpinë Muze të poetit Mjeda, duke sjellë deri
shpërbërjen e saj. Inventari, bashkë me to edhe
tryeza e punës, u kthyen për ruajtje në Muzeun
Historik në Shkodër. Por, për shkak të mospasjes të
një ambienti të mjaftueshëm për ekspozim të
tryezës, por edhe të gjendjes së keqe fizike të saj, ajo
qe vendosur e ndarë në pjesë, në depot e muzeut, ku
lagështira dhe dhëmbi i kohës e kishin dërmuar
pothuajse krejtësisht objektin.
Më rastin e realizimit të filmit dokumentar, në
vitin 2009, “Andrra e Jetës”, kushtuar poetit Ndre
Mjeda, me producent Dom Nikë Ukgjini, skenat e
xhiruara në shtëpinë dhe Kishën e Kuklit u realizuan
duke iu vënë në dispozicion edhe tryeza e Mjedës, e
cila me mirëkuptimin e punonjësve të muzeut, qe
ngritur në këmbë në mënyrë provizore.
Me rastin e kremtimeve të “Ditëve të Mjedës” që
do të organizohej nga 22 korrik dhe 27 korrik 2011,
Dom Nikë Ukgjini shtron kërkesën që të sillej tryeza
e poetit për tu ekspozuar në Kukël, e pastaj për ta
dërguar për restaurim në Institutin e Monumenteve
në Tiranë, por përgjigjja nga kryetari i Bashkisë së
Shkodrës dhe zyrtarët e Muzeut Historik të
Shkodrës qe negative. Për marrjen e tryezës për
restaurim, në vitin 2012, qe angazhuar dhe Ministri i
Kulturës, Aldo Bumçi, me urdhërin nr. 264, lëshuar
me datën 25 korrik 2012, si dhe drejtori Rajonal i
Monumenteve të Kulturës në Shkodër, Ervin Gjini.
Ky urdhër i drejtohej Bashkisë së Shkodrës dhe
Muzeut Historik në Shkodër. Po për këtë çështje,
Kryeipeshkvia Shkodër-Pult, bëri një shkresë që
daton më 16 maj 2013, me të cilën i drejtohet
Ministrisë së Kulturës dhe medias së shkruar,
nëpërmjet të cilës kërkohej kthimi i tryezës në
famullinë e Kuklit, si pronë kishtare, si dhe
restaurimi i saj. Por, edhe përkundrejt këtyre
shkresave, për shkak se në Ministrinë e Kulturës
mbretëronte një anarki, çështja u zvarrit nga
administrata e Ministrisë se Kulturës dhe qeverisja
lokale e Shkodrës dhe Muzeu, deri me ardhjen në
postin e Ministrit të Kulturës të poetit Visar Zhiti. Ai,
në apelin e drejtorit të Muzeut “Ndre Mjeda”, Dom
Nikë Ukgjinit, duke riaktivizuar urdhrin e Bumçit,
arriti më 13 maj të vitit 2013 ta marrë tryezën nga
Muzeu i Shkodrës, duke e dërguar për restaurim në
Institutin e Monumenteve në Tiranë. Por, punës i
duhej shkuar mbrapa. Kështu më 20 maj 2013,
shkuam në Tiranë, për ta parë nga afër gjendjen e saj
fizike, studiuesi Mentor Quku dhe unë ku dhe
biseduam me specialistët e fushës për punën që
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duhet bërë, për ta rikthye tryezën në normalitet.
Odisea e tryezës mori rrugën e duhur me ardhjen
në krye të Ministrisë së Kulturës të zonj. Mirela
Kumbaro, e cila mori angazhimin për çuarjen
përpara të çështjes së tryezës të poetit Mjeda.
Meqenëse, për shkak të abuzimeve të ndodhura në
kohën e administratës së mëparshme, në Institutin e
Monumenteve mungonin fondet për materialet
restauruese, mora përsipër sigurimin e tyre, kështu
që në muajin korrik të vitit 2013 filluan punimet
restauruese të tryezës në fjalë.
Nga meraku që punët të ecnin përpara, për çdo
muaj vizitonin së bashku më Mentor Qukun,
laboratorin e IMK në Tiranë njëkohësisht kemi
diskutuar mbi peripecitë e tryezës së Mjedës edhe
me Zv. Ministrin e Kulturës, z. Zef Çuni, i cili pati
një angazhim të vyer rreth çështjes në fjalë.
