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SHËN SHTJEFNI I  HUNGARISË 
(SZENT ISTVÁN, LAT. SANCTUS STEPHANUS) 

MBRET (975-1038)

Kisha e shpalli për Shenjtë gjatë vitit 1083 dhe festa e tij festohet me 16 gusht. Kurse 
Hungarezët e festojnë si shenjtë dhe mbrojtës i Hungarisë.

Figura e Shën Shtjefnit në zemrat e hungarezëve është i thurur me shumë legjenda me vijat e 
një heroit kombëtar. Populli hungarez e nderon si apostull, mbrojtës dhe ideal i Hungarisë. Madje 
lidhet në mënyrë mistike kurora e Hungarisë, mbretëria dhe kombi Hungarez. Hungarezët 
organizuan në vitin 1938 kongresin Eukaristik ndërnacional, gjatë jubileut 900 vjetorin e vdekjes 
së mbretit Shën Shtjefnit.

Më 16 gusht Kisha e përkujton 
Shën Shtjefini i Hungarisë, biri i princit 
hungar Gejze dhe nënës Sharolte lindi 
në Ostrogon gjatë vitit 975 dhe ja japin 
emrin pagan Vajk. Pagëzohet si 
d j a l o s h  e d h e  p s e  s h u m i c a  e 
hungarezëve ende ishin paganë. E 
pagëzoi ipeshkëvi Passaun Piligrim, 
ku ja japin emrin Shtjefen. Babai Gejze 
arriti ta luftojnë vendin e parë dhe të 
orientohet kah perëndimi nën ndikimin 
e bashkëshortes Sharlote, e cila ishte 
krishtere. Pas vdekjes së babës 997 
bëhet princ, por duhet ta luftojnë 
k u n d r a  k u s h ë r i r i t  K o p p a n y - t , 
përkrahës i paganizmit, dhe gjatë vitit 
998, kushëriri Koppany e humbi 
betejën dhe jetën.

Në shek. X Shtjefni e themeloi 
argjipeshkëvinë e Hunagarisë si dhe 
organizoi Kishën në hapësirën e 
Hungar isë  duke themeluar  dy 
argjipeshkëvi dhe 8 ipeshkëvi si edhe 
shumë kuvende rregulltarësh e  etj.. 
Shtjefni I gjatë kërshëndellave vitit 
1000 kurorëzohet për mbretin e 
Hungarisë, që ja dërgoi papa Silvestri 
II (999 -1003). Pati suksese për t'i 
mposhtur forcat e bujarëve dhe të 
vendos pushtetin në hapësirën e 
Hungarisë. Në periudhën e tij ndërtoi shoqërinë feudale në shtetin e tij. Me ndihmën e 
meshtarëve krishterë në periudhën e tij përfundoi pagëzimi i Hungarezëve. Shtjefni përcaktohet 
për krishterimin e perëndimit, si dhe jep Kishës katolike prona të mëdha. Themeloi 
argjipeshkëpvitë e parë në Ostrogon, ku ven themelet e katedrales madhështore pran oborrit të tij 
(e cila përfundoi gjatë viteve 1822-1869, sot kisha më e madhe në Hungari), dhe tjetrën e 
argjipeshkëvi në Kaloç. Madje i ftoi benediktinët të cilët do ta shtrijnë kulturën krishtere dhe 
devocionin. Papa gjatë vitit 1001 ja jep titullin mbreti apostolik që do ta bartin të gjithë mbretërit e 
Hungarisë. Bashkëshortja e tij ishte Gizela e Bavarisë, motra e perandorit Henrikut II (1014-
1024)., që u martuar gjatë vitit 995, me të cilën kishte dy djemë: Ottin cili vdiq i ri gjatë vitit 1031, që 
e godat shumë Shtjefni se llogarite për trashëgimtar, cili ishte mjaft i talentuar. Po ashtu edhe djali 
dytë Emeriku, cili vdes gjatë një gjuetie, ashtu të dy vdesin para Shtjefnit, por froni e trashigoi i nipi 
Pjeter Orseoli. Shën Shtjefni vdiq në ditën e festesë Zoja e Ngjitur në Qiell më 15 gusht 1038 në 
Ostrogon, dhe i varrosur në baziliken në Székesféhérvaru, që vetë e pati dertuar.
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Katekezë

PAPA FRANÇESKU: MARTESA E KRISHTERË ËSHTË BESNIKE,
E QËNDRUESHME, E FRYTSHME

Besnike, e qëndrueshme, e frytshme. 
Këto janë karakteristikat e dashurisë që ka 
Jezusi për Kishën, Nusen e tij. E këto janë 
edhe karakteristikat e një martese të 
krishterë. Kështu tha Papa Françesku 
gjatë homelisë, në meshën e mëngjesit, në 
Shtëpinë e Shën Martës. 

“Jeta martesore duhet të jetë e qëndrueshme, 
duhet të jetë e qëndrueshme, sepse, përndryshe, 
d a s h u r i a  n u k  m u n d  t ë  e c ë  p ë r p a r a . 
Qëndrueshmëria në dashuri, në çastet e bukura 
dhe në çastet e vështira, kur ka probleme: 

probleme me fëmijët, probleme ekonomike, 
probleme këndej e andej. Por dashuria qëndron, 
ec përpara, duke u përpjekur gjithmonë t'i 
zgjidhë problemet, për ta shpëtuar familjen. Me 
qëndrueshmëri, burri dhe gruaja zgjohen çdo 
mëngjes dhe çojnë përpara familjen”. 

Karakteristika e tretë është “frytshmëria”. Dashuria 
e Jezusit, vëren Papa Françesku, “e bën Kishën të 
frytshme me bij të rinj, me anë të Pagëzimit, dhe 
Kisha rritet, falë kësaj frytshmërie martesore”. Në 
martesë, kjo frytshmëri mund të vihet në provë 
nganjëherë, kur nuk vijnë fëmijët, ose kur janë të 
sëmurë. Në këto prova, nënvizoi Papa, ka çifte që 
“shikojnë Jezusin dhe pajisen me forcën e 
frytshmërisë që i jep Jezusi Kishës së vet”. Ndërsa 
nga ana e kundërt, “gjenden gjërat që nuk i pëlqejnë 
Jezusit”, domethënë martesat qëllimisht pa fëmijë:

“Ato martesa, që nuk i duan fëmijët, që duan të 
mbeten pa fryte. Kjo kulturë e mirëqenies, e 
dhjetë vjetëve më parë, na e ka mbushur 
mendjen: 'Më mirë të mos kesh fëmijë! Më mirë! 
Kështu mund të shkosh e të njohësh botën, 
mund të shkosh me pushime, mund të keshë një 
vilë në fshat. Je i qetë...' Po është më mirë, 
ndoshta, më e rehatshme, të kesh një qen, dy 
mace, dhe dashurinë ua jep maceve dhe qenit. 
Është e vërtetë kjo, apo jo? A e keni parë ju? E në 
fund kjo martesë e arrin pleqërinë në vetmi, me 
shijen e hidhur të vetmisë së keqe. Nuk është e 
frytshme, nuk bën çfarë bën Krishti me Kishën. 
Frytshmëria!”. 

Rreth pesëmbëdhjetë çifte, pesë-
mbëdhjetë histori martesore e familjare, 
të cilat zunë fill para 25, 50 e 60 vitesh, 
para një altari, u gjendën sot para altarit të 
Papës Françesku dhe falënderuan Hyjin 
për pikësynimin e arritur. Një skenë e 
pazakontë për kapelën e Shtëpisë së Shën 
Martës, nga e cila Papa mori shkas për të 
folur për tri shtyllat, mbi të cilat mbështetet 
dashuria martesore, sipas shestimit të fesë: 
besnikëria, qëndrueshmëria, frytshmëria. Modeli 
frymëzues, shpjegoi Papa, janë tri dashuritë e 
Jezusit: për Atin, për Nënën, për Kishën. Dashuria e 
Krishtit për Kishën është e madhe, pohoi Ati i 
Shenjtë: “Jezusi u martua me Kishën për dashuri”. 
Ajo është “nusja e tij: e bukur, e shenjtë, mëkatare, 
por ai e do njëosoj”. E mënyra si e do, nxjerr në pah 
“tri karakteristikat” e kësaj dashurie: 

“Është dashuri besnike; është dashuri e 
qëndrueshme, nuk lodhet kurrë së dashuri 
Kishën e tij; është dashuri e frytshme. Është 
dashuri besnike! Jezusi është besnik! Shën Pali, 
në një nga letrat e tij, thotë: 'Nëse ti e shpall 
Krishtin, ai do të të shpallë ty pranë Atit; nëse ti e 
mohon Krishtin, ai do të të mohojë ty; nëse ti 
nuk i rri besnik Krishtit, ai mbetet besnik, sepse 
nuk mund ta mohojë vetveten!'. Besnikëria 
është veti e qenësishme e dashurisë së Jezusit. 
Dhe dashuria e Jezusit në Kishën e tij është 
besnike. Kjo besnikëri është si një ndriçim për 
martesën. Besnikëria e dashurisë. Gjithmonë”. 

Gjithmonë besnike, por edhe gjithmonë e 
qëndrueshme, pa u lodhur. Si dashuria e Jezusit për 
Nusen e tij.
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TË NGJITURIT TË ZOJËS NË QIELL. DOMETHËNIA E SOLEMNITETIT

Kremtojmë të ngjiturit e Zojës në Qiell, por 
edhe kulmin e gushtit. Është një britmë që 
dëgjohet nga Qielli, që na kujton se, në sa jemi 
ende në tokë, nuk duhet ta harrojmë cakun, sepse 
kur shtegtari harron për ku është nisur, humbet 
rrugën. Ndërsa kur kujton cakun, shtegton me 
gëzim, sepse e di mirë që në fund të udhës është një 
shtëpi, që e pret.

Hirësi, është domethënia dhe historia e 
kësaj të vërtete të fesë?

Mbi domethënien dhe historinë e kësaj së 
vërtete të fesë flet, kardinali Angelo Comastri, 
vikar i papës për Shtetin e Qytetin e Vatikanit.

-----------

Solemniteti i 'Të Ngjiturit të Zojës në Qiell' 
është një nga festat më të dashura për devocionin 
popullor. Ndalemi te kjo festë e të Ngjiturit të 
Virgjërës Mari në Qiell me shpirt e korp, ashtu siç 
ka besuar gjithnjë Kisha, që nga zanafilla e saj e 
ashtu si, më pas, Papa Piu XII e shpalli solemnisht 
më 1 nëntor 1950.  

Po nënvizoj së pari, domethënien e kësaj feste, 
e pastaj historinë e saj. Sharl Pegyi, në fillim të 

shekullit XX, arriti të kuptonte sëmundjen tipike të 
njeriut bashkëkohor dhe e shprehu kështu: “Njeriu 
modern vuan nga harresa e amshimit. Ka harruar se 
ka përjetësi, ka harruar se ka një jetë tjetër, të 
pasosur e se pikërisht ajo është jeta e vërtetë.”. E kjo 
është më se e saktë. Sot në pyllin e zhurmave e të 
klithmave të konsumizmit, njeriu rrezikohet të 
shkojë krua më krua pa mundur ta shuajë etjen, pa 
shpresën që ndriçon jetën. Festa e sotme është ftesë 
për t'i lartuar sytë drejt amshimit, për të shikuar lart 
e për të kujtuar se jeta e njeriut nuk mbaron këtu 
poshtë; jeta nuk përfundon në të sotmen; jeta 
tokësore shkon drejt jetës së pasosur, që 
përplotëson gjithçka e përmban kuptimin e 
gjithçkaje. Jeta është shtegtim. Eshtë e pasosur. Në 
kraharuar kemi një orë, zemrën, që mat të gjithë 
sekondat e që na kujton: “Je në shtegtim! Po ecën! 
Mos u ndalo! Shiko larg: kush shtegton duhet të 
mendojë gjithnjë për cakun! Festa e sotme tingëllon 
si një thirrje. Është thirrje për t'i kujtuar njeriut që 
shtegton: “Kujdes, kij mendjen, mos e lërë veten të 
gënjehesh nga joshjet që të presin rrugës: më e 
bukura vjen pas. Bukuria shfaqet në fund. E vetëm 
në perspektivën e kësaj ardhmërie ndriçohet e 
sotmja e fitojnë kuptim të gjitha provat e jetës.



6

Katekezë

Si ka evoluar kjo e vërtetë feje në rrjedhë 
shekujsh? 

E vërteta e të ngjiturit të Virgjërës Mari në Qiell 
me shpirt e korp është ruajtur gjithnjë në kujtesën e 
Kishës. Si në Kishën lindore, ashtu edhe në atë 
perëndimore. Kisha lindore ka pasur gjithnjë 
devocion të madh për fjetjen e Marisë e, po në 
lindje, kemi një ikonografi tepër interesante, e cila e 
paraqet Marinë që jep shpirt e rrethuar nga 
Apostujt, së në ditën e Rrëshajëve, ndërsa Jezusi 
pret shpirtin e Nënës, siç pritet një vajzë e vogël, për 
ta paraqitur para Zotit. E kjo vajzë që Jezusi e merr 
ndër krahë, nuk është tjetër, veçse Maria që hyn në 
mbretërinë qiellore si fryt i parë i të shpërblyerve 
nga gjaku i Krishtit. Në traditën e përendimit festa e 
të ngjiturit të Marisë në Qiell mund të thuhet se ka 
rrënjë që s'mbahen mend e, në vitin 1950 Ati i 
Shenjtë, Piu XII, si interpretues me autoritet i 
traditës së fesë, me të drejtë tha: “E gjithë kjo vjen 
në ditët tona që nga koha e Apostujve”; e vjen nga 
koha e Apostujve, sepse vjen nga një fakt që ka 
ndodhur me të vërtetë: domethënë se Maria është 
ngjitur vërtetë në Qiell me shpirt e korp. 

Gjithsesi, në përkufizimin e tij dogmatik, 
Piu XII nuk thotë se Maria vdiq me të 
vërtetë. Përkufizimi tingëllon kështu: “Në 
mbarim të jetës së saj tokësore, Zoja e 
Bekuar u ngjit me shpirt e korp në Qiell”. 
Opinionet në këtë drejtim janë të 
ndryshme. Ju si mendoni?

Mesazhi i festës për dëgjuesit tanë…? 

