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Il nostro giornale 
ha perso una 
colonna portante 
ed insostituibile

Di HAsAN AlIAj

Carissimi paesani e collaboratori del 
giornale “Le Radici”.

Con grande dolore vi informo che 
il nostro giornale ha perso una colonna por-
tante ed insostituibile. Maria Teresa Carne-
vali PISANI ci ha lasciati per tornare alla 
casa del Padre. La professoressa PISANI 
ha collaborato con il nostro giornale “Le 
Radici”, dalla sua fondazione. Lei, pur non 
conoscendo la storia e la realtà albanese si 
è impegnata con tutte le sue forze per soste-
nere il giornale. 
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Gabriele Buccola un grande 
scienziato di fama mondiale
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Gabriele Buccola un grande scienziato di fama mondiale. 
 
Di Andrea Gaeta 
 
Nella Lettera di Gabriele Buccola in risposta a quella inviatagli il 25 
giugno 1879 da Enrico Morselli, giovanissimo direttore del 
Manicomio di Macerata, scriveva cosi: “Io son siciliano, e 
propriamente siculo - albanese, appartenendo la mia famiglia ad 
una delle quattro colonie albanesi che si stabilirono in Sicilia nel 
secolo decimoquinto, conservando tuttora i riti orientali ed in parte 
il dialetto’’. 

 Francesco Paresce, vent’anni dopo la morte dell’amico, si poneva questa 
domanda: Il libro che dica agli italiani l’anima e il pensiero di Gabriele Buccola lo 
scriverà mai qualcuno? Io mi auguro di si, ma è un fatto che finora nessuno l’ha 
scritto. Molti (Morselli, Tamburini, Herzen, lo stesso Paresce, ecc.) avranno con 
tutta probabilità cercato di farlo, ma tutti i tentativi, a mio giudizio1, sono 
abortiti perché padroneggiare la figura di Buccola era, e a maggior ragione lo è 

 
SALVATORE MESSINA. Ritratto di Gabriele Buccola, Palermo 1897.  
 

 
                    Gabriele Buccola (1854 - 1885), a sinistra, con Francesco Paresce e altri.
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Francesco Paresce, vent’anni 
dopo la morte dell’amico, si 
poneva questa domanda: Il libro 
che dica agli italiani l’anima e 
il pensiero di Gabriele Buccola 
lo scriverà mai qualcuno? Io mi 
auguro di si, ma è un fatto che 
finora nessuno l’ha scritto. Molti 
(Morselli, Tamburini, Herzen, 
lo stesso Paresce, ecc.) avranno 
con tutta probabilità cercato di 
farlo, ma tutti i tentativi, a mio 
giudizio1, sono abortiti perché 
padroneggiare la figura di 
Buccola era, e a maggior ragione 
lo è ancor oggi, troppo difficile. 
Chi conosceva la sua attività o chi 
ne leggeva gli scritti non poteva 
che restare sbalordito e intimidito 
del suo sapere, che traspare 
anche dall’enorme numero di 
autori, soprattutto stranieri, citati 
nelle sue opere2. Già adolescente 
trovava nel seminario greco di 
Palermo le condizioni più adatte 
per saturarsi di cultura classica. Il 
greco e il latino, come ricordano 
Bruno e Guardione, divennero 
nella sua mente lingua viva tanto 
da poetare in entrambi gli idiomi 
con sorprendente facilità. 

Di ANdReA GAetA

 

Mercurio Buas prese parte alla grande battaglia di  Marignano. 

 

DI ROBeRtA PARIBeNI

Per quanto sia esagerata l’esaltazione 
del nostro poeta, dobbiamo riconosce-
re, che Mercurio Buas per le continue 

guerre nelle quali si trovò impegnato, per un 
suo impetuoso e sagace coraggio, per una for-
tunaccia che la protesse sempre, poté valere 
per un piccolo Giaochino Murat del tempo. 
E ne ebbe molti onori, titoli di cavaliere e di 
conte. Il poeta lo chiama: greco…

Rënia e heshtur 
e janinës, 1913

Nga PeRPARIM RexHePI

Operacioni për mbrojtjen e Janinës 
(kryeqendra e Shqipërisë së Jugut) 
nga rrethimi i ushtrisë greke është fare 

pak i njohur në vendin tonë,  megjithëse për 
ta mbrojtur atë luftoi një divizion me redifë 
(rezervistë) shqiptarë si dhe vullnetarë të tjerë. 
Ushtria turke, në Luftën e Parë ballkanike pë-
soi një katastrofë të vërtetë. Vetëm Shkodra 
dhe Janina qëndruan për një kohë të gjatë 
në rrethim, Shkodra-7 muaj dhe Janina-6 
muaj. Kjo qëndresë, pa mohuar meritat e 
efektivit turk, kishte në themel faktorin shqip-
tar që luftonte për të mbrojtur kryeqendrat e 
vilajeteve shqiptare të Shkodrës dhe Janinës, 

Misteri i 
Atlantidës

Nga AGRON lukA 

Sipas mitologjisë parahomerike të 
gadishullit tonë, “Plaku i Detit” Nereu, 
që jetonte në një shpellë nënujore të 

Detit Jon, e dinte “Sekretin e rrugës për te 
Atlantidë, në fund të Botës në Perendim” dhe 
ishte ai që ia tregoi këtë rrugë eksploratorit 
Herakli. Kontinenti Atlantida edhe në Kur’an! 
Dhulkarnejni/arab. kokdybrirëshi ishte një 
eksplorator si Herakliu?

Rënia e heshtur e Janinës, 1913

Nga Perparim Rexhepi

(Me qe sot eshte dita e gjysherve, po e kujtoj gjyshin tim nga nena, Arshi Amedini, i cili së bashku me 50 
bolenas dhe luftëtarë të tjerë shqiptarë luftuan per mbrojtjen e Janinës, më 1912-1913).

Operacioni për mbrojtjen e Janinës (kryeqendra e Shqipërisë së Jugut) nga 
rrethimi i ushtrisë greke është fare pak i njohur në vendin tonë, megjithëse 
për ta mbrojtur atë luftoi një divizion me redifë (rezervistë) shqiptarë si dhe 
vullnetarë të tjerë. Ushtria turke, në Luftën e Parë ballkanike pësoi një 
katastrofë të vërtetë. Vetëm Shkodra dhe Janina qëndruan për një kohë të 
gjatë në rrethim, Shkodra-7 muaj dhe Janina-6 muaj. Kjo qëndresë, pa 
mohuar meritat e efektivit turk, kishte në themel faktorin shqiptar që luftonte 
për të mbrojtur kryeqendrat e vilajeteve shqiptare të Shkodrës dhe Janinës, 
që pati një efekt pozitiv edhe në marrjen e vendimeve nga Konferenca e 
Londrës për kufijtë e shtetit të ri shqiptar. Shtabi Madhor turk, kishte 
planifikuar që në rast lufte, Janina të mbrohej nga një Korpus, i përbërë nga 
një divizion me nizamë (23 autonom) dhe një divizion me rezervistë, i 
kompletuar nga Vilajeti i Janinës. Divizioni 23, me një efektiv prej gati 6 
mijë vetësh, kishte 3 regjimente këmbsorie, 1 regjiment artilerie, me 21 
bateri artileri të kalibrave të ndryshëm, me 128 gryka zjarri, nga të cilët 16 

Fig. 1. Herakliu, sipas informatës së nimfeve
lumore ilire, ka arritur te Nereu, në një shpellë
të Detit Jon dhe po e detyron atë t’ia tregojë
sekretin e rrugës që të çon te “Fundi i Tokës, 
në Perendim te Atlasi”. Pikturë e një tasi të 
shek. VI p.e.r.  në “Muzeun Nacional” në Romë.
(P.G. cit. f. 443)

Fig. 2  Herakliu, i ndihmuar nga Athinaja, pasi
ka ndëruar vendin me Atlasin, po mban “Botën sferë”, 
derisa Atlasi t’i sjellë “ mollët e arta”. 
Atlasi  trashaman kishte paramendimin t’ia linte Herakliut
përgjithmonë atë barrë “Sferën e Universit”. Herakliu shtiret
sikur e ka me qef të madh dhe i propozon Atlasit t’ia mbajë
edhe paksa sa të vendosë një leshnik, që të mos i vriteshin 

shpatullat. Kështu i a hodhi. 
Pjesë relievi e shek V p.e.r. e tempullit të Zeusit.
Gjendet në “Muzeun Arkeologjik” në Olimp.