Projekti restaurues i tryezës dhe gjendja e
konservimit
Projekti restaurues është bërë nga specialistët:
Genci Treska dhe Gentian Vokopola. Tryeza mban
nr. kartele 464, nr. objekti 24431 dhe është e
fundshekullit. XIX, e kulurës perëndimore. Ajo
është prodhim industrial, e punuar me dorë me
teknikën e gdhendjes. Përmasat e saj janë: lartësia:
88 cm, gjatësia: 127.5 cm, gjerësia: 65.5 cm.
Materiali i përdorur është dru bredhi dhe rimeso
arre. Bien në sy elementet e gdhendur të paraqitura
në pjesën fundore të këmbëve, në këndet e
tavolinës dhe në ballin e saj. Gdhendja paraqitet e
ceket e me motive floreale. Këmbët e tryezës janë
të punuara në torno në forma të rrumbullakosuara,
ndërsa sirtarët paraqiten të korrnizuara me fileto
ornamentike. Në pjesën e sipërme bien në sy dy
parmakë të mbështetur në pjesët anësore të tryezës
më nëntë koloneta të vogla të tornuara. Sipërfaqja
e tryezës është tonuar me boje arre dhe e
vernikosur me gomallate.
Sipas specialistëve në fjalë gjendja e tryezës
paraqitej tejet e dëmtuar. Tryeza paraqitet në shumë
pjesë të ndara si nga dora e njeriut ashtu dhe nga
shpërbërja e faktorit kohë. Vërehen mungesa të
pjesëshme dhe totale të pjesëve funksionale ( 2
sirtaret, fileto dekorative etj.), të tryezës si dhe
mungesës së elementëve konstruktive të saj. Në
përgjithësi druri është shumë i dëmtuar ku vërehen
çarje, ndarje, deformime të elementeve të syprinës,
depozitim sipërfaqësor (pluhura), sulm i insekteve
ksilofage, sulm i faktorit biologjik (myk) dhe si
pasojë e prezencës së lagështirës kemi shkëputje të
rimesos nga suporti i drurit të bredhit dhe në disa
zona vërehet mungesa e saj.

Kthimi i tryezës në vendin e origjinës në
Kukël
Pas një përkushtimi disamujorë në restaurimin e
tavolinës së poetit Ndre Mjeda, puna ka përfunduar
më 20 nëntor të vitit 2013. Të nesërmen, më 21
nëntor, tryeza në gjendje të shkëlqyer u rikthye në
vendin e origjinës, në Kukël, pas një odiseje 23
vjeçare shkatërrimi në Muzeun Historik të
Shkodrës. Ekspozimi i saj në Qendrën Muzeore
“Ndre Mjeda” përkoi me vitin jubilar të 100 vjetorit
të ndërtimit të Kishës së Kuklit dhe 147-vjetorit të
lindjes së Mjedës, që u kremtua solemnisht më 23
nëntor të këtij viti. Ardhja e tryezës dhe sistemimi i
saj pikërisht në dhomën ku ajo dhe poeti
pandashmërisht kishin kaluar 30 vite së bashku, solli
emocione të posaçme për shumë vizitorë: poetë,
shkrimtarë, studiues, artistë, politikanë e deri tek
njerëzit e thjeshtë nga trevat shqiptare, të cilët
vërshuan dhe vizituan Qendrën e Poetit Mjeda.
Ndjesi të veçantë u përjetuan sidomos me rastin
e inaugurimit të Shtëpisë Muze të restauruar më 18
tetor 2014, ku nëqendër të vëmendjes të të gjithëve, e
sidomos të Ministres së Kulturës, znj. Mirela
Kumbaro, spikaste tryeza e dom Ndreut. Qendra
Muzeore “Ndre Mjeda”, e shpallur Monument
Kulture më 16 dhjetor 2011 nga Aldo Bumçi, dhe
njohja zyrtare e Muzeut “Ndre Mjeda” nga Ministria
e Kulturës më 16 tetor 2015, i kanë dhënë një vlerë të
veçantë tryezës së restauruar të poetit Mjeda.