Dëshiroj t'u kujtoj të gjithëve se, për fat të keq, sot 
çdo solemnitet i krishterë, shoqërohet me një 
solemnitet pagan. Kremtojmë të ngjiturit e Zojës në 
Qiell, por edhe kulmin e gushtit; ashtu si 
Krishtlindjen e krishterë e atë pagane. E njëjta gjë 
edhe për Pashkët. Ne duhet të kemi guximin t'i 
dallojmë mirë këto festa. Për ne 15 gushti nuk është 
kulmi i gushtit, nuk është zemra e pushimeve; 
s'është deti as mali. Është një britmë që dëgjohet 
nga Qielli, që na kujton se, në sa jemi ende në tokë, 
nuk duhet ta harrojmë cakun, sepse kur shtegtari 
harron për ku është nisur, humbet rrugën. Ndërsa 
kur kujton cakun, shtegton me gëzim, edhe kur i 
duhet të kalojë prova, sepse e di mirë që në fund të 
udhës është një shtëpi, që e pret.

Ati i Shenjtë  Piu XII nuk deshi të hynte 
në këtë problem; ia la teologëve që ta 
thellonin. Por unë besoj se ashtu si vdiq 
Jezusi, vdiq edhe Nëna e Tij. Besoj pra se 
edhe ajo e provoi vdekjen. Por Maria nuk 
provoi kalbjen, që vjen pas vdekjes: trupi i 
saj u shndërrua dhe hyri në plotninë e 
ringjalljes, në plotninë e jetës së re që Krishti 
e fitoi për të gjithë neve, si fryt i parë, për të 
na kujtuar fatin tonë, të ardhmen tonë. E më 
duket gjë e bukur ta thelloj këtë teologjikisht, 
duke pyetur: “Pse Jezusi deshi që Maria të 
ishte e para për të marrë pjesë në lumninë e 
ardhshme që i pret të gjithë të shëlbuarit?”. 
Unë besoj se arsyeja duhet të jetë krejt e 
thjeshtë: Maria është tepër e afërt me 
Jezusin, është ajo që i dha Krishtit gjak e 
korp për të na shpërblyer. Jeta e Marisë është 
e tëra bashkim me birin. Nuk mund të 
mendohet lumnia e Birit, pa pjesëmarrjen e 
Nënës. E ne mund të themi se të ngjiturit e 

Marisë në Qiell me shpirt e korp nuk është tjetër, 
veçse hiri që Biri i jep Nënës, sepse i dha korpin që e 
bëri shëlbues. Prandaj e bëri pjesëmarrëse në 
historinë tonë për të na shpëtuar përmes dashurisë 
së Jezusit, duke bërë që në historinë njerëzore të 
hynte dashuria që shëlbon.
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PAPA FRANÇESKU DHE NËNA TEREZA

Dom Lush GJERGJI
Prishtinë

Papa Françesku më 4 shtator 2016, në Sheshin e 

Shën Pjetrit, para një morisë së madhe te 

besimtarëve nga mbarë bota, pa dallim feje, kombi, 

gjuhe, race, kaste, e shpalli Shenjte Nënën Tereze. 

Ai ndër të tjera tha: “Ta mbajmë në zemër 

buzëqeshjen e saj e t'ua dhurojmë atyre, që i 

takojmë në udhën tonë, posaçërisht njerëzve që 

vuajnë. Do të hapim kështu, horizontet e gëzimit e të 

shpresës për mbarë njerëzimin, që e ka humbur 

besimin e ka shumë nevojë për mirëkuptim”.

 Papa Françesku dhe Nëna Tereze, për mendimin 
dhe vlerësimin tim, janë si dy “binek”  shpirtëror, 
sepse parimet dhe qëndrimet e tyre janë thellë 
ungjillore: thjeshtësia, përvujtëria, varfëria, mbi të 
gjitha feja dhe dashuria.

Shpallja publike 
e  D e k r e t i t  m b i 
kanonizimin e së 
Lumes Nënës Tere-
ze në përvjetorin e 

ditëlindjes së Papës Françeskut, është edhe një 
dëshmi i mirë i Papës, si nderim  dhe urim për 
Kishën Katolike, e cila në Vitin Shenjt të Mëshirës 
Hyjnore, do ta ketë “ikonën” e Mëshirës dhe të 
Dashurisë së krishterë për mbarë njerëzimin.   
Nëna Tereze thotë: “Jeta ime është një dhuratë për 
të tjerët”.

 Këtë e ka shprehur Papa Françesku edhe në  
Letrën Enciklike “DRITA E FESË”, kua ai thekson 
shumë qartë: Pa fe s'ka as shpresë, si dhe pa fe dhe 
shpresë, nuk ka dashuri,  që është  përfundimi i 
logjikshëm i Papës.

 Vuajtja me fe dhe dashuri është krejt ndryshe 
nga pësimi, dhembja, mërzia, lodhja, deri edhe 
dëshpërimi.  Dy ndërmjetës të dritës së fesë, sipas 
Papa Françeku, janë Shën Françesku i Asizit dhe 
Nëna Tereze e Kalkutës, sepse feja nuk e harron 
vuajtjen e botës, por është në shërbim konkret të 
drejtësisë dhe të paqes. “Për shumë burra e gra 
fetarë te vuajturit kanë qenë ndërmjetës drite. Për 
shembull për Shën Françskun e Asizit i gërbuluri, 
apo për të Lumen Nënë Terezë e Kalkutës të varfrit e 
sa j .  A ta  e  kanë 
kuptuar misterin që 
gjendet në ta” (LF 
57).

 Papa Françesku më 6 mars 2016 pas uratës 

Engjëlli i Tenzot për vrasjen e katër motrave 

“Misionare të Dashurisë” në Jemen tha: “Janë 

martiret e sotme! E këto nuk janë në krye të 

gazetave, nuk janë lajme! Këto dhurojnë gjakun për 

Kishën. Prandaj janë viktima të sulmit të atyre, që i 

vranë, por edhe të indiferencës, të globalizimit të 

kësaj indiference, të cilës nuk i bëhet fare vonë për 

asgjë… Nënë Tereza i shoqëroftë në Parajsë këto 

bija martire të bamirësisë e ndërmjetësoftë për 

paqen dhe respektin e shenjtë të jetës njerëzore”.

 Feja fisnikëron, tejkalon dhe bujaron arsyen, 
mendjen, njohurinë, njeriun. Dashuria tejkalon 
edhe arsyen dhe e bënë të pavdekshme fenë, 
njeriun, dhe kështu na drejton ka e Vërteta dhe Jeta 
– Jezu Krishti.

 Nëna  Te reze 
thoshte: “Fatke-
qësia më e madhe e 
Indisë është mos-
njohja e Jezusit”, në 
harmoni të plotë me 
atë që thotë gjithnjë 
Papa Françesku për 
botën e sotme.

Këtë “ngjashmëri” e ka dëshmuar Papa 
Françesku në shumë raste duke e përmendur dhe 
paraqitur Nënën Tereze si “model” të jetës dhe 
dashurisë së krishterë për çdo njeri, sidomos për të 
vegjël, të nëpërkëmbur, të pambrojtur dhe të 
braktisur.
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Don Nosh GJOLAJ
Podgoricë

GATISHMËRIA PËR T'U MËSUAR PREJ TJETRIT
(Pjesa e tretë)

a)Detyrat si dhe  obligimet  që i pret jeta e 
përbashkët në martesë

Jeta e përbashkët në martesë sot ka shumë 
obligime dhe përgjegjësi, se sa dikur. Për këtë arsye 
është e domosdoshme edhe një parapërgatitje 
solide në mënyrë adekuate. Sepse, dikur ishte 
edukata e ngjyrosur me pikëpamjet tradicionale - 
patriarkale. Përpos vlerave pozitive që i kishte kjo 
mendësie e kohës, po ashtu i kishte edhe anën 
negative që sot e kësaj dite i përjetojmë si hijen e 
zezë që nuk ndahet nga individi. Fjala është për mos 
tolerancën, për shembull, prindërit e marrin mbi 
vete kontratën e martesës duke mos i pyetur 
zakonisht vajzën  ose djalin, por menjë fjalë ia 
imponojnë martesën e dhunshëm sipas qejfit të 
prindërve! Dhe mos të flasim për pasoja e 
martesave të tilla, që nuk janë të pakta as sot e kësaj 
ditë, posaçërisht në vendet rurale (malore). 
Pothuajse nuk ka prind që nuk dëshiron për fëmijën 
lumturinë bashkëshortore. Megjithatë nuk janë të 
pakta rastet kur vetë prindërit ndikojnë negativisht 
në këtë aspekt, sigurisht nga mungesa e kulturës siç 
e theksuam më lartë nga mendësia e të kaluarës. Por 
në disa raste ata i shqetëson edhe një farë xhelozie 
prindërore në thelb të së cilës fshihet mendimi se 
“nusja po e bën për vete djalin” ose se “vajza e 

martuar nuk do të na dojë më si më parë” etj..
Kriteri i martesës nuk duhet të jetë ai i prindërve 

por ata që lidhin martesë para së gjithash duhet t'i 
japin vetes përgjigje të qarta nëse i lidh ndjenja e 
dashurisë së vërtetë, nëse e kanë studiuar e njohur 
mirë njeri tjetrin, e ka bashkësi interesash, pjekuri 
ndjenjash dhe nëse a mund t'ia besohesh njeriut tjetër 
veten, ndjenjat dhe a mund të mbështetesh tek ai. 

Roli i mashkullit dikur manifestohej në 
bashkës inë  mar tesore  s i  n jë fa rë  t i r an i , 
pushtetmbajtës, i pamëshirshëm, i cili, i mban të 
gjitha fijet e perit në duart e veta, përndryshe nuk 
mund të quhet "burrë - mashkull" që nuk e rrah 
gruan disa herë në javë. Ndërsa, në tjetrën është  
"gruaja e dashur", e cila ishte vetëm nënë për 
trashëgimin biologjike (ruajtja e farës së fisit - 
shtëpisë), përndryshe ajo ishte edhe vegël ose 
instrument ku shfryhet epshi i burrit (mashkullit), 
sepse gruaja e tillë nuk ishte subjekt i barabartë, por 
thjesht ishte objekt i nënshtruar burrit, po ashtu 
edhe vegël pune. Pasoja e një botëkuptimi të tillë, 
kanë ndikuar në psikologjinë e gruas, që ta zhvillojë 
në mënyrë të fshehtë dhe perfide dinakërinë e 
impulsit mbrojtës, qoftë ajo e vetëdijshme, qoftë e 
pavetëdijshme. Gruaja e tillë e luante rolin e 
dyfytyrësisë. Me një fjalë tjetër, jeta e saj zhvillohej 
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Sipas disa analizave psiko-sociologjike, femra e 
ka keqkuptuar barazinë dhe emancipimin. Ajo sot 
është e pranishme, pothuaj se në çdo lëmi të jetës, 
çka është diçka e mirë dhe e kuptueshme. Por nuk 
është e kuptueshme ideologjia e cila lufton dhe 
preferon që femra të bëhet mashkull (mashkullimi i 
femrës) me të gjitha vetitë dhe tiparet e një 
mashkulli. Sepse barazia nuk është në transferim, 
por në raportet e barabarta. Femra po ashtu as 
mashkulli nuk bënë ta tradhtojë natyrën e vet 
specifike, që është dhuratë: siç është natyra, 
biologjia, enkrinologjia, psikologjia dhe në fund 
edhe ajo trupore - fizike, që manifestohet në dukjen 
e jashtme. Përderisa lëvizjet feminizmit e çojnë 
shoqërinë e sotme jo vetëm kah sterilitetit 
biologjik, por edhe kah çoroditja e dashurisë. 
Vetëm vetëdijesimi i femrës dhe i mashkullit mund 

1) Lëvizjet e feminizmit  për emancipimin ishin 
pothuaj se spontan dhe të përpikta, që e vazhdojnë 
edhe sot e kësaj dite. Ato organizohen në lëvizjet e 
llojllojshme, pothuaj në çdo sferë të jetës së njeriut, 
thjesht i quajnë "lëvizje e feminizmit" për të drejtat 
e tyre. Sot ato luhaten nga një skaj në tjetrin. 
Lëvizjet e tilla ndikojnë dukshëm edhe në 
institucionin e martesës. Ka mjaft femra që e 
mohojnë martesën si institucion, disa të tjera 
dëshirojnë ta kenë fëmijën, por jashtë gjirit të 
martesës, atyre nuk u intereson babai i fëmijës, po 
ashtu tolerojnë seksin e lirë jashtë bashkësisë 
martesore, të drejtën në abortim etj. Me një fjalë 
tjetër lëvizjet e tilla nuk e kanë më qëllimin e 
martesës, as jetën e përbashkët, as barazinë me 
mashkull në kurorën e martesës. Por është një luftë 
pa kompromis kundër mashkullit dhe gjithçka që 
rrjedh prej tij. Qëllimisht të krijohet bota pa 
mashkull (pa burrë). Një pamje (fenomen) i tillë 
mund ta quajmë "hibridi i femrës së mashkulluar". 
Lëvizjet e tilla më shumë e dëmtojnë gjininë dhe 
bukurinë e femrës dhe mos të flasim për çoroditjet e 
"unit" dhe harmoninë e brendshme të jetës, që 
fisnikërohet dhe begatohet vetëm me gjysmën e 
tjetrit që i mungon. Sepse pa gjininë e kundërt, nuk 
ka dhe nuk mund të kompensohet me diçka tjetër. 
Është vetëm një fantazmë, që pason me pasojat 
katastrofave jo vetëm për gjininë njerëzore, por 

edhe për një shterpësi të  dashurisë!

b)Lufta për emancipimin e gruas:

Ndërsa sot këshillohet barazia, emancipimi dhe 
besnikëria e bashkëshortëve, sepse gjatë gjithë jetës 
bashkëshortore ka rëndësi ruajtja dhe kultivimi i 
qytetëruar i ndjenjave të dashurisë dhe respektit 
reciprok dhe kulturimin i jetës të cilat pa mohuar 
faktorët e tjerë psikologjikë e shoqërorë janë 
“mjetet” më të rëndësishme për të siguruar 
qëndrueshmërinë dhe  harmoninë bashkëshortore. 
Me fjalë të tjera kjo kërkon që  me kalimin e kohës 
si në dashuri ashtu edhe në jetën e bashkëshortorëve 
të futen elementë e forma të reja të larmishme e 
tërheqëse të cilat nuk lejojnë që të zbehet dashuria 
dhe ndjeshmëria seksuale.