(lexo në faqen 12-13)

Herakliu, sipas informatës së nimfeve lumore ilire, 
ka arritur te Nereu, në një shpellë të Detit Jon dhe 

po e detyron atë t’ia tregojë sekretin e rrugës që 
të çon te “Fundi i Tokës, në Perendim te Atlasi”. 
Pikturë e një tasi të  shek. VI p.e.r.  në “Muzeun 

Nacional” në Romë. (P.G. cit. f. 443)

(lexo në faqen 10(legi a pagina 2)

Il nostro giornale ha perso una colonna portante ed insostituibile.

Di Hasan Aliaj

Carissimi paesani e collaboratori del giornale “Le Radici”.
Con grande dolore vi informo che il nostro giornale ha perso una colonna 
portante ed insostituibile. Maria Teresa Carnevali PISANI ci ha lasciati per 
tornare alla casa del Padre. La professoressa PISANI ha collaborato con il 
nostro giornale “Le Radici”, dalla sua fondazione. Lei, pur non 
conoscendo la storia e la realtà albanese si è impegnata con tutte le sue 
forze per sostenere il giornale. La sua curiosità l'ha spinta a studiare la 
storia dell'Albania frequentando assiduamente la Biblioteca Nazionale 
dell'Abbazia di San Nilo di Grottaferrata che possiede un importante fondo 
sugli Albanesi e sugli Arbëreshë dovuto al fatto che per vari secoli la 
maggioranza dei monaci proveniva dai paesi italo - albanesi della Calabria, 
della Campagna e della Sicilia. Dopo questo periodo di apprendistato Prof-
ssa PISANI ha iniziato a fare le sue ricerche e trovando i manoscritti, i 
libri scritti in latino ed in italiano arcaico, e vari documenti dei tempi 

nga Prof. ARtuR Beu

Sono particolarmente felice di essere torna-
to in questa bella localita’ dove 27 anni fa 
mi sono imbattuto e rimasi senza parole. 

Ho trovato dei miei fratelli qui, proprio qui in 
Puglia in un posto che mai avrei immaginato di 
trovare. Fu il mio amico Alfredo che allora mi 
propose, di voler andare con lui in un paesino 
dove si parlava l’albanese antico. Fu’ per me, 
un ragazzo albanese di 18 anni una scoperta, 
ma allo stesso tempo anche una liberazione. 
Avevo scoperto qualcosa che aveva a che fare 
con le mie origini e le origini del mio popolo. 
Una sorta di identita’ nazionale, che ricordiamo 
negli anno 90’ aveva subito una forte scossa. 
Essermi trovato allora qui, fu’ per me un grande 
sostegno perche’ non stavo piu’solo in un paese 
straniero senza nulla togliere agli amici italiani. 
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Gabriele Buccola (1854 - 1885), a sinistra, con Francesco Paresce e altri.

GABRIele BuCCOlA uN GRANde 
sCIeNzIAtO dI FAMA MONdIAle

 

“Spinto sempre più dalla brama di sapere, si 
mise a studiare, riflettere, pensare e meditare 
tanto da averne logora la salute. Guarito, 
riprese, anzi rinnovò gli studi, ma stavolta 
lavorando con maggior calma in un campo più 
largo ed esteso, e demolendo ad uno ad uno, 
con costanza da bue e pazienza da asino, tutti 
i pregiudizi che riusciva a scoprire nel suo 
cervello” [BUCCOLA, 11]. Come si evince 
anche dalla importante lettera seguente, 
egli non riuscì a trovare maestri all’altezza 
del suo ingegno e così, precursore ed eroe 
della scienza, combatté da autodidatta le sue 
battaglie in nome del sapere e del progresso. 

Contrariamente a quello che si potrebbe 
pensare non si laureò col massimo dei voti ma 
con 29/36. Il certificato di laurea in Medicina e 
Chirurgia porta la data dell’11 luglio 1879 ed 
è firmato da Pietro Cervello, Santi Sirena, Cop-
pola, Albanese, Federici ed altri. Di Buccola ab-
biamo alcune biografie, un paio scritte alla sua 
morte, altre molti anni dopo, ma tutte, sia per la 
difficoltà di renderne l’immagine di scienziato, 
sia per il sincero ed enorme cordoglio suscitato 
dalla immatura fine dell’amico e del maestro, 
sono parziali, distorte, piene di errori, poetiz-
zate. Un lavoro scientifico su Gabriele Buccola 
però si è ancora in tempo a realizzarlo, perché 
i documenti ci sono, si tratta solo di recuperarli 
ed utilizzarli (vedi AG, 1). 1 Questa deroga alla 
linea editoriale dei miei Atomi, che ambiscono 
ad essere contributi scientifici e duraturi, scevri 
da ragionamenti e oscillazioni individuali, peral-
tro inevitabili agli albori di una scienza, si gius-
tifica ed anzi si rende necessaria per la natura 
propedeutica, di spunto e di pungolo verso quel 
libro compiuto su Buccola di cui qui si sta dis-
correndo. 2 Della vastità di cultura di Buccola 
abbiamo tale numero di testimonianze che non 
occorrono rimandi specifici. 

Lettera di Gabriele Buccola in risposta a 
quella inviatagli il 25 giugno 1879 da Enrico 
Morselli, giovanissimo direttore del Manicomio 
di Macerata

                         Palermo, 29 Giugno 1879.

Mio egregio e caro amico, 

la sua lettera cortese ed affettuosa à prodot-
to così viva impressione nell’animo mio che 
reputo oramai grande onore per me l’essermi 
legato in amicizia con Lei, che all’alto ingeg-
no accoppia una squisita bontà di cuore. Io la 
ringrazio delle parole benevole e dei consigli 
che Ella mi indirizza: sento di non meritare 
tutte le sue lodi, ma godo grandemente che le 
idee da me professate trovino un’eco simpatica 
nelle sue. Noi siamo, è vero, coetanei; ma qual 
differenza! Ò ventiquattro anni5 sulle spalle e 
fra un mese esco dall’Università col titolo di 
Dottore. Mi accorgo però di non possedere che 
uno scarso corredo di studi, sebbene siano stati 
fatti da me solo e senza aiuto di sorta, poiché 
qui in Palermo la vita scientifica è troppo po-
vera cosa, ed è miracolo se qualche giovane vo-
lenteroso di apprendere riesca ad interpretare le 
grandi idee della scienza. 

L’Università per me è stata un doloroso pel-
legrinaggio: avrei buona tendenza a coltivare 
gli studi fisio-psicologici, ed in sei anni di tiro-
cinio non ò avuto la fortuna di trovare un mae-
stro di fisiologia che mi avesse bene indirizzato 
in questa via di ricerche feconde. Ed ecco il 
moto principale che sento dentro di me: la 
mancanza di conoscenze fisiologiche, le quali 
per la loro alta importanza debbono essere la 
base salda ed incrollabile della moderna psico-
logia. Io cercherò di rimediare in parte a questo 
grave inconveniente appena sia liberato dalle 
pastoie e dalle pedanterie della scuola, e non 
vedo altro mezzo che quello di condurmi nel 
continente. 