Përfundimi
Të gjitha veprimtaritë studimore për Mjedën
kanë vlerat e tyre, por ato nuk arritën të tërheqin
mendimin shkencor në masën që meritonte jeta dhe
vepra e Mjedës. Kemi të bëjmë me një person që
zotëronte energji të pashtershme, që luftoi në forma
të ndryshme gjithë jetën për edukimin e njeriut dhe
lirinë e atdheut. Mjeda, sipas studiuesit Mentor
Quku, qe një guximtar dhe rrënues kornizash i cili
shkoi me vetëdije drejt caqeve të panjohura dhe të
paralajmëruara, drejt rreziqeve, drejt te vërtetave,
për të cilat qe i gatshëm të paguante çmim. Të gjitha
këto së bashku të nxisin që ta promovosh veprën e tij,
punën intelektuale dhe atë materiale si: Kisha e
shtëpia e tij e banimit në Kukël dhe tryeza më të cilën
ai është shoqëruar që nga ardhja e tij në vitin 1906 në
Kukël apo dhe më parë kur ishte famullitar në Vig
apo Dajç të Zadrimës. Prandaj këto objekte, tashme
të restaurua, më vlerë historike dhe artistike,
kërkojnë sot një respekt dhe një vëmendje më të
madhe nga shoqëria shqiptare.
Marrë nga: Shqiptarja.com
dt. 15 janar 2017.
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Përkujtim
WILLY GJON KAMSI
1926-2017

Ambasadori i parë i Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, Willy Kamsi, ndërroi jetë paqësisht në moshën 91vjeçare, në qytetin e Shkodër. Willy Kamsi ishte pinjoll i një prej familjeve më të vjetra shkodrane, e cila
përgjatë viteve ka gjeneruar një numër të madh patriotësh, studiuesish dhe diplomatësh me një kontribut
të paçmueshëm për komunitetin, Kishën dhe Shqipërinë. Willy u shqua për veprimtarinë e tij në fushën e
arsimit, etnografisë, bibliografisë dhe diplomacisë, fushë në të cilën ka merita të padiskutueshme për
përafrimin dhe forcimin e marrëdhënieve midis Vatikanit dhe Shqipërisë, në një periudhë delikate për
Shqipërinë post-komuniste. Ai arriti të kryejë me sukses misionin e tij fisnik. Mbamëndja jonë do ta
kujtojë përherë fisnikërinë e tij të pashuar në çdo moment të jetës dhe karrierës së tij.

Willy Kamsi ka lindur në Bari (Italí) më 17
dhetor 1926 dhe ështe pagëzuar në Bazilikën e Shën
Pjetrit në Romë. Rrjedh nga familja e Engjëllorëve
të Drishtit, përfaqësues i shquem i së cilës ka qenë
Argjipeshkvi i Durrësit Pal Engjëlli, autor i të parit
dokument të gjuhës shqipe, Formulës së Pagëzimit
(1462). I ati, Gjon Kamsi, ka qenë bashkëpuntor i
Luigj Gurakuqit, Anëtar i Këshillit Kontrollues,
Keshilltar i Bankës Kombtare dhe autor shkrimesh
të shumta me karakter ekonomik, ndërsa ungji i tij
Kolë Kamsi ështe dallue si studiues i botës arbreshe
dhe folklorist.
Willy Kamsi ka ndjekë shkollën fillore dhe të
mesmen në qytetin e lindjes në « Istituto Di Cagno
Abbrescia » të drejtuar prej Etënve Jezuitë.

Mbas kthimit të familjes në Atdhé, me 1943,
duke qenë të mbyllura shkollat, endè student, në
vitin 1944, nën drejtimin e Prof. Filip Fishtës,
studiues i shquem, ka punuar përkohësisht në
Bibliotekën e Institutit të Studimeve Shqiptare në
Tiranë. Në vitin 1948 merr maturën në Gjimnazin e
Tiranës.