�

Sot pothuaj se, në përgjithësi është rrënuar kulti 
dhe primati i mashkullit. Femrat sot janë në të gjitha 
sferat e jetës, qofshin ato shkencore apo kulturore, 
qofshin artistike apo hulumtuese, qofshin politike 
apo ushtarake. Nuk i ka mbetur ndonjë lëmi që nuk 
ka depërtuar gjinia e femrës!

Emancipim i femrës nuk ishte pa pasoja 
paraprake. Posaçërisht reflekton negativisht në 
raportet martesore. Po ashtu i tejkalon kufijtë e 
barazisë në mes mashkullit dhe femrës. Femra e 
tillë së shpejti do ta zgjedhin problematikën e 
lindjes. Shumica e grave nuk do të pranojë më të 
lind fëmijë, disa të tjera kufizohen vetëm në një 
fëmijë ose dy. Të gjitha investimet dhe energjitë 
nuk janë vërë në veprimtarinë krijuese, ndërtuese të 
urave të dashurisë, në afrimin e gjinive, për aftësitë 
e reja krijuese, por fatkeqësisht për fantazmën 
irracionale. Pasojat e tilla e shfaqin mos kënaqësinë 
dhe polarizimin mes dy kundërthënieve të 
tendosura, me mundësi të vogla të zgjedhjes. 
Rrugëdalja është vetëm në ruajtën e identitetit si 
mashkullit ashtu edhe femrës si dhe  gatishmëria 
për t'u plotësuar dhe për t'u begatuar njëri prej 
tjetrit, me ndjenjat e bukura dhe të fisnikëruar, që 
nuk kuptohet "lidhja e duarve" njërës ose tjetrës 
palë, por edhe më tepër e shprehin lirinë dhe vetë 
përgjegjësinë e plotë të çiftit martesor, e cila 
manifestohet në pjekurinë afektive, shpirtërore dhe 
ashtu së bashku krijojnë dispozitat për begatinë dhe 
jetën fatlume, që sjellë jeta e përbashkët në martesë.

2) Pikëpamjet mashtruese mbi barazinë e 
gruas dhe mbi institucionin e martesës.

�

në dy binare paralele. Jo vetëm se e dëmtonte 
vetveten, por edhe bashkëshortin dhe bashkësinë 
martesore.

Besnikëria dhe ndershmëria forcojnë ndjenjat 
dhe jetën normale bashkëshortore. Kurse 
paqëndrueshmëria bashkëshortore e njeri apo e të 
dy bashkëshortëve e dëmton jetën e përbashkët si 
dhe  vetë ekzistencën e familjes .
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t'i shmanget dhe t'i tejkalojë fantazmën e kësaj 
ideologjie mashtruese.

Gjinia qoftë e femrës, qoftë e mashkullit është 
dhuratë e “Dikujt”, po ashtu nuk jemi ne që 
diktojmë as babës as nënës për të krijuar si 
mashkull ose si femër, me këto tipare specifike: 
sytë e zezë, flokët biond, trupin hollë e gjatë etj… 
Prindërit me një dashuri të ndërsjellët, dëshirojnë të 
kenë një fëmijë, i cili është vetë fryti i dashurisë; por 
si do të duket ai, ata nuk e dinë, por “Dikush” tjetër 
nëpërmjet prindërit "e dhuron jetën", që është i 
njëhershëm dhe i papërsëritur (unikët). Në fund të 
fundit si i tillë jam dhuratë, peshqesh i dikujt me të 
gjitha tiparet dalluese. Ato i pranoj si të miat, pa 
ndonjë kompleks ose frustrim. Posaçërisht vlen 
edhe për gjininë e femrës, e cila e ka natyrën e butë, 
bukurinë trupore, veti specifike dhe karakteristike 
që dallohen prej mashkullit dhe si e tillë është 
tërheqëse dhe simpatike. Pa kusht i pranoj gjininë 
time si diçka të bukur dhe fisnike, që edhe më tepër 
do t'i fisnikërojë dhe t'i zhvillojë. Me tiparet 
dalluese unë e begatojë dhe fisnikërojë tjetrin në 
bashkësinë e martesës. Pikërisht tiparet dalluese 
janë gur themeli i bashkësisë martesore, që 
begatohen, harmonizohen, fisnikërohen me palën 
tjetër dhe behën krijuese dhe frytdhënëse, duke mos 
e humbur as "unin" e vet as shkelja e unit - individit 

tjetër, por gërshetimi i ndërsjellët duke ruajtur 
baraspeshën e jetës normale në tërësi.

Përderisa ideologjia e feminizmit askurrë nuk 
do ta begatojë, as nuk do ta fisnikërojë, as nuk do ta 
harmonizojë dashurinë e përbashkët në martesë, 
por ato edhe më tepër do ta varfërojnë vetveten dhe 
mjedisin në të cilën jetojnë, ndoshta me vetëdije ose 
pavetëdije i pranojnë tiparet edhe vetitë e 
mashkullit dhe ashtu e humbin psikologjinë dhe 
bukurinë e femrës, duke marrë substancën për t'u 
mashkulluar. Shkrirja e njeriut si individ në njeriun 
tjetër, nuk na çon kah përparimi njerëzor dhe 
human, por fatkeqësisht kah sterilizimi ose 
shterpësia njerëzore, pa formë dhe pa shije 
njerëzore. Barazisë e kësaj ideologjie feminizmit 
nuk e çliron gruan as femrën prej varësisë, as prej 
skllavërisë, por edhe më tepër e tjetërson, që natyra 
e femrës bastardohet, çoroditet në një hibrid "as 
mashkull as femër"!

Një ideologji e tillë është në kundërshtim me 
jetën e përbashkët, për një dashuri dhe martesë 
fatlume. Njeriu nuk është vetëm kafsha e zhvilluar, 
por ai e tejkalon, pikërisht në vizat dalluese mes 
mashkullit e femrës, që manifestohen në fisnikëri 
dhe në bukuri, në butësi si dhe  në mirësi, në dashuri 
dhe në emocionet e pjekurisë, në dhuratë që 
dhurohet falas dhe njëherazi e pranon atë nga tjetri 

në shenjë të dashurisë. Shpirti i 
njeriut ngritët në lartësi të larta 
njerëzore (humane). Lëvizja e 
tilla ideologjisë feminizmit 
duhet t'i ketë parasysh këto 
parime gjithënjerëzore. Vetëm 
pikëpamjet e tilla mund të japin 
f r y t e .  K u p t o h e t  d u k e  u 
përgatitur që t'i përjetojmë 
emocionet e bukura dhe fisnike, 
duke u dhuruar në mënyrë 
reciproke në jetën e përbashkët 
në martesë. Atëherë nuk do të 
vuajmë prej ndonjë frustrimit as 
të së kaluarës tradicionale, as 
prej lëvizjeve moderne, por si 
individ i njëhershëm si mashkull 
ose si femër, do të pasurohemi 
me ato vlerat e pasura që e bartin 
m e  v e t e ,  k u p t o h e t  s i ç  e 
theksojmë shpeshherë, pa e 
c e n u a r  l i r i n ë  s i  d h e  
personalitetin as vetes as tjetrit. 
Së bashku ata do ta kalojnë edhe 
një shkallë më të lartë të 
njerëzimit, në të cilën flet gjuha 
e dashurisë.
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BESUESHMËRIA E GIACOMO LEOPARDIT -
MË TË MADHIT PROZATOR TË SHEKULLIT

Përgjatë jetës së Giacomo Leopardit u realizuan 
tre botime të kësaj vepre. E para qe publikuar tek 

editoriali « Ylli », në Milano të vitit 1827; e dyta më 
1834 qe publikuar tek editoriali « Piatti », në 
Firence dhe e treta, përfundimtarja, qe publikuar 
nga botuesi Saverio Starita, në Napoli të 1835. 
Napoli dhe Leopardi, në fakt, qenë lidhur mes tyre, 
sipas dinamikës katuliane të « Odi et amo » : 
duheshin dhe urreheshin. Leopardi i thërriste « 

Pulçinela » napoletanët dhe napoletanët i 
përgjigjeshin me një term dialektor, që në kohën e 
sotme ka kuptimin « por kush është kjo bretkosë » ? 
Leopardi ka qenë gjithnjë kështu, me një karakter 
plot hijeshi, kështu që nuk duhet të habitemi nga 
sjellja e tij e ngurtë.                Temat fetare tek « Veprushkat morale »

 Emanuele Trevi: “Mendoj që kryevepra e 
Leopardit në “Veprushkat morale” qëndron 
pikëvështrimi i dialogut të Kristofor Kolombit me 
Pietro Guitierrez.

Për sa i takon publikimit të 1827, është një e 
veçantë që duhet të vëmë re: kjo shkresë qe lexuar 

nga  N içe ,  i  c i l i  mbe t i  i 
entuziazmuar, duke e vlerësuar 
veprën e më të madhit prozator 
të shekullit. Dhe, në të vërtetë, 
në kohët e fundit po zbulohet 
gjithnjë e më shumë kjo vepër e 
poetit, e marrë si shembull e 
prozës së artit. 

Vepra “Veprushkat morale” 
është edhe një vepër reflektimi, 
kështu që ne mund të ndjekim 
një rrugëtim konceptual, por jo 
ideologjik. Kjo ecje unitare dhe 
evoluese vihet në dukje nga 
Giovanni Gentile, i cili ka qenë 
një studiues i madh i Leopardit. 
Në një kritikë të vlefshme të 
vitit 1907, ai e mohon se 
“Veprushkat” janë një vepër e 
bashkuar, por në vitin 1917 ai 
ndërron ide dhe rinjeh në të një 
ecje unitare, e cila shkon nga 
ligësia e 12 dialogëve të para, në 
të cilin njeriu është i zhytur në 
ligësi dhe hiç, për të kaluar në 
pozitivitetin e gjashtë të fundit, 
të cilët i pararendin dashurisë 
(Kantika e gjelit të pyllit dhe 
g ë z i m i  s i  z g j i d h j e  n d a j 

pesimizmit. Në këtë shekull tema gjendet tek 
“Rënia ose lavdia”. 

Gentile, kështu rregullon 20 dialogët: një dialog 
introduktiv “Histori të llojit njerëzor” dhe një 
përfundimtar “Dialog mes Timandro dhe 
Eleandros”. Gjenden tre seksione, ku secila është e 

Në këtë artikull dëshirojmë që të bashkëndajmë shkurtimisht botën e besimit të Giacomo 
Leopardit, duke analizuar fillimisht veprën e tij « Veprushkat morale » dhe së dyti, duke shikuar sesi 
besimi i tij manifestohet deri në fund të jetës së tij. Do e mbyllim me dy lutje, pak të njohura, që 
Leopardi ia drejton Virgjërëshës Mari.
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Në “Dialogun mes Timandros dhe Eleandros” 

“Leopardi është mes qenieve njerëzore, ai i cili e 
nderoi më shumë. Nuk e dinte që nëse nuk do ta 
donte, me një dashuri të pafundme njeriun, do ishte 
një dhembshuri për vetveten dhe për vëllezërit e tij. 
Nuk mund të bisedohet rreth poezisë së Leopardit, 
vetëm nëse i kemi tekstet në duar dhe me përulje të 
komentojmë, duke kërkuar të bëhemi njerëz më të 
mirë”. Dhe përfundon: “Ai është shumë më i 
krishterë sesa Petrarka, mbase i krishteri më i 
madh që ka qenë ndonjëherë: e do pafundësisht 
tjetrin”.

Në veprën “Veprushkat morale” Leopardi 
pohon se lumturia është gjithnjë e dëshirueshme, 
por asnjëherë nuk mund të arrihet. Për të, ky mbetet 
një problem i pazgjidhshëm, por është vetëm një 
ngushëllim i ofruar nga Jupiteri (tek “Historia e 
llojit njerëzor dhe e vëllazërimit njerëzor” (në 
poezinë “Fshesa”).

Citojmë nga poezia“Fshesa”: “Dhe njerëzit 
donin më shumë hijen sesa dritën”, është kjo e cila 
na jep çelësin për të kuptuar këtë poezi. Këtu 
Leopardi na shfaqet si një poet i madh simfonik, i 
cila na paraqet që në fillim një temë thelbësore, të 
cilën e zhvillon gjatë përbërjes. Prandaj, mesazhi 
që poezia do të na përcjellë është se e keqja nuk 
është te Zoti, as te natyra, por është te njerëzit, të 
cilët pëlqyen hijen në vend të dritës.

 Ungareti, i cili e ka studiuar Leopardin në 
mënyrë të thelluar, i ka dhënë një vlerësim poetit, i 
cili është mbresëlënës. Kujto që kur ai ishte student 
dhe mësonte në San Paolo, në Brazil, publikoi disa 
mendime me vlerë mbi të, ku shkruante, mes të 
tjerave:

Leopardi është një ndër njohësit dhe admiruesit 
më të mëdhenj të Tassos. Të dy shkrimtarët janë si 
dy shpirtra binjak. Tërheqja e Tassos zhvillohet nga 
poeti në këngën “Engjëllit Kurrë”. Ky ishte një ish 
jezuit, një kultivues i madh i klasicizmit dhe 
zbulues i “Republikës” së Ciceronit. Dhe pikërisht 
në këtë libër është një fragment mbi ligjin natyror, i 
shkruar nga ky autor pagan (Republika, 1. III, 
fragmenti 6°). Edhe Leopardi e vendos theksin në 
ligjin natyror: në fakt kur kjo mohohet, afirmohet 
statuti etik i Hegelit, pra Statuti që zbulon ligjet dhe 
shtyp qytetarin; ligjin natyror, në vend të kësaj e 
shpëton njeriun.

Një lumturi e dëshiruar, por jo e arrirë

përbërë nga 6 dialogë. Seksioni parë mohon 
rrënjësisht vlerat e jetës, e dyta e ka kulmin tek 
dëshpërimi dhe e treta i rindërton vlerat në emër të 
lavdisë së dashurisë dhe të vëllazërimit universal. 