Mi conforta per ora il pensiero6 ... Le poche 
idee esposte nel mio povero lavoro in forma che 
è parsa un poco elevata (?) ... stile ardito..., 
all’odierno movimento scientifico ... è almeno 
il giudizio di molti uomini illustri che benevol-
mente mi hanno incoraggiato a continuare 
negli studi applaudito, e mi piace che anche 
Lei convenga nella stessa opinione, sebbene 
dubiti un pochino della mia sicilianità. Io son 
siciliano, e propriamente siculo-albanese, ap-
partenendo la mia famiglia ad una delle quat-
tro colonie albanesi che si stabilirono in Sicilia 
nel secolo decimoquinto, conservando tuttora 

i riti orientali ed in parte il dialetto. Non mi 
pento di aver consacrato gran parte dei miei 
anni giovanili agli studi letterari, poiché oggi, 
meglio di allora, mi accorgo quanto siano essi 
giovevoli alla coltura scientifica. I grandi con-
cetti, che non siano vestiti ed incarnati nella 
forma che ad essi si conviene, perdono tutta la 
loro efficacia e fa vergogna vedere in molti dei 
libri che si intitolano libri di scienza, decaduto 
quel senso estetico che è stato sempre gloria 
nostra. 

La lettera del Morselli si trova nel carteggio 
ed è parzialmente pubblicata in SB. Buccola 
darà sempre del lei a Morselli, più anziano di 
lui di soli due anni. Veramente Buccola, con 
certezza nato il 26 gennaio 1854, ha 25 anni 
e mezzo ed è piuttosto strana questa sua distra-
zione o bugia. Sulla data di nascita di Bucco-
la molti autori, seguendo SEPPILLI (in realtà 
Morselli?), danno il 24 febbraio 1854, altri 
POGLIANO, il 17 febbraio 1854 e il PAZZINI 
addirittura il 1855, probabilmente ottenuto 
sottraendo dal 1885, anno della morte, i 30 
anni (arrotondati) di vita del Buccola. Le la-
cune qui, come più avanti, sono dovute al fatto 
che trascrivo dalla minuta di Buccola, che pre-
senta alcune cancellature e frasi indecifrabili. 

Per ora non posso dirle se io intenda dedi-
carmi alla psichiatria: comprendo che essa è 
la disciplina più feconda dei nostri giorni, ma 
a quel tempio solenne non si accede senza una 
larga e profonda preparazione. Mi vergogno a 
confessarle che delle malattie mentali appena 
conosco il nome. 

La colpa forse non è tutta mia, perché qui 
non abbiamo mai avuto insegnamento psichi-
atrico, oppure, quel che è peggio, dalla cat-
tedra di medicina legale, che dovrebbe essere 
insegnata dalla parola sapiente del carissimo 
Tamassia, si parla di alienazione mentale 
con tale grettezza di idee, con tale meschinità 
di vedute da fare pietà... 

Ecco, mio caro amico, la mia povera con-
dizione. Ella già si è acquistata un nome au-
torevole nella scienza ed in età giovanile, mer-
cé l’elevatezza dell’ingegno e la severità degli 
studi. Io l’ò conosciuta la prima volta in un 
lavoro sulla Neogenesi che lessi, or sono parec-
chi anni, nell’Archivio per l’Antropologia e in 

quell’altro sui crani siciliani, contro il quale, 
se ben ricordo, si rivolse la critica acerba del 
prof. Randacio, cui invece toccava certa-
mente l’obbligo di incoraggiare un giovane 
di grandi speranze. E di Lei ò sempre portato 
stima vivissima, quantunque non abbia po-
tuto leggere ed apprezzare tutti i suoi lavori, 
ed in questa insperata occasione ( ... ) sento il 
dovere di dimostrargliela con tutto l’animo. 
Non posso mandarle nulla di cose mie, e me 
ne duole grandemente: il mio primo lavoro 
è questo sulla dottrina dell’eredità, perché 
qualche altro breve studio pubblicato ora in 
uno ora in altro giornale non merita affatto 
la sua considerazione. Veda la mia miseria 
e mi compatisca. Ma creda pure che facendo 
qualche cosa mi reputerò fortunato di man-
darla a Lei, cui serberò immensa gratitudine 
in ricambio della sua affettuosa benevolenza. 
Mi perdoni della lunga chiacchierata, mi il-
lumini co’ suoi consigli. Creda alla stima e 
alla devozione invariabile (?) di chi ardisce 
chiamarsi

              suo aff.mo amico Gabriele Buccola

lettera di Gabriele Buccola al 
Ministro della Pubblica Istruzi-
one torino, 15 settembre 1884 

(circa)

In data 17 luglio da Monaco di Baviera, 
dove ho compiuto gli studi di perfezionamento, 
spedii in piego raccomandato a codesto min-
istero l’attestato di frequenza alle lezioni di 
Clinica psichiatrica durante il semestre d’està 
dell’anno corrente. Quel documento rilascia-
tomi dal prof. Gudden era anche accompag-
nato da una mia breve relazione, nella quale, 
fra le altre cose, pregavo V.E. di ordinare con 
qualche sollecitudine l’emissione del mandato 
di pagamento in mio favore presso la Tesoreria 
di Torino. Terminato con il 31 luglio il semes-
tre di studii, io ho lasciato Monaco e mi sono 
recato in Torino, e fino a tutt’oggi non è giunto 
alla Tesoreria nessun mandato di pagamento. 
Essendo ormai trascorso un mese e mezzo, mi 
permetto di pregare efficacemente V. E. af-
finché sia sollecitato tale pagamento, il cui 
ritardo mi ha cagionato e mi cagiona danno 
non lieve, tanto più che, per le misure quaran-
tenarie, non posso recarmi nel mio paese natale 
in Sicilia7 . Attendo pertanto fiducioso da V.E. 
la sollecita disposizione di pagamento a favore 
di uno studioso che ha anche bisogno di vivere 
con il frutto della scienza. 

          devotissimo Gabriele Buccola 
Da altre lettere di Buccola apprendiamo 

che in quegli anni c’erano delle epidemie di 
colera. Per andare in Sicilia bisognava fer-
marsi in quarantena a Gaeta per qualche set-
timana.

Ma chi e autore Andrea Gaeta: 
L’autore Andrea Gaeta (Termini Imerese, 

1942) con i due volumi termitani AG 42 e AG 43 e 
con un sounder (telegrafo americano) e la sua firma 
in Morse, secondo i dettami della telelinguistica.

Maturità classica (1960). Ufficiale di comple-
mento (1966). Laurea in Fisica (1970). Vive a Roma.

Docente di elettrotecnica in istituti tecnici di Ma-
comer, Orgosolo, Rovigo, Roma (1968-1994).

Autodidatta di fonetica (scoperte di Mario Luci-
di), di psicologia sperimentale (studi di Gabriele Buc-
cola) e di telegrafia (1979-2006).

Inventore della televisione Interattiva equiv-
alente (telegrafino o Bitnick) (1994).

Ha fondato la telelinguistica (2003), il 
sito www.bitnick.it (1999) e la Collana Gli 
Atomi (1995).