Me 1953, mbas pushtimit komunist, si ka
ndodhë edhe për familje të tjera shkodrane me
banim në Tiranë, edhe familja e tij dëbohet dhe
dergohet në Shkodër. Në fillim ka punuar
përkohësisht e vullnetarisht në bibliotekën e qytetit
dhe me vonë në zyrën teknike të Bashkisë së
Shkodrës, ku vijoi punën deri me 1963. Në ketë vit
emnohet përgjegjës i Bibliotekës së Institutit të
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Lartë Pedagogjik të Shkodrës. Në ketë detyrë ka
vijuar deri në vitin 1990, gjatë 27 viteve. Rrit fondin
e kësaj biblioteke nga 10.000 vëllimet fillestare në
120.000 libra e koleksione revistash, duke krijuar
njikohësisht prej themelit nji fond albanobalkanologjik që endè sot, mbas Bibliotekës
Kombtare, mbahet ndër me të mirët në Shqipëri, me
libra të blemë kryesisht nga familje katolike të
Shkodrës. N'atë kohë ndjek studimet e larta dhe
merrë diplomën në historí-gjeografí në vjetin 1975.
Mbas shembjes së regjimit komunist, me
Dekret të Presidentit të Republikës së Shqiperisë,
Sali Berisha, emnohet Ambasador i
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë i Republikës së
Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë. Është i pari
Ambasador, mbasi Shteti Shqiptar kurr nuk ka pasë
marrëdhanie diplomatike me Selinë e Shenjtë. Këto
vendosen për herë të parë në vitin 1991. Letrat
kredenciale i paraqet më 22 prill 1993, tre ditë para
Vizitës së Atit të Shenjtë në Shqipërí (25.IV.1993).
Në ketë detyrë qendron deri në dhetorin e vitit 1996.
Qysh në moshë të re është marrë me studime
albanologjike. Më 1960-61 ka drejtuar
punimet restauruese konservative në
Kështjellën mesjetare të Shkodrës. Ka marrë
pjesë në mënyrë aktive në gjurmime
arkeologjike e në studimin e monumenteve,
sidomos mesjetare si dhe në konferenca,
simpoziume e mbledhje të tjera me karakter
shkencor historik. Studimet e tija janë të
botueme në revista të ndryshme si të Tiranës
ashtu edhe të Shkodrës: Studime gjuhësore
(Tiranë), Monumentet (Tiranë), Buletini
shkencor (Shkodër), Kumtari i Muzeut
(Shkodër), Phoenix (Shkodër), “Shkodra në
shekuj” (Shkodër) dhe botime të tjera. Ka
përkthyer vepra të ndryshme albanologjike
nga italishtja, frengishtja e anglishtja. Ndër to
ka botuar prej Ernest KOLIQI, Sprovë letërsie
shqiptare (Prishtinë, 2003), prej Át Jak (Luigj)
MARLEKAJ, Pjetër Bogdani dhe Shqipnia e
kohës së tij (Shkodër, 2008), prej M. ROQUES,
Gjurmime mbi tekstet e vjetra shqipe dhe
Fjalori i Frang Bardhit (Shkodër, 2011),
ndërsa prej Imz. Ernesto COZZI trí studime në
lidhje me fiset shqiptare, gjakmarrjen dhe
gruen shqiptare e prej Gorrit T.A. GOSLINGA,
Holandezët në Shqipní janë endè sot të
pabotuara.
Më 1999, në Vatikan, merr pjesë në
Simpoziumin e 2-të parasinodal (11-14 janar
1999) kushtuar «Krishtit burim i nji kulture së
ré për Europën në prak të mijëvjeçarit të tretë»,
duke qenë moderator m'atë rasë në njenin ndër

sesionet, atê të komunikacioneve. Kurse me 2005
në Kuvendin Ndërkombtar të mbajtur pranë
Universitetit të Napolit “L'Orientale” paraqitet me
kumtesën Thirrja e krishtenë dhe europjane e
Gjergj Kastriotit Skanderbegut.
Ka qenë President i Komisionit historik në Procesin
e Martirëve.
Ka punuar në rindërtimin e Bibliotekës albanobalkanologjike “Át Zef Valentini S.J.” të Institutit
të Studimeve të Larta të Filozofisë e Teologjisë
pranë Seminarit Ndërdioqezan Shqiptar në
Shkodër.