Në këtë linjë tepër komplekse, kjo e drejtimit në 
tre skaje, shpalosen disa terma të veçanta, që 
dëshmojnë besimin e poetit. Në “Dialogun e 
Kristofor Kolombit dhe të Pietri Gutierrez”, 
Leopardi risjell një tension shpresues drejt të 
ardhmes. Në lidhje me këtë çështje, pohon kritiku 
letrar Emanuele Trevi: “Mendoj që kryevepra e 
Leopardit në “Veprushkat morale” qëndron 
pikëvështrimi i dialogut të Kristofor Kolombit me 
Pietro Guitierrez. Dialogu përfundon me këtë 
nocion “Një perspektivë e madhe dhe e mirë”. Tek 
njeriu i vetëdijshëm ekziston mundësia që e ka vënë 
në rrezik ekzistencën e tij në këmbim të asgjësë, ... 
ndien edhe shpresë, këtë pritshmëri “të madhe dhe 
të mirë” të prezantuar përmes shenjave. Kolombo 
dhe Gutierrez rinjohin disa shenja në det dhe 
përreth tyre: degë lundruese, zogj detar të cilët e 
bëjnë anijen të fluturojë, që profetizojnë një tokë të 
afërt. Kështu, Leopardi mundet që të mos e mohojë 
vetveten. Tek ai është gjithnjë ky kontrast, e 
pikërisht kjo gjë e bën atë një figurë poetike 
tërheqëse: kur duket sikur po përfundon gjithçka, ai 
rindërton pozitivitetin e gjithçkaje. 

Në krijimet e para thuhet se Jupiteri i kishte 
dhuruar njerëzve disa “fantazma”, si: Drejtësia, 
Dashuria për babanë, Virtyti, Lavdia, Dashuria dhe 
Shpresa, të cilat e bëjnë jetën më të tolerueshme. 
Ky ekuilibër i vendosur thyhet si shkak i një prej 
virtyteve: Shpresës, e cila i premton njerëzve të 
Vërtetën, të konsideruar si sjellësen e të mirave dhe 
lumturisë. Njerëzit pretendonin që e vërteta është 
sjellë në tokë, por kjo shkaktoi zemërimin e 
Jupiterit, i cili për t'i dënuar, vendos që t'i gëzoi, 
duke thirrur pranë vetes iluzionet e tjera. Filloi 
kështu një periudhë mjerimi nga shkaku se e 
Vërteta mund të tregojë palumturinë dhe kotësinë e 
çdo gjëje, duke shkaktuar kështu urrejtje dhe 
egoizëm. Për të qetësuar shpirtrat, Jupiteri dhe 
perënditë e tjera sollën mbi tokë hyjin Dashuri, të 
pamposhtur nga e Vërteta. Ai ishte i aftë që të 
bashkonte shpirtrat e sjellshëm dhe që ta bënte jetën 
më të përballueshme. Në këtë tekst pra, mund të 
dallojmë intuitën e jashtëzakonshme të poetit, që na 
lënë të kuptojmë edhe një njohje të thelluar biblike.

Pastaj në veprën “Veprushkat morale”, 
“Dialogu i Fererico Ruysch dhe mumieve të tij”, në 
të cilin poeti përballet me temën e vdekjes. Këtu, 
kori i të vdekurve ka inspiruar dhe muzikën 
moderne, veçanërisht atë të Goffredo Petrassi, i cili 
është një nga kompozitorët e mëdhenj të 
Nëntëqindës. Ky dialog është konsideruar nga 
Tilgher, kryevepra absolute e poezisë së Leopardit 
dhe është imituar nga Ungareti.
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Pasi refuzoi Zotin në krishterim, njeriu gjen 
mbrojtje tek mitet- poeti i  thërret prapë 
“fantazmat”: Natyra, Historia, Shoqëria, Arsyeja 
dhe në ndonjërën nga to ka besuar, por gjithnjë ka 

përfunduar duke konstatuar mospërputhjen e tyre.
Pasi ka bërë kërkime të dobishme, Storti, 

punonjës i Archivio Segreto Vaticano, ka arritur në 
përfundimin se poeti, në kohët e fundit të jetës së tij, 
iu rikthye besimit të hershëm dhe që vdekja e tij 
ishe e krishterë. 

Leopardi konsiderohet si një pesimist, por në të 
vërtetë nuk është. Në “Dialogun e Plotinos dhe 
Porfirios”, i dyti e kundërshton vetëvrasjen. 
Pavarësisht të gjithave, poeti e do jetën dhe tjetrin. 
Edhe sipas këtij pikëvështrimi vërehet kristianizmi 
i tij, siç citon Ungareti në pasazhin e cituar më lart.

Në mbështetje të testamentit, Strorti  risjell edhe 
letrën e noterit Leonardo Anselmi: “U gjenda në 
shtëpinë Ranieri, ditën e vdekjes së Kontit. Rreth 
orës 4 pasdite Leopardi thërret motrën e Antonio 
Ranierit, e cila duke u veshur shpejt, del nga 
shtëpia dhe kthehet me famullitarin. Vdekja erdhi 
në orën 8 ose 9 të mbrëmjes. Në të gjithë këtë u 
gjenda i pranishëm dhe u tërhoqa rreth mesnatës”.

I pari, thekson se Leopardi ka një edukim të 
fortë fetar dhe moral, madje në adoleshencë ka 
treguar një interesim të veçantë për priftërimin. Por 
pastaj, pasi arrin moshën e pjekurisë, shkroi 
“Zibaldone”, “Veprushkat morale”, dhe “Këngët” e 
pikërisht aty ai manifeston një vizion pesimist dhe 
materialist të jetës. Storti pyet nëse ky vizion ka 
ardhur si rezultat i materializmit që i karakterizonte 
filozofët në fundshekullin e 700-ës apo si një 
pranim dyshues. Studimi duket se shkon me këtë 
zgjidhjen e dytë.

Pastaj, vetë Ranieri iu rrëfye Alessandro 
Stefanucci Aba: Në konfidencë dhe e thënë si sekret 
të tregoi se Giacomo më ka bërë që të betohem që 
do t'ia thërrisja priftin, nëse do të ishte në rrezik. 
Dhe kështu u bë: erdhi prifti dhe iu bënë të gjitha 
sakramentet. “Por përse nuk u publikua”?- replikoi 
Steffanucci. “Sikur të isha një teveqel, do të kisha 
prishur shpejt librat mendimtar të Leopardit, fama 
e të cilëve ishte në mosbesimin”, - i përgjigjet 
Ranieri.

dhe në “Kantikën e gjelit të pyllit” lumturia del 
përsëri në aspektin negativ dhe Leopardi shton si 
konkluzion: “Herë pas here të kërkojmë dhe të 
hulumtojmë, lumturia duket e paarritshme dhe pse 
njeriu e aspiron vazhdimisht”. Por, pavarësisht 
manifestimit të qartë të pesimizmit,  poeti vazhdon 
që të kërkojë dhe të ndjekë lumturinë dhe që të dojë 
jetën.

Një tjetër dokument i rëndësishëm është një 
letër e shkruar nga jezuiti p. Francesco Scarpa dhe 
p. Carlo Curci. Në këtë letër të gjatë p. Scarpa flet 
për takimin e tij me Leopardin. Ngjarja shkoi 
kështu: Në vitin 1836, kur unë po rrëfeja në Napoli, 
shikoj çdo mëngjes, që e vendoste këtë djalë të ri 
përballë meje në rrëfim. Ai m'i ngulte sytë për një 
farë kohe, sikur të donte që unë ta vija re dhe pastaj 
u largonte. Një ditë që më shikoi që unë isha liruar 
nga njerëzit e penduar, u afrua tek unë dhe me një 
buzëqeshje edhe i edukuar, më përfshiu në këtë 
fjali: “Atë, e kam në zemër që të rrëfehem tek ju, 
pasi më keni rrëmbyer me mënyrën tuaj sesi i afroni 
të penduarit, por përpara se të arrij në aktin e të 
penduarit, dëshiroj që ta bëj një bisedë të gjatë me 
ju rreth së kaluarës”. 

P. Scarpa kështu tregon: “Bën të tjera arsyetime 
të gjata, me temperamentin e qetë, por me shpirtin e 
dobët, bën veprën e lavdishme dhe u bashkua me 
Zotin gjatë gjysmës së sakramentit të pendesës. 

Barsotti jep këtë vlerësim për Leopardin: “ Ai 
kishte shkruar për krishterimin, por e kishte shikuar 
si koncept nga jashtë; e kishte trajtuar si një 
doktrinë, nuk kishte pasur një njohje reale. Në çdo 
mënyrë, refuzimi ndaj çdo lloj besimi nuk ka 
ekzistuar kurrë tek poeti i qetë. Më shumë sesa një 
mohim i besimit të krishterë, e tija ishte një revoltë 
kundër së keqes, kështu që poezia e tij ndonëse nuk 
është e krishterë, ishte “besimtare”. Leopardi është 
poeti, i cili prezanton më së miri njeriun modern që 
lufton kundër Zotit, e pavarësisht nuk mund të 
jetojë pa Të.

Revista “Qytetërimi i krishterë” është interesuar 
edhe më përpara për këtë argument në dy artikujt, 
që janë shumë të largët në kohë nga njëri-tjetri. 
Pikërisht këtyre artikujve dëshirojmë që t'i 
referohemi.

A ka vdekur i krishterë, Leopardi?

Dimë që lajmet e ditëve të fundit janë 
komunikuar nga Antonio Ranieri në Napoli, një 
popull që ekspozonte ngjarjet njëherë në një 
mënyrë dhe një herë në një mënyrë tjetër, sipas 
rastit. Babait të Leopardit, Monaldot katolik, 
Ranieri i shkruan më 26 qershor 1837, që Giacomo 
kishte vdekur “jo pa u mbrojtur paraprakisht nga 
ngjarjet më të ëmbla të besimit tonë të shenjtë”. 
Pastaj ai thotë të kundërtën.

Nga fundi i shekullit të kaluar disa studiues kanë 
kundërshtuar që Leopardi ishte jo i krishterë, i 
vdekur pa besim dhe kanë treguar të kundërtën. 
Veçanërisht po i referohemi Nicola Storti dhe Divo 
Barsotti.
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Interesante është edhe letra që poeti i shkroi të 
atit më 20 maj 1827, ku shkruhej: “Edhe unë në këto 
ditë kam marrë SS. Sakramentet”. Pas një muaji 
shkroi: “Nuk arrij mjaftueshëm që të lëvdoj 
mëshirën e besimtarëve të përkushtuar, siç më 
shkruan Ella. E di sigurisht që Ai do t'i vlerësojë 
dhe që do t'i plotësojë të tyret dhe të mijat lutje”. 
Dhe në një letër të 27 majit, pra 17 ditë para 
vdekjes, poeti fliste për afrimin me Zotin dhe 
përfundonte me fjalët “Më rekomandoni tek Zoti”.

E para titullohet “Mbretëreshës së engjëjve dhe 

luleve”:  “Të lëvdojmë Virgjëreshën shumë të 
bukur, krejtësisht të pastër, ku kaltërsia qiellore 
n jo l lo s  t a shmë  e r rës i rën .  Të  l ëvdo jmë 
Virgjëreshën, që për pastërtinë e saj u zgjodh që të 
jetë nëna e Shpëtimtarit Hyjnor. Të gjithën asaj ia 
kushtojmë, për të ishin hapur dyert e qiellit dhe 
ferri gjarpër, armiku ynë, pushtohet. Virgjëresha e 
Nazaretit na ka shpëtuar, cilën vlerë duhet ta 
fisnikërojmë, Zonjë? Mbase mes krijesave është 
krijesa më e bukur si nga bukuria dhe vlera. Ne, me 
shumë besim, do t'i paraqitemi Asaj për t'ju lutur 
me gjithë zemër që të shikojë nga ne, që të na 
udhëzojë drejt rrugës së vullnetit. Të mbushet 
zemra jonë me dashuri për atë vajzë të dashur, e 
cila është nëna jonë...”

Në fund, si dëshmi e besimit të Leopardit, duam 
që të prezantojmë këtu dy lutje që ai i shkroi 
Virgjëreshës Mari: njëra në prozë poetike dhe tjetra 
në tercina danteske.

Lidh me mua një miqësi të ngrohtë”.

nga revista kulturore – fetare: 

Letra mbyllet kështu: “Kam provuar një 
hidhërim të madh teksa kam dëgjuar për vdekjen e 
tij, e për më tepër që nuk kisha në duar vepra të 
tjera nga ai, pasi ai m'i kishte premtuar dhe që këto 
vepra do të ishin deklarime të mjaftueshme të 
ndienjave të tij në lidhje me besimin”. 

Dy lutje që Leopardi ia drejton Maries

Lutja tjetër që Leopardi ia drejton Virgjëreshës, 
gjendet në mbyllje të poemës së shkurtër “Shfaqja e 
vdekjes” e shkruar kur ai ishte 18 vjeç: “O 
Virgjëreshë Divë/  nëse do të ndodhë që të biem në 
errësirë në këtë botë mëkatarësh/ kur të them Nënë 
dhe të dua, eh.../ ti përshkon shpirtin në kohë/ dhe 
kur veshët të dëgjojnë zërin e fundit/eh... ti do jesh 
aty duke më ndihmuar në hapin e fundit”. 

Material i përkthyer 

Giuseppe Bortone S.I, “La Civiltà Cattolica”.

Leopardi ishte në moshën 30 vjeçare kur vdiq, i 
mbushur me një shpirt të pastër, të bukur, të madh, 
me një qëndrim të duhur, me sy tepër të gjallë dhe 
me një fytyrë të adhurueshme, armik i vesit dhe i 
dashur me virtytin, i keqkuptuar vetëm në aspektin 
e besimit, por që u sqarua më vonë.

Përktheu: Benardina Shahini
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Quhet Marcilio Haddad Andrino inxhinjeri 
brazilian që në 2008, i rënë në komë në sallën e 
operacionit për një ndërhyrje të dëshpëruar në tru, 
papritmas – e në mënyrë të pashpjegueshme – u 
shërua me ndërhyrjen e Nënë Terezës së Kalkutës, 
duke shtyrë kirurgët të anullonin operacionin. E 
njohur nga Kongregacioni i Ҫështjeve të Shenjtëve, 
është kjo mrekullia për të cilën Papa Françesku ka 
shpallur për 4 shtatorin 2016 ngjitjen në altaret të 
themelueses së “Misionareve të Mëshirës, e 
Lumturuar në 2003 nga Gjon Pali II, për një tjetër 
shërim të pashpjegueshëm shkencorisht.

Dy mrekullitë, të nevojshme për Kishën me 
qëllim njohjen e shenjtërisë  së Nënë Terezës, kanë 
histori shumë të ndryshme. Por të dyja i përgjigjen 
në mënyrë të saktë përcaktimit të profesor Karlo 
Jovine, ekspertit zyrtar të Kongregacionit të 
Ҫështjes së Shenjtëve, “asaj që për Kishën vlen si 
një mrekulli, ose një ndodhi shkencorisht e 
pashpjegueshme e kryer në mënyrë vendimtare, 
t'atypëratyshme, të qëndrueshme e të plotë”.