Gli Atomi nascono come Collana di studi gra-
fici, fonetici ed elettrici con il dichiarato intento di 
valorizzare l’opera di Mario lucidi (1913 – 1961) 
e Gabriele Buccola (1854 – 1885) e di registrare 
le tappe e i progressi degli studi di meccanica grafica 
e fonica, nonché le invenzioni, dell’autore e direttore 
della collana…

(Continua nel prossimo numero)
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VeNtI ANNI dI COMBAttIMeNtI dI 
uN BellICOsO ePIROtA IN ItAlIA

DI ROBeRtA PARIBeNI

Per quanto sia esagerata l’esaltazione del 
nostro poeta, dobbiamo riconoscere, che 
Mercurio Buas per le continue guerre nel-

le quali si trovò impegnato, per un suo impetuo-
so e sagace coraggio, per una fortunaccia che 
la protesse sempre, poté valere per un piccolo 
Giaochino Murat del tempo. E ne ebbe molti 
onori, titoli di cavaliere e di conte. Il poeta lo 
chiama: greco…

Ben presto era giunta infatti l’occasione che 
permise al Buas di dar le prime prove del pro-
prio valore. Venezia aderiva alla lega di stati ita-
liani formatasi in seguito allo stupefacente suc-
cesso dell’impressa di Carlo VIII re di Francia 
contro gli Aragonesi di Napoli. A Fornovo nell’e-
sercito degli alleati comandato dal marchese di 
Mantova Francesco Gonzaga combatterono gli 
stradiotti di Venezia, e il nostro poeta attribuisce 
a Mercurio Buas l’onore di aver ferito il re e di 
aver preso prigioniero il duca di Borbone:

Il corto Mercurio voglio dimostrarti l’aringa 
correva sempre dal cavallo per averne sei e ha l’i-
ga che ha trovato con una spada a doppio taglio 
in faccia lo ha preso con la mano destra del vec-
chio Roberto Rariven e uno dei suoi capitani, con 
le stesse mani, intervennero e afferrarono la du-
chessa dal duca di Borbone, detto Gran Bastar-
do, e lo schiavizzarono insieme allo stendardo.

Della brillante parte presa dagli stradiotti di 
Venezia alla battaglia come cavalleggeri di avan-
guardia danno testimonianza anche Pjetro Bem-
bo, il Giovio e il Guicciardini, e della cattura del 
Bastardo di Bourbon, fanno memoria il Bembo 
stesso e lo storiografo del re francese Filippo di 
Comines.

Tornando in Francia il re, l’esercito alleato 
sempre comandato dal marchese di Mantova 
aiutò gli Aragonesi a scacciare i presidii francesi  
lasciati nel Reame di Napoli, e anche in questa 
campagna Mercurio Buas ebbe modo distin-
guersi, e avrebbe ricevuto dal re Ferdinando la 
dignità cavalleresca e una collana d’oro. Termi-
nata la impresa di Napoli, Venezia volle arrecare 
aiuto ai Pisani in guerra con i Fiorentini, e Buas 
fu con gli stradiotti a far sacco e preda in terra 
dei Fiorentini, a Piombino e a Volterra. Fatta 
la pace tra Pisa e Firenze, più grave impresa 
attendeva il Buas. I Francesi minacciavano il 
ducato di Milano, e Venezia da principio volle 
recargli soccorso inviandogli truppe comandate 
da Virginio Orsini conte di Pitigliano, tra le qua-
li i cavalleggeri di Buas nominato ….greco. ma, 
quando il nuovo re di Francia Luigi XII, anch’e-
gli pretendente al ducato di Milano come figlio 
di Valentina Visconti, scese in Italia, Venezia 
abbandonò la difesa di Ludovico il Moro, del-
la cui tortuosa condotta non aveva avuto molto 
a lodarsi. Mercurio Buas passò invece coi suoi 
al servizio di Lodovico, fu con lui travolto nel 
disastro, e lo accompagnò fuggiasco a Merano 
alla corte dell’imperatore Massimiliano. Quan-
do l’anno appreso Lodovico col beneplacito 
dell’imperatore, raccolto un esercito di Svizzeri 
e di Tedeschi, tentò di nuovo la sorte delle armi, 
Mercurio fu di nuovo con lui, e mentre Lodovico 
si impadroniva facilmente di Como e di Milano, 
il Buas occupò Pavia e Vigevano.

Ma i Francesi con opera di subornazione, 
che il Koronaios descrive a lungo con pittoresca 
ingenuità, riuscirono a guadagnare i mercenari 
svizzeri che non solo tradirono, ma consegna-
rono lo Sforza. Anche il Buas si trovò in gra-
vi rischi,e con pochi dei suoi riuscì a fuggire a 
Mantova.

   Francia e Spagna intanto stringevano un 
segreto accordo per piombare insieme sul Re-
ame di Napoli e dividerlo tra loro. La prima 
parte del programma riuscì  completamente, il 
re Federico non poté resistere, e lo stato arago-
nese di Napoli cessò di esistere. Ma quando si 
venne alla divisione delle spoglie, insorse rissa 
tra i due ladroni. I Francesi ebbero la peggio, 
e cacciati da tutte le terre occupate, si chiusero 

Mercurio Buas prese parte alla grande battaglia di  Marignano.

a Gaeta. Luigi XII ricorse di nuovo al marchese 
di Mantova, e lo incaricò di raccogliere e gui-
dare nuove truppe e condurle al soccorso degli 
assediati. Tra gli arruolati fu ancora Mercurio 
Buas con quattrocento dei suoi. Nuove prodezze 
il poeta ci racconta di lui. Gettata una passerella 
sul Garigliano, egli sorprese coi suoi cavalleg-
geri gli Spagnoli assedianti, infliggendo loro no-
tevoli perdite di morti e di prigionieri. Mercuri 
avrebbe preso tre cannoni e dodici bandiere, 
e ferito di propria mano Prospero Colonna e il 
duca di Termini. Il capitano spagnolo Consalvo 
di  Cordova  dovette ritirarsi, appoggiandosi alle 
alture di Montecassino, e il re di Francia nominò 
il Buas conte di Aquino e di Roccasecca. Ma 
l’episodio vittorioso non ebbe seguito, e poco 
dopo la peste intervenne a ridurre a mal partito 
gli assediati di Gaeta che dovettero arrendersi. 
Il Buas con resti dell’esercito francese riparò a 
Milano.

  Ma presto, sempre rimanendo al servizio di 
Francia, trovò altro impiego, in aiuto di Giulio 
II contro Giovanni Bentivoglio fattosi signore di 
Bologna (1506), poi contro Genova che aveva 
scacciato i Francesi, e, tornata alla sua costitu-
zione repubblicana, aveva eletto un nuovo doge, 
Paolo da Novi. Contro Genova mosse il re stes-
so Luigi XII con esercito e flotta, e aiutato dal 
partito dei nobili nella eternamente travagliata e 
divisa popolazione genovese, superò la resisten-
za degli insorti, e tornò un possesso della città. 
Il doge che aveva tentato di fuggire per mare, 
fu tradito dal capitano della nave e consegnato 

ai Francesi, che lo decapitarono. Il nostro poeta 
dì tutto il merito del successo francese al Buas 
che coi suoi 500 uomini avrebbe in due scontri 
ucciso migliaia e migliaia di nemici, sì che Luigi 
XII lo avrebbe lasciato governatore di Genova, 
sì che proprio egli avrebbe condannato a morte 
il doge catturato. Rimasto al servizio della Fran-
cia il Buas prese parte alla guerra contro Ve-
nezia condotta dalle numerose Potenze riunitesi 
nella lega di Cambrai. Con le truppe francesi 
del ducato di Milano il Buas richiese, secondo 
il poeta, al re Luigi l’onore di passar per primo 
l’Adda e attaccare per primo il nemico, il che 
veramente era proprio il compito della sua spe-
cialità d’arma.