I janë dhënë trí dekorata: 1. MEDALJA
«NAIM FRASHËRI» për merita pune në fushën
bibliotekare (1987); 2. KALORËS I KRYQIT TË MADH
TË URDHNIT TË SHËN GREGORIT TË MADH (1995) nga
Shêjtnia e Tij Papa Gjon Pali II, mbas dy viteve
veprimtarie diplomatike. 3. KALORËS I URDHNIT TË
HYLLIT TË SOLIDARITETIT ITALIAN, prej Presidentit
të Republikës s'Italisë Carlo Azeglio Ciampi
(2005). Vdiq me 24 janar 2017, duk u varrosur në
varrezat e Rrmajit në Shkodër.
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SHËN VALENTINI MARTIR

+269
DITA E DASHURUARVE
Më 14 shkurt, Kisha e përkujton Shën Valentinin,
cili ishte ipeshkëv në Terni afër Romet. Në
shekullin e tretë (269) pësoj martirizimin gjatë
përndjekjeve Perandorit Klaudi. Valentino nga
fjala fjala latine valens dot thotë i denjë i fuqishëm
dhe i shëndoshtë.
Nga historia e Shën Valentinit dimë shumë pak.
Dokumentet kishtare pohojnë se ka qenë prift
(prezbiter) nga Roma, po ashtu një legjendë thotë se
ishte edhe ipeshkvi i Ternit në afërsinë të Romës.
Mund, që ka qenë përpara prezbiter dhe në fund
edhe ipeshkëv. Sipas Martilogjisë dhe traditës
krishtere, ai ka rënë viktimë për fenë e Jezu Krishtit,
gjatë persekutimeve të perandorit romak Claudi-t
II, më 14 shkurt 269.
Sipas biografisë që e sjell Kronika e Nurembergut
(1493) dhe krahas me një portret klishe në dru të
Shën Valentinit, teksti deklaron se ai ishte një prift
nga Roma i martirizuan gjatë
sundimit të Klaud II, i njohur
si Klaud Gothicus. Ai u
arrestua dhe u burgos pasi u
kap duke i kurorëzuar
(martuar) një çifte të
krishterë dhe një vepër e tillë
u konsiderohet si një krim.
Atë kohë të krishterë ishin të
persekutuar nga Klaud
Cezarit në Romë. Klaudi me
vonë mori një simpati ndaj
Va l e n t i n i t t ë b u rg o s u r.
Megjithatë, kur Valentini u
përpoq për të kthyer
perandorin në fenë krishtere,
ai u dënua me vdekje. Ai
ishte rrahur me shkopinj e
gurë. Pasi nuk arritën ne
këtë formë ta mbysnin, iu pre
koka jashtë Portës Flaminian
(gjatë viteve 269, sipas
disave 270 ose 273). Varri i
tij ishte pranë urës Milvijit.
Nga goja e popullit ruhet
kujtimi i gjallë për Shën
Valentinit, posaçërisht në një
Bazilikë të vjetër të Romës
nga viti 350, e cila ishte shenj
e emancipimit të fesë
krishtere ne krahasim me
fetë të tjera të Perandorisë
Romake (313). Një legjendë
e fund shekullit V dhe fillimit

shekullit VI e quajtur Passio Marii et Marthae
tregon një histori në lidhje me bazilikën e Shën
Valentinit në Romë ( Basilica di San Valentino).
Kisha ishte emëruar në shekulli i IV San
Valentino,(Shën Valentini) dhe ku do të ruhen
reliktet e edhe martirëve martirëve te tjerë deri në
shekullin XIII, ku më pas ishin transferuar në Santa
Prassede. Shën Valentini ishte pajtori i bletëve dhe i
rinisë, sepse me këtë datë fillon natyra të zgjohet,
dimri i ashpër përfundon dhe pranvera fillon shumë
shpejt dhe do të popullarizohet pothuaj në tërë
Evropën. Sot, pothuaj si djemtë, po ashtu edhe
vajzat e shprehin njëri- tjetrit mirënjohjen e
dashurisë dhe të besnikërisë me letërkëmbime, me
kartolina në formë të zemre që quhet
"VALENTINI", po ashtu nuk mungojnë as format
tjera siç, janë dhuratat, që simbolizojnë dashurinë,
unazat, vathët, qaforja, lulet, çokolatat, këngët e
dashurisë, poezitë etj.
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