 Ja se si, simbas dëshmisë së murgeshës 
Bartolomea dhe disa zbulesave të padëgjuara, u 
krye mrekullia. Nëntë herë murgeshat recituan 
Memorare-n, një lutje e lashtë që i vishej Shën 
Bernardit të Kiaravalle, që Nënë Tereza e përsëriste 
nëntë herë kur kishte nevojë për një ndihmë nga 
lart. “Kujtohu o mëshirëmadhja Virgjën Mari”, 
thotë lutja “nuk është dëgjiuar kurrë në botë që 
dikush t'i jetë drejtuar përkrahjes tënde, të jetë lutur 
për ndihmën tënde, të ketë kërkuar mbrojtjen tënde 
e të jetë braktisur. I mbushur me këtë besim po të 
drejtohem ty, o Nënë, o Virgjër, o Virgjëresha e 
virgjëreshave, tek ti vij e ulem në gjunjë, mëkatar i 
penduar. Mos i përbuz o Nëna e Fjalës lutjet e mija, 
por dëgjomë dashamirëse e më plotëso dëshirën. 

Shërimi i parë mrekullibërës, ai që solli 
Lumturimin e Nënë Terezës, është ai i Monika 
Besra-s. Tridhjetë vjeçe, e martuar e me pesë 
fëmijë, gruaja e re jetonte në një fshat të vogël në 
veri të Kalkutës. Në fillim të 1998-s ndjeu një 
dhimbje koke shumë të fortë. Vështrimi i u 

mjegullua, frymëmarrja u bë e 
vështirë, temperatura u rrit. Simbas 
diagnozës së mjekut të vendit, 
Monika ishte goditur nga një formë 
e rëndë meningjiti tuberkular, një 
sëmundje e përhapur në krahinën 
ku banonte. U shtrua në spitalin e 
Santa Croce, në qytetin e afërt të 
Rajibpur, por mbas një muaji i 
shoqi nuk kishte më para për t'a 
kuruar dhe e çon në qendrën e 
pritjes së misionareve të Mëshirës 
në Patiram. Për një muaj Monika 
kurohet pa asnjë përmirësim. Pastaj 
një natë zgjohet me një dhimbje të 
fortë të shkaktuar nga një fryrje e 
madhe e barkut që, në ditët e 
ardhëshme, diagnostikohet “si një 
tumor  shumë i  rëndë  dhe  i 

përparuar i vezores”
� Ndërhyrja kirurgjikale ishte e pamundur : 

në kushtet e dobësimit skajor organik në të cilin 
ndodhej, Monika nuk do t'a kalonte. Nuk ishte as në 
gjendje të përballonte anestezinë. E dërgojnë 
përsëri në Patiram tek Murgeshat. Është 5 shtatori 
1998, përvjetori i parë i vdekjes së Nënë Terezës, 
dhe motër Bartolomea, eprorja e kuvendit, ulet afër 
shtratit të saj për t'a ngushulluar. Thërret murgeshat 
e tjera dhe i fton  t'i luten Nënë Terezës që të  
ndihmojë vdekësen.

NGA QIELLI VEPRON AKOMA
�

Nënë Tereza ka kryer një mrekulli të dyfishtë : me ndërmjetësimin e saj një hindiane dhe 
një brazilian, të sëmurë në shkallën e fundit, janë shëruar. Provat e shenjtërisë së Saj.

�������Shkruar nga :R� ANUCCIO  BASTONI
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E përktheu nga italishtja:  Eugjen Merlika

Fill mbas recitimit të nëntë Memorare-ve e 
prekjes së medaljes në bark, Monika Bersa ra në 
gjumë. Nuk ndiente më asnjë dhimbje e në orën një 
të natës, duke u zgjuar, preku barkun e kuptoi që 
masa tumorale ishte zhdukur. Kontrollet mjekësore 
vërtetuan se vezoret, mitra, fshika dhe veshkat ishin 
përsosmërisht normalë. Simbas mjekëve ishte i 
dukshëm “një shërim i plotë nga një gjëndje 
sëmundjeje në shkallë të fundit” . Mrekullia më e 
shtrenjtë për Gjon Palin II, prej së cilës Nënë Tereza 
do të shpallej e Lumnueme më 2003, u krye.

Miratimi i Papës Françesku për shenjtërimin e 
Nënë Terezës ka përkuar me ditëlindjen e tij të 79. 
Në fakt ka qenë 17 dhjetori i vitit 2015, dita kur 
Papa ka lajmëruar njohjen e shërimit të dytë, të 
pashpjegueshëm për shkencën, atë të ingjinjerit 

brazilian Marcilio Haddad Andrino, të njohur 
themelueses së Murgeshave Misionare të 
Kallkutës. Historia e kësaj mrekullie, hollësitë e së 
cilës janë mbledhur nga shkrimtari e gazetari 
Antonio Gaspari, ka filluar në dhjetor 2008, kur 
ingjinjerit  Andrino, n'atë kohë 35 vjeç i sapo 
martuar, i diagnostikohen shqetësime të rënda 
neurologjike. Më saktë, analizat klinike zbulojnë 
praninë e tetë abseseve trunore, pra të tetë zonave 
të infeksioneve të rënda në tru.

GENTE speciali  Numuri 1, shtator 2016

Mbasi mbaroi këndimi i lutjeve murgesha 
Bar to lomea i  bër i  th i r r je  ndërhyr jes  së 
drejtpërdrejtë të Nënës Terezë dhe mbështeti mbi 
barkun e Monikës një medalje që e ruante me 
kujdes të madh : ishte ajo që kishte takuar trupin e 
Nënë Terezës fill mbas vdekjes. Për çfarë medalje 
bëhej fjalë ? Papa Ratzinger, i kushtuar Nënës 
Terezë të Kalkutës, e din mirë. Mban gjithmonë me 
vete një riprodhim, duke i dhënë një kopje 
besimtarëve më të kushtuar që i bëjnë vizitë. 
Medalja e ka origjinën tek çfaqja e Zojës së 
Bekueme para Shën Katerinës Labouré, e ndodhur 
më 27 nëndor 1830. N'atë rast Virgjëresha kërkoi që 
të bëhej një medalje në këtë formë : Ajo në këmbë 
mbi globin tokësor, me rreze drite që zbresin nga 
duartë e saj poshtë. Për rreth e shkruara : “O Mari, e 
ngjizur pa mëkat, lutuni për ne që ju drejtohemi 
Juve”. N'anën tjetër të medaljes duket një M që ka 
sipër një kryq e rrethohet nga 12 yje. Nënë M duken 
dy zemra, njëra prej të cilave e therur. Medalje si kjo 
sot janë të përhapura në gjithë botën dhe janë shumë 
të kërkuara, për shkak të mrekullive që u njihen 
atyre.

“Një rast si ky”, deklaroi profesor Jovine “nuk 
ka të ngjajshëm më parë, sepse përqindja e 
përfundimeve fatale në praktikë është 100%. Duhet 
të konkludojmë pra, se ngjarja është shkencorisht e 
pashpjegueshme.” Një mrekulli dhe njohja e saj si 
ndërhyrje e Nënë Terezës, i detyrohet një sërë 
elementësh të pakundërshtueshëm. Në fakt ishte 
gruaja e ingjinjer Andrino-s që kishte kërkuar 
ndërhyrjen e së Lumes Nënë Terezë të Kalkutës, 
kur burri po pregatitej të  operohej. Mbrëmjen para 
operacionit  gruaja, e shoqëruar nga një prift, të cilit 
i ishte drejtuar, kishte shkuar në spital. Aty prifti, 
atë Elmiran Ferreira, famullitar i kishës Sao 
Vicente, i kishte dhënë të sëmurit mirosjen e fundit. 
Mbasi ishte lutur, prifti vuri mbi pazientin një foto 
dhe një relike të Nënë Terezës pranë kokës. N'atë 
çast shërimi mrekullues i Andrino-s filloi.

“Mbas shtrimit të menjëhershëm”, shpjegon 
eksperti zyrtar i Kongregacionit të Ҫështjeve të 
Shenjtëve, profesori Karlo Jovine, “ skaneri 
vërtetoi rëndimin e gjëndjes dhe pazienti hyri në 

komë. Mbas pak ditësh, kuadrit klinik mjaft 
dramatik i u shtua çfaqja e një hidroqefali bllokues, 
pra mbyllja e rrugëve rrjedhëse të lëngjeve në tru. U 
bë e detyrueshme një ndërhyrje e menjëherëshme 
kirurgjikale, por atëherë filluan të ndodhin gjëra të 
pashpjegueshme. Profesori Kabral, kirurgu që 
pregatitej të kryente operacionin, me habi sheh se 
ingjinjer Andrino ishte i zgjuar, i vetëdijshëm dhe 
pyeste “Ҫfarë po bëj un këtu?”. U krye një skaner i 
trurit për të kuptuar se çfarë po ndodhte me 
pacientin dhe, në shtangien e përgjithëshme, 
zbulohet se jo vetëm është zhdukur hidroqefali, por 
dhe abseset janë zvogëluar në masën 70%. Në pak 
ditë kuadri i pabesueshëm u plotësua : truri i 
Andrinos nuk paraqet më asnjë gjurmë parregullsie 
apo ndryshimi. Më 23 dhjetor, vetëm dhjetë ditë 
mbas operacionit të munguar, pacienti kthehet në 
shtëpi i shëruar plotësisht.

Marrë nga revista 

Amen”.
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SHTETI BRENDA PRINCIPATAVE ARBËRORE

Historiografia jonë e udhëhequr deri vonë nga 
politika ditore nuk e ka trajtuar sa duhet çështjen e 
historisë së trojeve shqiptare, të cilat sot gjenden 
jashtë kufirit politik të Shqipërisë. Në këtë aspekt 
edhe Kuvendi i Lezhës, për shkaqe të porosive të 
veta nuk u trajtua si çështje e veçantë historike.

Ajo që tërheqë më tepër vëmendjen këtu, janë 
tendencat më të theksuara për integrime politiko-
ushtarake e shtetërore brenda principatave 
arbërore, të cilat do të vijnë në shprehje pas 
kërcënimeve ushtarake të  jashtme.  Nga 
këndvështrimi historik, ato rifilluan rrugën e 
proceseve politike, ushtarake dhe fetare drejtë 
formimit të një shteti të njësuar arbëror, të cilin 
pushtimi osman dhe venedikas e kishte ndërprerë 
nga kapërcyelli i shek. XIV. Pikënisja e rifillimit të 
këtij procesi ishin ngjarjet e vitit 1443, të cilat 
kulmuan më 28 nëntor 1443, ku në vitin 1444 si 
institucion shtetëror doli Lidhja Arbërore e Lezhës, 

e cila është themeluar më 2 mars 1444. Datën e 
saktë e ndeshim te G. Biemmi, një biograf italian i 
Skënderbeut. Kuvendi i Lezhës qe mbajtur brenda 
lokaleve të Shën Nikollit, kishë katedrale e qytetit. 
Qyteti në fjalë, dikur ishte kryeqendra e 
Dukagjinëve, por në kohën e Kuvendit ajo ishte nën 
Venedikun. Po në këtë qendër, ç'prej antikitetit 
është zgjatur rruga e njohur që lidhte bregdetin me 
qendra të njohura të Dardanisë të shtrira deri në 
Nishin e sotëm. Këtu, në shtratin e kulturës ilire më 
vonë do të puqën Lindja bizantine me Perëndimin 
romak. Përveç njoftimit të përmendur nga Biemi, 
për kuvendin në fjalë ofrojnë njoftime edhe Marin 
Barleci, Dhimitër Frëngu, si dhe Gjon Muzaka, i 
cili ndryshe nga Barleci dhe Frëngu, ka lënë një 
njoftim të shkurtër. 

Më 2 mars 1444, mbahet Kuvendi i Lezhës, 
një përpjekje për themelimin e shtetit tonë të 

njësuar!

Kuvendi i Lezhës u mbajt mbi bazën e traditave 
më të hershme arbërore, për të trajtuar probleme 
madhore në kuvende të përbashkëta. Në këtë aspekt 
edhe kuvendi në fjalë i iniciuar nga Gjergj 
Kastrioti-Skënderbeu, shënonte një nivel drejt 
ngritjes kombëtare. Sipas Marin Barlecit, 

b a s h k o h ë s  d h e  h i s t o r i a n  i 
Skënderbeut, morën pjesë shumë 
princër nga pjesë të ndryshme të 
Arbërisë,  si ,  Pal dhe Nikollë 
Dukagjini, nga Dukagjini; Lekë 
Zaharia, kryezot i Zadrimës së 
Epërme, Pjetër Spani i Shalës së 
Shoshit; Lekë Dushmani, bashkë me 
Pjetrin e Zadrimës; Gjergj Stres-
Balsha i Misjes, ndërmjet Krujës dhe 
Lezhës; Andrea Topia i Skurës, 
ndërmjet Tiranës dhe Durrësit, 
bashkë me dy bijtë, Komninin e 
Muzakën dhe me nipin Tanushin; 
Gjergj Aranit Topia Komneni i 
Kaninës dhe i Shpatës; Teodor 
Korona Muzaka i Beratit, nga 
Arbëria Jugore. Shtjefën Çërnojeviqi 
(Gojçini), bashkë me të bijtë Gjergjin 
dhe Janin nga Zhabjaku i Malit të Zi; 
kryezoti i Himarës, si dhe krerë të 
tjerë nga Arbëria e Veriut dhe e Jugut. 
Në anën tjetër edhe pse kishte 
premtuar, përfaqësuesi i Republikës 
së Raguzës, nuk u pa në Kuvend. Nuk 
u pa as përfaqësuesi i Republikës së 
Venedikut. Madje, kjo Republikë, 