Uscito con onore da quel fatto d’arme, il 
Buas fu dall’imperatore Massimiliano richiesto 
al proprio alleato re di Francia e inviato in Fian-
dra e combattere contro gli insorti del duca di 
Gueltre. Ne tornò ancora in tempo per prender 
parte questa volta insieme con le truppe tede-
sche di Massimiliano al proseguimento della 
guerra contro Venezia.

Contro le enorme coalizione di forze che da 
ogni parte li stringevano, i Veneziani comandati 
da Nicola Orsini conte di Pitigliano e da Barto-
lomeo Alviano non riuscirono a tenersi, e vederò 
invasi quasi tutti i loro domini di terraferma. Il 
Buas prese parte a fatti d’arme a Castelnuovo di 
Quer, compiendo ancora una volta la prodezza 
di passare a nuoto il Piave e sorprendere reparti 
nemici sull’altra sponda, a Feltre, a Monselice e 
all’assedio di Padova dove naturalmente l’opera 
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di lui e dei suoi cavalleggeri non poteva esser 
molto valida, ed è difatti riassunta dal poeta in 
un discorso tenuto all’imperatore Massimiliano 
per consigliargli di aumentare dei cannoni, per 
cui il consueto paragone con Achille, con Ales-
sandro Magno, col leone si muta ora in parago-
ne con Nestore.

Ma in quel turbinoso periodo non ci si poteva 
attendere una immutabile costanza nella adesio-
ne ad un partito; non ci meraviglieremo pertan-
to, se mentre la lega antiveneziana di Cambrai si 
andava dissolvendo, e si costituiva la antifrance-
se lega santa, anche il Buas cambiasse bandiera. 
Lo aveva di nuovo richiesto a Massimiliano Lui-
gi XII che voleva adoperarlo nella guerra contro 
gli Inglesi, ma in viaggio il Buas s’incontrò con 
Bartolomeo Alviano che lo persuase a passare al 
servizio di Venezia. L’azione dell’Alviano può 
considerarsi un piccolo episodio di tutta la vasta 
abilissima opera svolta dalla diplomazia vene-
ziana per disgregare la poderosa lega strettasi 
contro la repubblica di S. Marco.

   Il Buas fu accolto con molto onore a Venezia 
e posto a capo di seicento cavalleggeri balcanici. 
Con i quali compì altri fortunati colpi di mano a 
danno di Spagnoli e di Svizzeri intorno a Pado-
va, coprì la ritirata dell’Alviano sconfitto a Passo 
d’Olmo, lo coadiuvò in incursioni nel Polesine. 
Quando il nuovo re di Francia Francesco I vol-
le ritentare la conquista del ducato di Milano, 
ebbe contro Massimiliano Sforza, gli Svizzeri, gli 
Spagnoli e il papa, e ottenne invece l’alleanza di 
Venezia; il Buas fu perciò di nuovo coi Gallo-Ve-
neti in guerra. Prese parte alla grande battaglia 
di Marignano, anzi la decisione favorevole alla 
Francia avvenne proprio per il sopraggiunge-
re sul campo della cavalleria veneziana, della 
quale facevano parte i cavalleggeri del Buas che 
presero ai nemici sei cannoni e sei bandiere 
(settembre 1515). Continuando le operazioni, i 
generali francesi Trivulzio e Lautrec, e il coman-
dante veneziano Alviano occuparono Berganmo, 
e posero l’assedio a Brescia, donde però furono 
scacciati dai Tedeschi e dagli Zvizzeri dell’impe-
ratore Massimiliano. Ma richiamato l’imperatore 
in Germania, Svizzeri e Tedeschi si trovarono in 
difficoltà, e le scorrerie degli Epiroti di Buas eb-
bero brillanti successi a Lodi e a Bergamo, tanto 
che al Buas furono affidate più importanti azio-
ni, ponendo sotto il suo comando anche fanti e 
artiglieria coi quali espugnò peschiera, ed ebbe 
dura battaglia con seicento Spagnoli tra Verona 
e San Martino. Brescia e verona dove si erano 
chiusi gli Imperiali, si arresero, e nel 1517 si 
venne alla pace tra Massimiliano e i Veneziani. 
Mercurio Buas rientro a Venezia vi ebbe grandi 
onori, e col racconto di essi termina il poema 
di Giovanni Koronaios. Non però l’attività del 
Buas che ebbe ancora comandi di truppe e di 
presidi veneti, e che in tale funzione morì, non 
sappiamo quando, a Treviso.

  Nella cattedrale di Treviso è il suo sepolcro 
che è raffazzonato con elementi decorativi dal 
Buas stesso portati via di Pavia, e la cui defi-
nitiva sistemazione sembra doversi attribuirsi al 
Bambaia. Il monumento reca la seguente ampia 
iscrizione non meno reboante ed errata nella va-
lutazione dell’elogio poetico del Koronaios:

“Mercurio Bua comiti e principi bus Pelo-
ponnesi / Epirotarum equitum ductori / qui / 
Gallis in Arragoneos dimicatibus saepius pro-
stratis / iisdem e regno Neapoleos eiectis / Pisa-
nis libertate donatis / Ludovico Sfortia in Duc. 
Mediolan. Restituto / Trivultio fugato, Novaria 
expugnata / Papia proel o devicta / unde regium 
hoc monumentum inclyta spolia eudxit / Bono-
nia Iulio II Pont. Recepta / Bavaris Maxmil. Im-
per. Subacuti / Francisco I Gall. Rege Venetor. 
Socio ab Helvet. Ad Marignan. Servat./ demum 
/ post obitum Alviani totius exercitus imperator 
/ Hispanis ad Veronam profligatis / militari pru-
dentia admirandus / hic in pace nunquam mori-
turus quiescit /.

Franciscus Agolantus nob. Tarv. Abnepos ex 
nepte / posuit / anno salu MDCXXXVII”.
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Poezia e funditNga Prof. dott. lutfi AlIA - siena 

Marsi i këtij viti hyri i tronditur nga pandemia e 
Covid-19. Ditët e nisnin shtegëtimin të ndro-
jtura dhe të trembura, me ndriçimin jetësor 

pezull mbi Sienën pothuaj të boshatisur. Lockdown-i e 
mbylli jetën nëpër shtëpia, e paralizoi gjallërinë e zako-
nëshme dhe zhurmëmadhe të qytetit. Më 4 mars shkol-
lat u mbyllën. Nuk dëgjoheshin thirrjet e bukura dhe 
gazmore të fëmijëve, nuk kishte lëvizje nëpër rrugët, 
nuk qarkullonin makinat, ngado mbretëronte një qetësi 
e mbuluar me mistere dhe ndjenjat e frikës ndaj virusit 
të padukshëm, tinzar dhe agresiv, që kërcenonte me 
prepotencë shëndetin dhe jetët e njerëzve, sidomos 
të moshuarve. Kjo atmosferë sureale shoqërohej me 
cicërimat e zogjëve dhe sirenat drithëruese të autom-
bulancave që dërgonin të sëmurët në spital. Të ngujuar 
në shtëpi, të ulur para televizorit, të gjithë ndiqnim kro-
nikat e pandemisë, duke bërë dhe bilancin e takimeve 
të ditëve të kaluara, duke pyetur në se ndonjë prej tyre 
e kishte marrë këtë virus të mallkuar. Kështu kaloi java 
e parë e pak nga pak njerëzia filloi të çlirohet nga an-
kthi. Bisedat telefonike dhe sidomos komunikimet me 
watsapp-in, sikur na bënin ta largonim vëmendjen nga 
koronavirusi, por kur dëgjonim se ndonjë i njohur, apo 
i afërm rezultonte pozitiv dhe shtrohej në spital, rikthe-
hej përsëri ndjenja e ankthit, frika dhe terrori nga ky 
virus, që sulmon pabesisht duke e lënduar jetën, por 
dhe mund të vriste jetën.