Jahja DRANÇOLLI
Prishtinë
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Një tjetër vendim shumë i rëndësishëm që u 
mor në Kuvend, ishte formimi i një ushtrie të 
përbashkët, përkatësisht të një ushtrie federale, që 
do të ishte në gatishmëri për të marrë pjesë në luftë, 
e në rast nevoje do të ndihmonte sundimtarët arbër 
për mbrojtjen e zotërimeve të tyre. Kapiten i 
përgjithshëm i ushtrisë, u caktua Skënderbeu. 
Pran tij ekzistonte një Këshill i Luftës. Në 
fillimet e veta ai përbëhej nga princat, që 
morën pjesë në Kuvendin e Lezhës, të cilët 
ishin zotuar se do të luftonin me forcat e tyre të 
armatosura. Veprimi i parë i Skënderbeut që të 
krijoj një ushtri jo të përbërë nga mercenarë, 
sikurse ishte zakon i kohës, por një ushtri të 
disiplinuar dhe të ushtruar si duhet. Kështu, u 
mblodhën rreth 8000 luftëtarë, 3000 ndër këta 
e përbënin gardën e Skënderbeut, me 
këmbësorë dhe kalorës të lehtë e të rëndë; 
3000 u vënë nën komandën e Moisi Golemit, i 
cili do të mbronte kufijtë nga do të vinin 
osmanët. Skënderbeu zgjodhi edhe ushtri 
vullnetare, për t'i pasur të gatshëm në rast 
lufte. Kështu Prijësi arbërorë sipas burimeve 
që zotërojmë mund t'i bënte ballë fuqive të 
sulltanit me forca prej 10.000-12000-15000 

vetash. Vendimet e Kuvendit të Lezhës është dashur 
që ta ruanin edhe autonominë e princave arbër. 
Andaj, secili sundues kishte trupa të veçantë për të 
mbrojtur zotërimet dhe interesat e veta dhe ruanin 
të drejtën të hynin në marrëdhënie personale me 
vende dhe forca të tjera jashtë kuadrit të Lidhjes. 
Por, kur u pa se me një ushtri aleatësh të pasigurt 
nuk mund t' i rezistohej sulmeve të furishme të 
ushtrive osmane, Skënderbeu iu kushtua 
organizimit të një ushtrie të re. Vendimet e 
Kuvendit iu dhanë një mbështetje të fortë juridike e 
morale pozitave të Skënderbeut në marrëdhënie me 
sundimtarë të tjerë arbërorë. Ai diti t'i shfrytëzonte 
ato me mjeshtëri për t'i ngritur në një shkallë 
gjithnjë e më të lartë të drejtat e organeve qendrore, 
të udhëhequra prej tij, për të bashkuar sa më shumë 
krahinat e lira të Arbërisë. Pushtetin qendror e 
pranuan edhe shtresa feudale arbërore. Në të vërtetë 
kjo ishte një domosdoshmëri e kohës, meqë ishte e 
qartë se me politikën e zgjedhur të shpërndarjes së 
feudeve të vogla ushtarake, të pronave, për të cilat 
flet qartë Barleci, pushteti qendror, si kudo në 
Evropë, te feudalët gjeti një mbështetje efektive 
politiko-ushtarake, shoqërore e kulturore fetare.

Me krijimin e Lidhjes së Lezhës ishte bërë hapi 
i parë dhe shumë i rëndësishëm në rrugën e 
bashkimit kundër pushtuesve të huaj. Si e tillë, ajo 
do të mbetet gjithnjë një model i fuqishëm edhe për 
kuvende të tjera (Kuvendi i Dukagjinit, Kuçit, 
Arbënit, Prizrenit, Pejës, Verrat e Llukës, Drenicës, 
etj), të cilat ruajtën motivin themelor të Kuvendit të 
Lezhës, luftën çlirimtare dhe ndërtimin e shtetit të 
njësuar.

duke qenë në paqe me sulltanin, duke mos dashur t'i 
prishte marrëdhëniet me të, nuk iu dha asnjë 
premtim princërve arbër.  Pas diskutimeve të 
shumta, Kuvendi i Lezhës mori një sërë vendimesh 
të rëndësishme, të cilat përcaktuan edhe natyrën 
juridike të këtij organi. Me gjithë diversitetet që 
vinin si shprehje e interesave të ngushta, princat 
pjesëmarrës në Kuvend u shprehën për bashkimin e 
tyre në luftë kundër pushtimit osman, një çështje 
për çka njoftojnë shumë burime të kohës në të cilat 
theksohet, që Skënderbeu kishte propozuar ngritjen 
e një aleance ose të besëlidhjes së përhershme në 
mes të princërve arbër. Në Kuvend u vendos të 
formohej bashkimi i forcave, duke krijuar një lidhje 
midis sundimtarëve arbër, të cilët pranuan të heqin 
dorë nga partikularizmi i mbjellur me kohë dhe të 
formonin, sipas traditave të lashta arbërore, një 
Besëlidhje, një lloj federate për të luftuar së bashku 
kundër sunduesit të huaj deri në çlirimin e plotë të 
vendit, me një kryetarë të vetëm. Kryetar i saj u 
zgjodh promotori i Kuvendit të Lezhës, Gjergj 
Kastrioti- Skënderbeu. Në të vërtetë ky ishte vetëm 
“Primus inter pares” (“i parë ndërmjet të 
barabartëve). Sipas Martin Segonit Novobërdasit, 
biograf i parë i Skënderbeut (1481) “[...] qe i njohur 
prej tyre princ i ligjshëm e thirrur mbret”. Sipas 
Frëngut, ndërkaq Skënderbeu është zgjedhur për 
komandant të përgjithshëm.



19

Kulturë

KONTRIBUTI I STUDIUESËVE TË HUAJ:
“ZOJA E SHKODERS, DRITA E SHQYPNIES”

Studiuesit e huaj, kryesisht italianë, të cilët 
morën pjesë në Konferencë për Zojën e Shkodrës, 
në studimet dhe artikujt e tyre, që tashmë janë pjesë 
e këtij botimi, na japin një pasqyrë të qartë, mbi 
shumë tematika të ndryshme që lidhin kontekstin 
historik shqiptar të kohës me atë italian, por mbi të 
gjitha na tregojnë mbi përhapjen e kultit në Italinë e 
shekujve XV - XVIII. 

Shtegtimi i Zojës matanë Adriatikut, përhapi një 
kult, i cili deri atëherë lokalizohej një hapësirë 
tradicionalisht shqiptare dhe të krishterë, siç ishte 
Shkodra dhe areali përreth saj. Gadishulli Apenin, i 
dominuar nga komunat qytetare, republikat tregtare 
apo oborret mbretërore, ishte në fillesat e një 
lëvizjeje që shumë shpejt do të rilindte gjithë 
Evropën Perëndimore. Ndërsa trevat shqiptare, po i 
bënin ballë furisë së pushtuesit osman, që ishte 
vendosur në dyert e qytet-kështjellave të mëdha dhe 
shumë shpejt do të zaptonte edhe ato pak qendra të 
mbijetuara, duke kthyer tashmë përmbys një popull 
të tërë.

Jo i panjohur për publikun shqiptar është Italo 
Sarro, studiues i cili është ndër të parët autorë që ka 
trajtuar çështjen e Shtegtimit të Zojës në 
Genazzano. Së bashku me studiuesen Lucia Nadin, 
kanë kontribut mjaft të çmuar në punën e bërë në 
arkiva, nga ato veneciane tek ato të Vatikanit. Sarro 
vjen me një punim, në të cilin ka përmbledhur mjaft 
mirë disa pika kyçe, siç mund të jenë faktet mbi 
shtegtimin e ikonës së Zojës dhe çështja e vendit të 
origjinës së kësaj ikone, Shenjtorja bri kalasë, apo 
Kishëza e Shën Mërisë Magdalenë përballë në 
kodrën e Taraboshit, çështje që për hir të së vërtetës 
studiuesi e lë të hapur për diskutime të mëtejshme. 
Studimi i tij vazhdon me informacione të 
hollësishme mbi gjeografinë e përhapjes së kultit, 
nga jugu i Italisë deri në Madrid e po kështu deri në 
Vjenë.

Autorë të shumtë të shekujve XVI – XVII 
bashkë me dokumente historike, tregojnë për 
mrekullitë e shumta që ndodhën në zonën e 
Genazzanos, në vitin 1467 (vit në të cilin u shfaq 
Zoja) e në vazhdim, saqë u kthye në një vend 
pelegrinazhi, me pelegrinë të shumtë që vinin nga 
të gjitha anët e Italisë, ku falë donacioneve të tyre u 
bë e mundur kompletimi i Kishës dhe ndërtimi i një 
kuvendi, në të cilin shërbenin etërit agostinianë. Të 
gjitha këto janë të përshkruara në artikullin e Padër 
Rocco Ronzani nga instituti agostinian në Romë. 

Libri, “Zoja e Shkoders, Drita e Shqypnies” 
Enti botues “Gjergj Fishta, Lezhë, 2017”. Akte të  
Konferencës Shkencore Ndërkombëtar,  Shkodër, 
22 prill 2017, kushtuar 550 vjetorit të shtegtimit të 
afreskut të Zojës së Këshillit të Mirë në Genazzano 
të Italisë.

Në këto kushte lëvizjet  emigruese të 
shqiptarëve për të kaluar Adriatikun, ishin të 
pashmangshme, duke qenë ndoshta nismëtarë të një 
fenomeni, që ndër shekuj do të karakterizonte 
popullin tonë, madje duke arritur deri në ditët e 
sotme. Këto lëvizje bashkë me devocionin e 
shqiptarëve arbërorë, ndihmuan shumë në 
përhapjen e kultit së Zojës së Këshillit të Mirë në 
Itali, i cili në mënyrë të pandashme do të 
identifikohej me Shkodrën si vendin e origjinës së 
tij.

Studiuesja Lucia Nadin, e cila ka rrëmuar për 
vite të tëra arkivat, sidomos ato veneciane, 
zbuluesja e “Statuteve të Shkodrës”, të cilësuar si 
“Monument i Shqipërisë Mesjetare”, na sjell një 
studim, nëpërmjet të cilit marrim mjaft të dhëna 
mbi lëvizjet emigruese të shqiptarëve në tokën 
venedikase dhe përhapjen e kultit së Zojës së 
Këshillit të Mirë po në këtë zonë. Kulti u ruajt me 
shumë përkushtim për shekuj me rradhë, ku sipas 

traditës ky kult u përhap nga një prift me origjinë 
shqiptare Nikollë Frëngu nga Danja. Kulti pati 
përhapje të gjerë jo vetëm në atë zonë, por arriti deri 
në kufinjtë më veriorë të Italisë, ku studiuesit  
Giuliana dall'Olio dhe Enrico Sartori, duke iu 
referuar arkivave lokalë të komunitetit dhe duke u 
bazuar në legjenda dhe ngjarje historike, na 
tregojnë për devotshmërinë e besimtarëve të zonës 
së Trentinos, të cilët në kohë lufte apo rreziku, i 
drejtoheshin në lutje Zojës së Këshillit të Mirë, që t'i 
udhëhiqte në marrjen e vendimeve të drejta. 

Ndërsa,  Valentina del Bianco trajton çështjen e 
hovit që mori përhapja e kultit së Zojës në shek. 
XVII, mes Italisë dhe Gjermanisë, pas një periudhe 
gati dy shekullore që kulti dalëngadalë kishte 
pësuar rënie. Faktin e një vale të re të përhapjes së 
kultit, studiuesja e lidh me Papën Klementi i XI 
Albani, papa i 243-të i Kishës Katolike, i cili 
shfaqej si një person inteligjent dhe me dashuri për 
antikitetin, artin dhe letërsinë. Pontifikati i tij fillon 

Pjerin MIRDITA
Shkodër
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në relacione mbi çështjet e ndryshme që kanë të 
bëjnë me Shqipërinë. Në këto arkiva kemi një 
koncept të qartë mbi gjendjen politike, ekonomike 
dhe shoqërore të vendit tonë nga shek XVII deri në 

shek XX. Një pjesë të letërkëmbimeve të 
panumërta mes këtij dikasteri dhe klerikëve 
shqiptarë, apo të huaj që kanë shërbyer në 
Shqipëri ndër shekuj, na i sjell Mons. Luis 
Manuel Acunja Ramos, i cili na lë të 
kuptojmë që nëpërmet studimit të tij mund 
të vazhdohet në nivele të tjera të kërkimit 
shkencor në këto arkiva.

Historia edukon një shoqëri të tërë, krijimi i një 
tradite të jep qëndrueshmëri për të ardhmen dhe 
shpresojmë që nëpërmjet një vlerësimi më të drejtë 
të mundshëm, Shkodra dhe Shqipëria, në një kohë 
të afërt, t'i rikthehen asaj lavdie dhe fryme, të cilën e 
kishin edhe 550 vite më parë.

në vitin 1700 dhe Papa kishte devocion të veçantë 
për figurën e Marisë dhe duke ditur origjinën e 
familjes së tij, e cila ishte shqiptare, ai adhuronte 
veçanërisht Zojën e Këshillit të Mirë, shtegtuar 

pikërisht nga Shqipëria. Ndër të tjera, Shenjtëria e 
tij, do të interesohej shumë për çështjen shqiptare, 
sidomos për ruajtjen e gjuhës shqipe dhe të besimit 
katolik, duke promovuar shumë iniciativa dhe duke 
favorizuar shtypjen e shumë librave në shqip.

Mbi çështjen e ikonografisë mariane, studiuesi 
Andrea di Giuseppe, përmbledh në studimin e tij 
informacione dhe literaturë të bollshme, duke 
trajtuar tipet e ndryshme të ikonografisë së kohës 
dhe përhapjen e tyre në Itali dhe në hapësirën e 
Adriatikut Perëndimor. Nëpërmjet vlerësimit të 
traditave popullore dhe folklorike të popullit italian 
dhe atij shqiptar, studimit të autorëve dhe atelierëve 
të rilindjes, metodologjisë dhe teknikave të 
përdorura në punimin e afreskut, ai na jep disa 
variante se kush mund të ketë qenë dhe autori  i 
mundshëm, i cili mund të ketë realizuar këtë afresk.

Në fund Paolo Saturno në bashkëpunim 
me kolegë shqiptarë, na sjellin analizat e 
studimeve laboratorike të kryera in-sito 
afreskut së Zojës në Kishën e Genazzanos. 
Për herë të parë mësuam se ky afresk na 
është shfaqur për shekuj me radhë  i 
pjesshëm dhe se pjesa e poshtme e dëmtuar 
gjendet e mbuluar poshtë altarit. Falë këtyre 
studime na vjen tashmë imazhi i plotë i 
Zojës, imazh të cilin mund ta shijojmë këtu 
në sallë, por edhe në fotot ilustruese të 
botimit.

Si përfundim, të gjithë këto punime 
tregojnë që Kulti i Zojës së Shkodrës, pati 
një përhapje të gjerë në të gjithë territorin 
italian dhe jo vetëm në një lokalitet të vogël 
në rajonin e Lazios, siç është Genazzano, 
madje mësojmë se kulti është përhapur me 
kalimin e shekujve edhe në Evropë. Mendoj 
që puna e bërë në Konferencë dhe botimi i 
artikujve të studiuesve shqiptarë dhe të 
huaj, është një pikë e mirë nisjeje në 
thellimin e studimeve historike, mbi çështje 
që trajtojnë sidomos periudhën e mesjetës, 

duke ditur që është periudhë mjaft aktive në ngjarje, 
por e varfër në evidentimin e tyre. Nëpërmjet këtij 
botimi kolonat mbajtëse tashmë janë vendosur dhe 
na takon të gjithëve ne të çojmë më tej me hapa 
konkretë punën për vazhdimin e ndërtimit të një 
historiografie serioze, të paanshme, por mbi të 
gjitha të vërtetë, duke mos lënë në harresë as punën 
e bërë ndër vite nga studiues shqiptarë, ku disa prej 
të cilëve, për fat të keq, punimet i ngelën vetëm në 
dorëshkrime.
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ISLAMIZIMI I SHQIPTARËVE SIPAS 
PROF. GEORG  STADTMÜLLER (1908-1985)

(Pjesa e tretë)

Priftërinjtë i kalonin kufijtë e rregullave 
kishtare, ata kërkonin për punën e tyre një pagesë të 
pabesueshme, sa që profesioni i tyre rritet e kalon 
në një tregti. Pa shkollimi i klerikëve të vegjël ishte 
i papara mendueshëm. Për shkak të kësaj mungese 
jeta kishtare shkatërrohet. Kishat ishin lënë pas 
dore dhe gati plotësisht pa mjete të shenjta. 
Relacionet me të dhënat numerike na ofrojnë, pra, 
një pamje të saktë. Katolicizmi – parasë gjithash në 
provincën kishtare të Durrësit - me përparimet e 
islamizimit ka pësuar humbje të tmerrshme. 
Përballë kësaj gjendjeje dëshpëruese të gjithë 
vizitatorët jepnin mendimet e tyre praktike për 
përmirësimin e gjendjes. Vetëm kleri me një moral 
dhe ndjenjë të lartë, të ngritur mund ta ndalë 
depërtimin e mëtutjeshëm të islamizimit. Në 
përgjithësi ishte më lehtë dhe më e durueshme të 
veprohet me banorët e rrafshit se sa me banorët 
malësor të papërmbajtshëm. Kleri është plotësisht i 
paaftë, bile edhe me françeskanët edukimi kishtarë 
është dobësuar. Por entuziazmi serioz i një çete të 
françeskanëve bie në pjesën e dytë të shekullit. 
Madje edhe mes ipeshkvijve kishte grindje. Ata 
akuzonin njëri tjetrin për uzurpim gjatë vakancës 
(emërimi nëpër poste).Edhe shtegtari turk Ewlijâ 
Tschelebi (vdes më 1680) në librin e tij të njohur të 
udhëtimit (sejâhetnâme) jep të dhëna shumë të 
vlefshme për Shqipërinë, që si duket e kishte 
vizituar disaherë. Mbas mesit të shek. XVII islami 
bënte robërimin më të madh në rajonin e ipeshkvisë 
së Durrësit. Kur vizitatori apostolik Shtjefën 
Gaspari në vitin 1671  i bëri një udhëtim vizitator 
kësaj ipeshkvie, për habi të tij ai konstatoi se gjatë 
dy tre dekadave të fundit një numër i madh i 
fshatrave kishte kaluar në islam për t'iu ikur 
tatimeve shtypëse  Në shumë fshatra në besim të 
vjetër qëndronte vetëm edhe një numër i vogël i 
grave. Një numër i madh i fshatrave posaçërisht në 
krahinën malore Çermenika janë “turqizuar” nën 
udhëheqjen e famullitarit të tyre të deritanishëm. 

Kalimi në islam bëhej 
gjithkund për shkaqe 
materiale; prandaj 
disa bashkësi, të cilat 
sipërfaqësisht ishin 
„turqizuar“, qëndro-
nin fshehurazi në fe të 
tyre të vjetër. 

4. Gjendja morale ndër klerikët ishte shumë e 
keqe.

Në disa bashkësi 
të shtypura nga tatimi 
t ë  d e t y r u a r  t ë 
turqizohen, ata si 
r r u g ë d a l j e  k a n ë 
zgjedhur që nga secila 
fami l j e  t ë  ka lo jë 
vetëm nga një në 
islam. Kjo nuk ndikoi 
gjë. Bashkësia ishte e detyruar edhe më tutje të 
paguante tatimin.  Atëherë vetë në qytetin e 
Durrësit ishin vetëm dy katolikë, e tërë popullata 
tjetër e qytetit ishte myslimane ose ortodokse. Së sa 
kishte përparuar islamizimi në fillim të shek. XVIII 
mësojmë nga dy statistikat kishtare katolike të vitit 
1703 dhe 1708, ku për ipeshkvijtë  dhe famullitë në 
mënyrë të veçantë japin numrin e familjeve dhe të 
shpirtërave të të tre besimeve – Katolikëve 
(„Chris t iani“) ,  mysl imanëve  („Turchi“) , 
ortodoksëve („Scismatici“). Nga këto, për vitin 
1703 del kjo pamje: në gjashtë bashkësitë 
famullitare, të cilat i takonin argjipeshkvisë së 
(An)Tivarit në rajonin e shtetit Osman, tashmë 
mbizotërojnë myslimanët në masë të madhe. Në 
numrin e përgjithshëm të popullsisë prej 
6691shpirtërave, 3714 janë muslimanë, 2046 
katolikë dhe 931 ortodoksë. Këtu shtohet edhe fisi 
Markovići („li Popoli Markovichi“) i cili me 19 
shtëpi e popullonte rajonin mes (An)Tivarit dhe 
Ulqinit. Ky fis përfshinë diku 1000 myslimanë dhe 
250 ortodoksë. Në krahinën fqinje, Kraina, nuk ka 
fare katolikë. Qyteti i Ulqinit me shtëpitë përreth 
(“Villete) kishte popullsinë gjithë myslimanë në një 
numër prej 4000 shpirtra. Në vend të hapur janë 

* Georg Stadtmüller (1909 - 1985) është njohës i mirë i historisë së shqiptarëve. Ka shumë publikime 
mbi historinë e shqiptarëve, sidomos është i njohur libri i tij ”Forschung zur Albanischen Frühgeschichte 
(Kërkime për historinë e hershme shqiptare)”. Ai ishte edhe profesor në Mynih (München) në „Institut 
Geschichte Osteuropas und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität“. Ky punim është 
botuar në: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1955, Bd. 3, fq.404-429, München/Mynih me titull 
„Die Islamisierung bei den Albanern.
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Në fiset e malësisë islamizimi kishte depërtuar 
në mënyrë shumë të ngadalshme, sepse mungonte 
shtypja tatimore turke. Këtë e tregon ipeshkvia e 
Pul t i t  me 4646 katol ikë dhe vetëm 642 
muhamedanë. Ortodoksë s'kishte fare. Ipeshkvia e 
Sapës (Zadrimës), që në pjesën jugore kufizohej me 
lumin Drin, e jep të njëjtën pamje: në malësi kishte 
639 myslimanë ndërsa 7959 katolikë, ortodoksë 
nuk kishte. Në rrafshina të kësaj ipeshkvie kishte 
6191 katolikë dhe 1430 myslimanë, ortodoksë nuk 
kishte. Ipeshkvia fqinje e Lezhës përbëhet vetëm 
prej ultësirave (kishte 2327 katolikë, 777 
myslimanë).Edhe këtu mungojnë ortodoksët. Për 
argjipeshkvinë e Durrësit statistika thekson në 
veçanti se para 40 vitesh kishte 4 ipeshkvi 
sufragane dhe famulli të shumta, tani ishin shkrirë 
për shkak të turqizimit. Në rrafsh mysliman tashmë 
numëronin 3232 pjesëtarë ndërsa katolikë ishin 
1795. Ortodoksë nuk kishte. Në malësi ishin5626 
katolikë dhe 6321 mysliman, ortodoksë nuk kishte. 
M b i  f a m u l l i t ë  e 
a r g j i i p e s h k v i s ë  s ë 
Durrësit jepen të dhënat e 
qyteteve dhe fshatrave 
përreth, të cilat janë vetëm 
m y s l i m a n ë ;  i  g j i t h ë 
kantoni malorë i Matit, 
fshatrat mes Shqipërisë së 
ulët me qytetet më të 
rëndësishme Durrësin, 
Kru jën  dhe  Ti ranën . 
Statistika Kishtare e vitit 
1708, - pesë vjet më vonë 
– për fat të keq e jep vetëm 
numrin e katolikëve. 
Megjithatë nga kjo ne 
nxjerrim një pamje të 
islamizimit. Në argji-
peshkvinë e (An) Tivarit 
numri i katolikëve ishte 
rritur shumë: prej 2046 në 2653. Edhe më e veçuar 
ishte rritja e numrit në ipeshkvinë e Shkodrës. 
Brenda pesë vjetësh numri i katolikëve është rritur 
prej 3696 në 14.217, pra katër herë më shumë. Për 
këtë është vështirë të jepet një shpjegim i 
besueshëm. Këto dy statistika kishtare të vitit 1703, 

dhe 1708,  tregojnë se islamizimi në fund të shek. 
XVII kishte arritur suksesin më të madh. Në atë 
kohë në pjesën e rrafshët të ipeshkvisë së Shkodrës 
kishte dy herë më shumë myslimanë se katolikë. Në 
malësi të Shkrelit, Rrjolit, Kastratit, Hotit, 
Këlmendit dhe Grudës, që i takonin të njëjtës 
ipeshkvi myslimanët e përbënin vetëm 1/4 e gjithë 
popullsisë. 

Në Ipeshkvinë e Sapës (Zadrima) islamizimi 
ishte vetëm në fillim. Në rrafshinë ishte turqizuar 
vetëm1/5 e popullsisë, në malësi diku 1/4. Në 
ipeshkvinë e Lezhës në islam kishte kaluar vetëm 
1/7 e popullsisë. Në argjipeshkvinë e Durrësit në 
rrafshinë kishin kaluar 2/3, në malësi më tepër se 
gjysma. Popullata e Matit kishte kaluar e tëra në 
islam, po ashtu edhe qytetet e rëndësishme Kruja, 
Tirana dhe Durrësi. Pjesa e Shkumbinit dhe Drinit 
të Zi nuk ceket fare. Islamizimi atje tashmë kishte 
fshirë të gjitha shenjat e jetës kishtare. Këta numra 
tregojnë se islami qysh atëherë e kishte arritur 
shtrirjen e sotshme në Shqipërinë e dikurshme 
katolike. Mirëpo përparimet e islamit bëhen edhe 
gjatë gjithë shek. XVIII dhe XIX. Por islami që këtu 
përhapej më tepër në kurriz të kishës greko-
ortodokse në Shqipërinë Qendrore e Jugore. Me 
islamizimin e shqiptarëve fillon një lëvizje e 
përhapjes së karakterit popullor shqiptar, para së 
gjithash në Kosovë. Popullata shqiptare, e cila atje 

kishte imigruar në mesjetën e vonshme në pjesën e 
dytë të shekullit XVII fillon një dyndje masive  e 
shqiptarëve, të cilët fillimisht i qëndronin besnikë 
besimit katolikë e që më vonë turqizohen. Që nga 
viti 1634 një pjesë e madhe e popullsisë shqiptare të 
Kosovës duhet të ketë kaluar në islam. Në qytetin e 

6361muslimanë dhe vetëm 1186 ortodoksë përball. 
Në ipeshkvin e Shkodrës janë 19 bashkësi 
famullitare, 14 prej tyre në rrafsh dhe 5 në malësi. 
Në rrafsh katolikët dhe myslimanët kishin një 
numër gati të barabartë: 1341 katolikë, 1296 
musliman,31 ortodoks. Në malësi katolikët e kishin 
një numër tepër më të madh: 2355 Katolikë, 1552 
myslimanë, 144 ortodoksë. 
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Bisedimet janë bërë me Venedikun, Spanjën 
dhe Kurjen papnore që të kërkonin prej këtyre 
fuqive dërgimin e armëve, ndihmën ushtarake dhe 
përkrahjen financiare. Një sukses i vërtetë i këtyre 
përpjekjeve për liri megjithatë dështoi. Himara 
mbeti e turqëve, por mbeti e „paturqizuar“. Islami 
aty nuk gjeti vend.

Zef AHMETI)
(Përktheu nga gjermanishtja: 

Dikur në fushat përreth kishte pasur shumë 
fshatra katolike (pra,shqiptare), por në mungesë të 
priftërinjve dhe për shkak të telasheve nga ana e 
turqëve aristokratë ata turqizohen. Nëpër fshatra 
katolikët përdornin vetëm gjuhën e tyre shqipe 
ndërsa në qytetin e Prizrenit shumë e kishin mësuar 
edhe gjuhën sllave. Ngjashme si në Prizren ishte 
edhe në qytetin edhe më të madh të Shkupit. Këtu 
pjesa më e madhe e myslimanëve ishte me 
prejardhje shqiptare. Edhe në malësi kishte 
depërtuar islami. Kështu në rrethin e Pukës 
turqizohen një numër i familjeve të krishtera për të 
mbetur mirë me lidhjet me turqit. Raporti mes të 
turqizuarve dhe të krishterëve nuk ndryshon fare, 
mbetet i paprekur. Të turqizuarit qëndronin edhe 
më tutje pranë zakoneve të tyre të hershme të 
krishtera dhe i lavdëronin edhe më tutje shenjtërit 
vendorë të zakonshëm. Ky islamizim i jashtëm 
“kosovar” i rajonit të Gjakovës, Prizrenit, Pejës 
bëhet, para se gjithash në pjesën e dytë të shek. 
XVII. Shqiptarët katolikë të Veriut i ishin 
bashkangjitur depërtimeve të ushtrisë austriake 
kundër turqëve (1689). Kur tërhiqen austriakët këta 
shqiptarë, për ta shpëtuar jetë ne tyre, ishin të 

detyruar ose të iknin bashkë me austriakët ose të 
islamizoheshin në mënyrë sipërfaqësore ku duhej 
të merrnin emra turkë dhe të shkonin në xhami, 
mirëpo ata në fshehtësi e jetonin jetën dhe zbatonin 
ritet katolike. Këta kriptokatolikë  emërohen si 
„laramanë“ . Argjipeshkvitë katolikë të Shkupit 
ishin të detyruar ta lejojnë këtë „kripto-
katolicizëm“, të detyruar nga gjendja e rrezikshme, 
që këta kriptokatolikë edhe pas „turqizimit“ më 
tutje të merrnin sakramentet. Ndryshe zhvillohej 
situata në Shqipërinë ortodokse Jugore. Ndër 
kantonet e ndryshme në malësi të atjeshme, rajoni i 
Himarës (Chimara), mbanin një qëndrim të veçantë 
të papërkulshëm ndaj besimit ortodoks dhe 
dashurisë së lirisë. Prej Himarës janë përsëritë 
tentimet për një kryengritje të armatosur. 