Në një nga këto ditë të zymta, me telefonoi miku 
im Pietro dhe më ftoi për kafè.

- Takohemi nesër në mengjes ne Patricio te bari 
i Beniaminit, është i hapur, mos u tremb nuk ka vi-
rus, të gjitha që thonë në televizor janë perralla, - me 
deklaroi me bindje dhe kompetenca si të ishte një 
ekspert epidemiolog, ky miku im Pietro që punonte 
ekonomist në Bankë.

- Pietro, mos thuaj marrëzira, nuk është ashtu 
dhe bën mirë të ruajsh veten dhe prindërit se janë të 
moshuar e me probleme shëndetësore, - iu pergjigja 
i revoltuar.

- Rri i qetë, mos u preokupo, i kam mjetet mbro-
jtëse, një dopio raki dhe një kokërr hudhër e grirë 
në vaj ulliri, e çdukin virusin, kështu nuk kam nevoj 
as për maskën – vazhdonte Pietro me të tijat, të 
shoqëruara dhe me të qeshura të pa motivuara.

- Hudhrat me vaj ulliri përdori si laksativ, por 
virusin nuk e çdukin. – iu përgjigja edhe me pak 
nervozizëm dhe me ironi, por ai vazhdonte me kokë-
fortësi me të tijat.

- Takohemi nesër te bari i Beniaminit, - insistoi 
Pietro.

- Unë nuk vi, por dhe ty të këshilloj të mos shkosh 
dhe mbaj maskën të mbrojsh prindërit, -

iu përgjigja me ton dhe prerazi.
Kështu e mbylla bisedën me Pietro, por me push-

toi një preokupim, se me këto daljet dhe me takimet 
nëpër bare, ai mund ta merrte virusin dhe të infektonte 
prinderit. Tërë jetën mbeti tralala Pietro. E kishte nga 
e mira. Prinderit kishin punuar në bankë, në bankë e 
rregulluan dhe Pietron, i krijuan mirëqenie materiale, 
por jo intelektuale dhe shpirtërore. Vepronte ndryshe 
nga të tjerët, insistonte në mendimet e veta shpesh 
herë të gabuara, donte të tregohej origjinal. Mendimet 
e tij të kundërta me realitetin dhe opinonet e mjekëve, 
e kishin vënë në një pozicion qesharak, por edhe pre-
okupues. Në fakt kështu ndodhi. Dy ditë më pas më 
telefonoi e motra Simona e më tha se Pietro, babai 
dhe nëna e tyre ishin shtruar në spital me pneumoni 
dhe me shumë mirësjellje kërkoj të shkoja t’i shikoja 
e të flisja me kolegët. Të gjithë pjestarët e familjes të 
Pietros rezultuan pozitiv me covid-19. Edhe Pietro e 
kaloi infeksionin shumë rëndë, e dërrmoi fizikisht dhe 
e tronditi psikologjikisht. I ati vdiq në spital, Pietro 
dhe nëna e tij qëndruan mbi një muaj të shtruar në 
spital, deri sa u shëruan. Në ditët e lokdown-it nuk 
pushonin telefonatat. Dikush kërkonte këshilla si të 
vepronin e si të mbroheshin, të tjerë pyesnin në se 
mund të përdornin ndonjë medikament për ta luftuar 
virusin, ndonjë donte të dinte sa takipirina duhet të 
merren për uljen e temperaturës, pyesnin çfarë anti-
biotikësh kanë efekt kundër virusit edhe pse disa herë 
në ditë, mjekët theksonin se nuk ka medikamente me 
efekt kundër covid-19; të tjerë kërkonin informacion 
në se ishte prodhuar, ose kur do të prodhohej vaksina 
anti-covid-19, më të informuarit pyesnin për efektin 
kurativ të serumeve me antitrupa monoklonale kundër 
virusit, ndonjë më konfidencial më kërkonte të shkoja 
të shihja një të afërm të tij të shtruar në spital dhe 
ta informoja për gjendjen shëndetësore etj. Kështu, 
gjatë muajit mars jeta e jonë u pushtua dhe u tensionua 
nga problematika që krijoi covid-19. Marsi vazhdoi i 
mbrapshtë dhe i frikshëm. Si të mos mjaftonte aspekti 
epidemiologjik i pandemisë, u shtuan krizat sociale, 
psikologjike dhe ekonomike.  Pranvera e këtij viti u 
trondit në të gjitha aspektet, një pandemi, që në se do 
të lihej e lirë dhe pa masa të fuqishme parandaluese, 
do të provokonte vdekshmëri më të lartë se epidemia 
e gripit spanjoll e viteve 1918 - 1920, që shkaktoi mbi 
50 miljon të vdekur. Në fillimet e pandemisë u zgjua 
ndonjë “specialist” i lajthitur, i cili i pushtuar nga mar-
rëzia e megallomanisë, rekomandonte imunizimin e 
tufës nga covid-19. Në se do të ishte aplikuar asisoj, 
kjo pandemi do të kishte krijuar pasoja katastrofike. 
Në këtë atmosferë të tensionuar nuk munguan dhe 
shmangiet nga rregullat mbrojtese dhe gabimet, që 

në disa raste krijuan pasoja të rënda, sidomos nga të 
rinjtë e papërgjegjshëm, të cilët rezultonin pozitiv për 
covid-19 dhe ndonëse pa shenja klinike, ishin bartës të 
virusit dhe shndërroheshin në burim infektimi për të 
tjerët. Të rinjtë e nënvleftësuan këtë rrethanë, por pa-
sojat i paguan shtrenjtë prindërit dhe gjyshat e gjyshet 
e tyre. Ndër ata që u infektuan dhe vuajtën ishin dhe 
të njohur, miq e kolegë, si ndodhi me mikun tim Ro-
berto, i cili disa ditë me parë kishte shkuar në festimin 
e ditlindjes të shefit dhe të gjithe rezultuan të infektuar, 
ndër ata dhe Roberti, i cili ia transmetoi virusin dhe 
nënës së tij. Pas katër ditesh, Roberto me telefonoi e 
më tha se ai dhe nëna Franka ishin me temepraturë 
38. 5° C dhe ndodheshin në urgjencën e spitalit. I 
shtruan menjëhere të dy në të njejtën dhomë. Prof 
Piersante vendosi terapinë dhe ngarkoi Dr Matteo të 
ndiqte ecurinë e pneumonisë. Infermjeria Marsela Biti 
i përkushtoi kujdes të veçantë nënës Franka Pieri, ia 
kontrollonte serumet, e ushqente, ia ndërronte veshjet 
dhe çërçafët dhe pasi ia krihte flokët i jepte telefonin e 
saj për të folur me mbesën Ginevra. Biseda me mbesën 
ishte mbushur me dashuri dhe tepër emocionuese, sa 
shpesh nëna Franka e pushtuar nga malli, e mallngjyer 
dhe e përlotur e mbyllte bisedën me urimet pa fund 
për mbesën, që aq shumë e donte dhe e adhuronte. 
Nuk donte që mbesa ta shihte duke qarë. Bisedat mes 
Robertos dhe nënës Franka ishin të vazhdueshme, 
kështu duke folur për aspektet familjare, të dy i largo-
nin mendimet dhe ankthin për gjëndjen që po përjeto-
nin. Gjendja e Robertos përmirësohej gradualisht nga 
dita në ditë dhe Dr Matteo e informoj se së shpejti do të 
dilte nga spitali. Ndryshe ishte gjendja e nënës Franka. 
Ajo po përkeqësohej nga dita në ditë. Pneumonia nuk i 
përgjigjej terapisë, vëshirësitë në frymëmarrje po e ren-
donin, madje shpesh nuk kishte forcë të fliste, i mbylltë 
sytë dhe flinte edhe ditën. Në mengjesin e 21 marsit, 
Roberto po e vështronte me dhimbje nënën Frankën 
që po respironte me vështirësi dhe çuditërisht atë ditë 

poete e mbylli jetën me poezinë e saj të fundit. 
Atë ditë Roberto doli nga spitali i vetëm.

kONtRIButI I MjekeVe sHQIPtARe NË 
ITALI, NË luFtËN kuNdËR PANdeMIsË 

tË Covid-19.

Urgjenca sanitare e krijuar nga pandemia e 
Covid-19, e ka ndryshuar në mënyrë radikale jetën e 
qytetare në Itali, por në veçanti modifikoi shërbimin 
shëndetësor, i cili u riorganizua dhe u fuqizua për t’i 
bërë ballë vëllimit të madh të punës dhe problemtikës 
mjekësore që krioji ky virus. Në këto dhjetë muaj 
mjeket, infermjeret dhe operatorët shëndetësorë u 
përballën, përjetuan, e dominuan situatën, por do 
të vazhdojnë të përballen dhe në të ardhmen pasi 
të jetë shuar pandemia, do të përjetojnë efektet në 
popullatë të provokuara nga Covid-19. Personeli 
shëndetësor, që në fillimet e epidemisë u ndodh në 
vijën e parë, duke kryer aktivitete intensive e me vlera 
profesionale, humanitare dhe shoqërore në asistencën 
dhe kurimin e të sëmurëve, duke u ballafaquar 
me pasojat e rënda që krijon ky virus agresiv. Në 
veçanti mjekët u përkushtuan me devotshmëri dhe 
humanizëm shembullor në luftimin e sëmundjeve 
dhe ndërlikimeve që krijoi ky virus, duke shpëtuar 
me dhjetra mijëra jetë njerëzish të kërcënuara nga 
Covid-19. Për këtë kontribut të madh, personeli 
shëndetësor dhe mjekësor, me të drejtë cilësohen 
“heronjtë me bluza të bardha”. Që në fillimet e 
epidemisë, shërbimi shëndetësor Italian u modifikua 
në të gjitha aspektet dhe format, nga vizita e thjeshtë 
deri në ndërhyrjet kirurgjikale më komplekse. Ky 
impenjim vazhdon dhe në fazën e dytë, e cila filloi më 
4 maj, periudhë gjatë së cilës personeli mjekësor po i 
intensifikon aktivitetet për administrimin dhe mbajtjen 
nën kontroll të situatës shëndetësore në popullatën e 
prekur dhe atë të rrezikuar nga Covid-19. Urgjenca 

nuk duhet mendojnë si i kam harruar, sidomos Dr 
Ana Lito.

Ndjehem krenar që koleget dhe ish studentet, 
bashkatdhetaret tona të urta, të afta dhe të zellëshme, 
punojnë në spitale, në klinika dhe qendra shëndetësor 
të Italise, ku janë shquar për kontributet profesionale 
dhe përkushtim humanitar në shërbim të popullit 
dhe sidomos të dalluara me aftësitë dhe dedikimin 
profesional shembullor në përballimin e pandemisë 
të Covid-19. Populli gjithmonë e nderon kontributin 
e personelit mjekësor, jo vetëm në plan personal, por 
dhe institucional, çka shpreh seriozitet dhe kulturë në 
vlerësimin e misionit humanitar në mbrotje të shëndetit 
dhe të jetës të sëmurëve. Të gjithë vlerësojmë dhe 
nderojmë impenjimin e mjekëve, për-kushtimin e 
tyre për të shpëtuar jetën e kërcënuar nga sëmundjet, 
ndërhyrjet e tyre dhe në masë që e kapërcen sensin e 
detyrës, si e treguan në situatën e vështirë, që krijoi 
kjo pandemi pa preçedenta. Pikërisht, për vlerësimin 
dhe nderimin e punës të personelit mjekësor në këto 
muaj të vështirë të tronditur nga pandemia e Covid-19 
në Itali, Fondacioni ONDA (Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della Donna), promovoi nismën “Donna 
e Covid-19 – Gruaja dhe Covid-19”, të konkretizuar 
me një çmim që celebron kontributin e çmuar të 
grave në shërbimet shëndetësore dhe mjekësore, 
gjatë urgjencës të pandemisë nga koronavirusi. Si 
kuptohet është vleresim special për gratë e dalluara 
në veçanti me përkushtimin në administrimin e 
urgjencës mjekësore që krijoi pandemia në Itali. 
Ishte parashikuar që çmimi “Donne e Covid-19” t’iu 
dorëzohej mjekeve, infermjereve dhe operatoreve 
shëndetësore gjatë punimeve të Kongresit IV Kombëtar 
të Fondacionit ONDA, që do të mblidhej më 29 – 30 
shtator në Milano, por për rrethanat e përshkallëzimit 
të epidemisë, me shtimin e rasteve pozitive gjate javëve 
të para të muajit shtator, u detyruan që ky aktivitet të 
zhvillohet në version virtual dhe rezidencial. Ndërmjet 
mjekeve të nderuara me këtë çmim prestigjioz është 
dhe mjekja shqiptare Dr. Aferdita TAFA, në spitalin 
e Grossetto – Toskana, e vlerësuar për merita në                                                                              

u zgjua me vonesë. Sapo e pa që nëna i hapi sytë e 
përshendeti.

- Mirëmëngjes mama!
- Mirëmëengjes biri im, - u përgjigj me gjysëm 

zeri nëna Franka dhe me një buzëqeshje të lehtë.
- Sot është 21 mars, dita e parë e pranverës dhe 

dita ndërkombëtare e poezisë, është festa tënde, - ia 
kujtoi Roberto me ndjenjë gezimi dhe krenarie.

Nëna Franka kishte punuar mësuese dhe shkru-
ante poezi të bukura për fëmijët, madje kishte fitur 
disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare.

- Po Roberto e di që është dita e poezisë, andaj 
sot në mëngjes u zgjova herët dhe thura pak vargje e 
po t’i recitoj, - iu përgjigj me zë të mekur.

Pasi e sistemoi tubin e oksigjenit në dy vrimat 
e hundës, i bëri shenjë Marselës ta ndihmonte të 
ngrihej gjysëmndejtur në shtrat dhe pasi respiroi disa 
herë thellë, si ai atleti që merr vrull para se të nisi 
vrapin, zgjati dorën për nga Roberto dhe pasi u kapën 
të dy dorë me dorë, me sytë e mbyllur dhe me zë të 
mekur, filloi të recitonte poezinë:

E lodhur nga pleqëria,
mbrëmë natën udhetova,
e mbeshtjellë me terrin e natës pa gjumë,
hyra në pafundësinë e qiellit të yllëzuar,
çapita edhe nëpër rrugicat e errëta të Sienës
mendueshëm vështroja njerëzit,
por askush nuk më fliste, askush nuk më pyeste,
çfarë kam në mendje, çfarë kam në zemër.
Udhëtova e lodhur dhe pa shpresë,
tani e ndjej si po shuhet trupi,
pa zhurmë dhe pa ankime,
si një pshertimë e hënës,
që ngadalë perëndon në horizontin e ngushtë.
Nesër nën tokë do të bëhem e padukëshme,
e shpërndarë si materia e errët por molekulat e 

mia do të çelen në lulet aromatike.
Me shumë mundim e me pauza nga vargu në 

varg, nëna Franka e përfundoi poezinë e saj të fun-
dit, i mbylli sytë dhe me një buzëqeshje të lehtë e 
anoi lehtësisht kokën nga Roberto, që vazhdonte 
t’ia shtërngonte dorën nënës, por e ndjeu se u bë e 
palëvizëshme.