Prizrenit në atë kohë kishte 12.000 myslimanë 
(„turq“), gati të gjithë me prejardhje shqiptare, 
përveç kësaj vetëm 200 katolikë dhe 600 ortodoksë.
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Sa u trishtova !
E bashkë me trishtimin mora si mësim pengun 

që se di a do të realizohet ndonjëherë.

Të gjithë jemi kalimtarë të kësaj bote dhe si të 

Në ecejaket me bashkudhëtarët e pandashëm 
çanten dhe biçikleten e shihje mendueshëm në 
rrugët e qytetit, tretur në mendime të thella, ashtu si 
puna  hulumtuese që bënte. 

Na u krijua përshtypja që do ia dilte mbanë, 
edhe vetë ai e besonte këtë. Më thirri në telefon disa 
herë për ta ndihmuar me ca materiale në kompjuter 
dhe nuk hezitova, ishin ditët më të vështira të tij pasi 
sëmundja e kishte palosur në shtrat. Gjatë atyre 

ditëve më tregoi disa blloqe të vegjël që ishin ditare 
të jetë së tij, ku më kërkoi t'i shkruaja për së dyti e t'i 
mbaja si dokumentime, pata shansin e artë për ti 
bërë një biografi të gjerë, por vazhdimisht ndjehej i 
lodhur dhe më tha që ta vazhdonim të nesërmen 
punën. 

I kërkova ditarët t'i merrja me vete, nuk pranoi, 
i konsideroi si relike të shenjta, në fakt ashtu ishin, 
se kundërshtova dhe ika duke pritur telefonatën që 
nuk erdhi asnjëherë....

Do të shkruaj për njeriun e  studiuesin, do 
shkruaj për pengun e mbetur zvarrë e për veprën, do 
shkruaj për karakterin e fortë, do shkruaj për 
thjeshtësinë e tij dhe jo gradat shkencore që ia 
dhanë në prag të vdekjes kur ndërkohë ai i meritoi 
dhe i mori edhe  pa ia dhënë zyrtarisht e 
ceremonialisht, do shkruaj për stoicizmin e tij dhe 
jo baltën që i hodhën, do shkruaj për shkrirjen e një 
jetë të njeriut për njeriun, për përkushtimin e 
pashembullt, për vendin në tryezë të tij,  të Mjedës, 
do shkruaj për nderimin dhe lartësimin që meriton 
sepse fal tij iu hoq pluhuri i harresës Dom Ndre 
Mjeda dhe fal tij u  bë i njohur studiuesi Mentor 
Quku.

U ndjeva në faj që nuk insistova për t'ia marrë 
me vete ato ditare edhe sot më kanë ngelë peng për 
t'ia realizuar të plotë profilin intelektual megjithëse 
për të flet vepra, ai fliste përmes punës shkencore, 
ishte mishiruar me Mjedën. Profesor Mentori 
thoshte shpesh-“ në këtë punë shkencore gjysma 
tjetër e imja më dha ndihmesën më çmuar”.  Pa 
harruar dhe tre vajzat me familjet e tyre. Zonja e tij 
Ixhlali ishte një grua dinjitoze që rridhte nga një 
familje me tradita shkodrane - Çausholli. 

KATER VITE PA MJEDOLOGUN PROF. MENTOR QUKUN
DHE PENGU I MBETUR ZVARRË !

LEONORA LAÇI
Shkodër
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Jo pak merita i takojnë dhe bashkudhëtarit 
studiuesit Dom Nikë Ukgjinit që e kuptoi si duhet 
rëndësinë e Dom Ndre Mjedës dhe Kukelit duke e 
çuar përpara paralelisht veprën studimore të 
studiuesit Quku me autoritetin e tij të famullitarit. 
Dom Nikë Ukgjini që nga 3 tetori i vitit  2006 është 
f amul l i t a r  në  K i shën  e  Kuke l i t  N je s i a 
administrative Bushat, Bashkia Vau i Dejes, 
kontributi i tij fetar dhe intelektual 
ka qenë mjaft i rëndësishëm dhe i 
domosdoshëm në transformimin e 
Kishës dhe Qeles së Mjedës,  në  
vende për tu vizituar si muze pa 
lenë menjëanë bibliotekën e pasur, 
tavolinën ku ka punuar Mjeda.

Në udhëtimet e shpeshta drejt Kukelit të 
Mjedës, nuk harronte të na tregonte me 
krenari që kishte punuar në shkollën e 
Barbullushit e pse jo të mos i vihet emri i tij 
shkollës edhe një bust  t'ia vinin aty.

tillë duhet të lëmë veprat që të bëhemi të 
pavdekshëm. Ai u bë, me veprat e tij, me 
h u m a n i z m i n ,  m e  s h p i r t i n  l u f t a r a k ,  m e 
veprimtarinë, me qëndrimet e palekundura tek e 
drejta e vet.

E kjo dëshirë e imja të mos ngelet 
thjeshtë dëshirë por të bëhet një realitet që atë 
që nisa të zezë mbi të bardhë ta realizoj një 

ditë.

 Në ditët e Mjedës apo aktivitete të tjera 
të zhvilluara në Kukel, nga viti 2013 e në 
vazhdim,  e shihje të heshtur duke u ndjerë i 
përmbushur që ëndrra për Kishën dhe Qelën e 
Mjedës në Kukel tashmë ishin të qenësishme 
dhe vende peligrinazhi. Kishte realizuar 
ëndrrën në të gjallë të tij, e kishte prekur atë... 
realitet që vazhdon e do të vazhdojë. 

Pak biografi

Tek Mentor  Quku gjeje 
b u z q e s h j e n ,  v u l l n e t i n , 
palodhshmërinë, freskinë si një 
rilindje të dytë, largpamësinë. Për 
aq kohë sa e njoha mjaftoi për të 
kuptuar që luftoi e mbajti jetën me 
d h ë m b ë  d e r i  n ë  f u n d i n  e 
pashmangshëm. Ishte udhëzues, 
ndihmues, mik e shok pa i 
paragjykuar njerëzit. 

Si studiues i fortë që punoi e veproi më shumë 
se profesorët që ngrohin karriget e Instituteve, pasi 
ai ngrohte karriget e bibliotekave e arkivave, duke e 
bërë mision “Mjeden” dhe marrë emrin Mjedolog.

Mentor Quku ka lindur në Bilisht të Korçës më 
20 janar 1939. Në vitet  1951-1955 mbaron 
shkollën pedagogjike “Shejnaze Juka” në Shkodër, 
në vitet 1955- 1957 përfundoi Institutin e Lartë 
Pedagogjik në Tiranë, në vitet '60-'63 diplomohet 
në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në 
Universitetin e Tiranës. Punoi mësues në shkolla të 
ndryshme si në; Kukës, Lezhë, Shkodër.

Ishte drejtor i Muzeut Historik të Shkodrës në 
vitet 1992-2000, ku inicioi shumë aktivitete 
shkencore dhe botime të ndryshme. Ishte drejtor i 
revistës “Kumtari” dhe “Shkodra në shekuj” duke 
mbledhur studiues nga mbarë trevat shqiptare. 
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Profesor Mentor Quku u përcoll për në banesën 
e fundit më 1 qershor 2014 me respektin e një qyteti 
të tërë, mes miqsh e dashamirësish, intelektualësh, 
e njerëzish të thjeshtë.  

Përkundrazi, studiuesi Mentor Quku na e ka 
dhënë Mjedën në një format të pazakonshëm, në të 
cilin është përfshirë një pasuri e madhe 
dokumentesh, ngjarjesh, sintezash, vlerësimesh, 
fotografi, fototipe letrash dhe tekste - autografe, si 
dhe në raste të caktuara edhe versione e tekstesh të 
krijimtarisë së tij letrare. Këto të fundit madje 
kryesisht vetëm në nivel të sprovave për një 
paraqitje të plotë në vëllime të veçanta, sikur duket 
të jenë projektuar nga autori, pasi të ketë përfunduar 
edhe vëllimin e dhjetë për Ndre Mjedën. 

Puna shkencore e tij ka  kulmuar me botimet e 
kolanës “Mjeda”. Mentor Quku, është shembulli 
më i mirë i punës afatgjatë dhe të durueshme për të 
na e dhënë sa më të plotë jetën dhe veprën e një 
shkrimtari. Ai ka dëshmuar se kërkimet dhe sintezat 
e mëdha historiko-letrare nuk janë çështje e një 
projekti, doktorate apo konference, po çështje të një 
jete. Në këtë Kolanë ai na ka dhënë vit pas viti nga 
2004-2013 çdo ditë shkrimtarin dhe studiuesin 
Ndre Mjeda, si dhe veprën letrare e shkencore të tij 
jashtëzakonisht të plotë në trembëdhjetë vëllime: 
Mjeda 1 (1866-1888): Rinia, 2004; Mjeda 2 (1888-

1899): Albanologu, 2006; Mjeda 3 (1899-1912), i 
përbërë nga dy libra: Alfabeti, 2007; Liria, 2008; 
Mjeda 4 (1912-1925): Identitet, 2009; Mjeda 5 
(1925-1937): Gjuhëtari, 2010; Mjeda 6, i përbërë 
nga dy libra: Bibliografia (e Mjedës), 2012; 
Bibliografia (mbi Mjedën), 2012; Mjeda 7: 
Bashkekohesit, Tiranë 2005; Mjeda 8: Album, 
2010; Mjeda 9, Përmbledhje, 2013 dhe  Proza e 
Mjedës vell. 1, 2014,  sado kemi menduar se kemi 
qenë mjaftueshëm të njohur me të. 

Botimet e tij i gjejmë në shumë revista të kohës. Me 
ardhjen e demokracisë mori pjesë në krijimin e 
forcës politike “E djathta shkodrane” ku mblodhi 
rreth saj partitë nacionaliste Balli Kombëtar dhe 
Legaliteti. Ishte për shumë vite Sekretar i 
Përgjithshëm i Shoqatës Trojet e Arbrit me qendër 
në Kosovë, mbaj mend udhëtimin e fundit që ai 
përgatiti grupin për në Prizren me rastin e 100 
vjetorit të krijimit të Shtetit Shqiptar, ai më tha në 
prezencën e grupit të studiuesve:- “kjo vajzë 
shkodrane do e vazhdoj punën time”, kjo më ngjau 
si profeci pasi ashtu ndodhi dhe pak kohë më vonë, 
kryesia e kësaj Shoqate më emëroi në vendin e 
Mentor Qukut.



VIZITË NË KALANË E SARDES-SHURDHAHUT SHEK VII.
Gushtë, 2018.

Qyteti mesjetar i Sardes-Shurdhahut, është Monument 
Kulture që në vitin 1948. Shurdhahu ndodhet në mes 
Kështjellës se Shkodrës, Danjit, Dalmacisë dhe Kalasë 
së Drishtit. Lulëzimin më të madh, Sarda e pati në 
shekujt VII-XIII. Rreth vitit 1184 u pushtua nga serbet dhe 
më vonë nen juridiksionin e familje së Dukagjinëve. Më 
1491 u pushtua nga turqit dhe pëso i rënie të 
vazhdueshme. Sarda si dioqezë figuron nga viti 1190 - 
1460, kur ju bashkëngjit dioqezës së Sapës. Në vitin 
1428, Sapës ju bashkëngjitë edhe Dagnum (Deja, 
Danja), e themeluar në vitin 1361 e cila ipeshkvijtë titullar 
i pati deri në vitin 1520. Sarda, pas shek.. XVII si qytet 

nuk u përmend më. 
Qyteza e Sardes ka shumë 
legjenda. Fshehja e relikeve të 
kishave dhe kambanave para 
stuhive të pushtimeve ishte në 
zakonin e të krishterëve. Kjo ka 
ndodhur edhe me Sardën. 
Gërmimet e viteve 1967 - 70 nuk 
shkuan deri aty ku duhej, pasi u 
bënë më shumë shpejtësi nga 
përmbytja e liqenit në vitin 1971. 
Ajo pjesë sot ndodhet nen ujë. 
Atë Karma thotë se andaj kalonte 
një urë që përpiqte Sarden më 
Meshkal lë " të Kisha e të 
Mbytenve e  në shkrep të 
Meshkallës" - thotë ai (At Gjon 
Karma " Nder Malet T'ona" fq. 182. ). Edhe mbeturinat e kësaj ure janë mbuluar sot më uji të liqenit. Ketë fakt e thonë 
edhe dy autore të tjerë Franc Baron Nopça dhe Dom Gasper Gurakuqi. Po ashtu legjenda thotë se : " Të Hanën e 
Pashkëve kur populli shkoi për meshë në Mazrrek, armiqtë dëmtuan urën dhe vranë të gjithë të pranishmit dhe 
shkatërruan qytetin". Po të gërmohet edhe sot, mund të gjendet varri i përbashkët i mbuluar me rrasa guri. Për 365 
kishat apo kapelat në Sardë flet edhe Atë Fulvio Kordinjano, ashtu siç flitet edhe për dioqezën e Shasit buzë lumit 
Buna. 
Në një mori kishash që ishin më parë, sot në atë vend ndodhen Kisha e Zojës së Ngjitur në Qiell, festë kjo që kremtohet 
më 15 gusht, rrënojat e Shën Shtjefnit dhe Kisha Katedrale e Shën Pjetrit.  Në vitin 1971, me ndërtimin e hidrocentralit, 

lidhja me tokën u ndërpre 
dhe gjithçka përreth u 
rrethua nga ujërat e 
liqenit. Sot në këtë ishull 
mund të shkohet vetëm 
p ë r m e s  m j e t e v e 
lundruese nga Vau i 
Dejës apo fshati Rragam.
Tani kuptohet se ka 
nevojë për mirëmbajtje 
dhe për konservimin e 
mureve e sidomos ato 
të katedrales së Shën 
Pjetrit. 

D. N. Ukgjini
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