Roberto dhe infermjeria Marsela qanin.
- Mama, - e thirri Roberto me ngashërim dhe me 

zë të dridhur, por Franka nuk iu përgjigj.
- Nëna Franka po fle, mos e shqetëso -i tha Marsela.
Atë mengjes të 21 marsit, mësuesja fisnike, nëna 

e devotëshme, gjyshja e adhuruar dhe e dashur, nëna 

kombëtare nga koronavirusi vuri para provave të forta 
spitalet, personelin mjekë, infermjeret dhe operatorët 
shëndetësore në shërbimin ambulator dhe sidomos 
mjekët e familjes, që ishin në vijën e parë të luftës 
kundër koronavirusit, duke zhvilluar aktivitete të 
larta profesional në diagnozën, në asistencën dhe 
kurimin e të sëmurëve që vuanin nga pasojat e 
krijuara nga Covid-19, por dhe duke dhënë keshilla 
të vlefëshme për masat parandaluese, për të bllokuar 
ekspansionin e më tejshëm të fazeës së dytë, që 
shpërtheu gjatë muajit shtator. Ne do të bashkëjtojmë 
me koronavirusin për kohë të gjate, andaj në fazën 2, 
krahas forcimit të kompetencave mjekësore në të gjitha 
nivelet, si nga mjekët e familjes, pediatrit, infermjeret 
dhe operatorët shëndetesor, duhen forcuar dhe 
intensifikuar masat parandaluese, të domozdoshme 
për të fituar luftën kundër këtij virusi agresiv dhe 
rezistent ndaj medikamenteve që disponojmë dhe kur 
ende nuk është prodhuar një vaksinë e efekteshme. 
Gjatë këtyre dhjetë muajve të këtij viti të mbrapshtë, 
kemi parë punonjësit e shëndetësisë duke punuar me 
një humanizëm të rrallë. Askush nuk u tërhoq para 
vështirësive, përkundrazi punuan me zell tej sensit 
të detyrës, qëndruan në punë me përkushtim heroik 
12 deri 24 orë pa pushim, një sakrificë sublime që 
shpreh ndjenjën e lartë të përgjegjësisë profesionale, 
shpirtin humanitar të punonjësve të shëndetësisë 
në misionin e shenjtë të mbrojtjes dhe shpëtimit 
të jetëve të sëmurëve të kërcënuara nga covid-19. 
Në ndihmë të kolegëve italianë në luftën kundër 
Covid-19, kontribuan dhe 30 mjekë, infermjere dhe 
operator shëndetësor të ardhur nga Shqipëria e vogël, 
e cila megjithë hallet e veta, gjeti forca të ndihmoi 
Italinë mike. Në armatën e madhe të personelit 
në shërbimin shëndetesor italian janë shquar dhe 
shumë mjeke shqiptare, të cilat prej shumë dekada 
jetojnë e punojnë ne institucionet shëndetësore të 
Italisë dhe ndër ato theksoj në veçanti për kontribut 
të lartë profesional dhe humanitar në periudhën e 
pandemisë: Dr Lili KRISTULI në qendrën e dializës 
“Diaverum” në Fondi (LT); Dr. Lida MULO mjeke 
familje në Monteleone – Spoleto; Dr Evelina Sulaj 
SKENDERAJ në spitalin “Villa Maria” në Rimini; 
Dr. Aferdita TAFA në spitalin e Grossetto; Dr. 
Esmeralda KACERJA në klinikën e pneumo-logjisë 
në spitalin e Mattera; Dr Manjola DOKLE në repartin 
e reanimacionit të klinikës Villaerbosa – Bologna. Ka 
dhe shumë mjeke të tjera, por në këtë shkrim do të 
ndalem në këtë grup të vogël, andaj koleget e tjera 

impenjimin profesional për të përballuar pasojat e 
pandemisë në Provincat Grossetto dhe Siena. Është 
shumë sinjifikativ çertifikata me dedikim citatin e Aldo 
De Martino: “Gjithmonë i kam konsideruar legjendar, 
heronjtë dhe heroinat që veprojnë tej të përgjithëshmes, 
personat të cilët pa bujë dhe në heshtje, punojnë me 
dashuri dhe pasion të veçantë”. 

Nga një herë mjaftojnë pak fjalë, të shprehura 
me një mesazh të thjeshtë, për të vlerësuar meritat 
profesionale të mjekeve. Kështu ndodhi me Dr 
Aferdita TAFA, e cila krahas kontributit të shquar në 
urgjencën e Spitalit të Grossetto, për çka u nderua me 
çmimin kombëtar “Donne e Covid-19”, gjatë ditëve të 
vështira të pandemisë kur punoi në Spitalin e Nottola 
në Montepulciano – Valdichiana – Siena, drejtori Dr 
Luciano Franceschoni i dërgoi mesazh falenderimi 
drejtorit të spitalit të Grossetto, duke theksuar: 
“Buongiorno Dr Mauro, volevo ringraziarti, ringraziare 
Simone e soprattutto la Dott-ssa Aferdita Tafa per la 
disponibilità fattiva dimostrate nell’averci dato un grosso 
aiuto in questo momento così critico, senza timore di 
smentite, per tutti i PS della nostra Azienda: e questo 
aumenta i valori del gesto. Tenevo, personalmente, a 
fare i complimenti alla dott-ssa Aferdita per la capacità 
razionali e profesionali dimostrate, ma soprattutto 
riconosciute dai colleghi, infermieri ed operatori 
sanitari. Veramente brava. Grazie di nuovo ed a 
presto. Dr Luciano Direttore UOC Pronto Soccorso 
Nottola. Area Funzionale Dipartimentale PS (Territorio 
Provinciale Senese. Sede Operativa Provin-ciale Senese. 
AUSL Toscana Sud - Est). [Miredita Dr Mauro, dua 
të falenderoj ty, të falenderoj Simone dhe në veçanti 
Dr Aferdita për gadishmerinë që tregoi duke na dhënë 
ndihmë të madhe në këtë moment kritik. Personalisht 
i shpreh komplimentat Dr Aferdita për aftesitë racionale 
dhe profesionale, në veçanti të vlerësu-ara dhe nga 
kolegët, infermjeret dhe operatorët shëndetesor të spitalit 
tonë. Me të vërtetë shumë e aftë etj.] 

Kështu si Dr Aferdita punojnë dhe shumë mjeke të 
tjera shqiptare, njera më mirë se tjetra, sa nuk mund 
të bëjsh diferencime, nuk mund të bëjsh klasifikime, 
apo mbivlerësime. Ashtu si thekson Shen Nënë Tereza 
e jonë, këto mjeke bëjnë “punë të vogla me dashuri të 
madhe”, për të mbrojtur jetën e të sëmurëve. Punojnë 
me përkushtim, me aftësi profesionale, me vetmohim 
shembullor, shquhen për shpirtin e sakrificës, si Dr 
Manjola DOKLE në repartin e reanimacionit, sa 
drejtori i klinikës ku ajo punon, duke parë përkushtimin 
e saj thotë: 

Dr. Liliana Kristuli,            Dr. Lida Mulo,              Dr. Evelina Sulaj Skenderi,       Dr. Manjola Dokle,              Dr Esmeralda Kacerja,           Dr Aferdita Tafa.
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NAIM FRAsHëRI dHe ÇësHtjA PellAzGjIke
Nga Dr. dORIAN kOÇI

Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar

Krijimtaria letrare e Naim Frashërit është bërë prej shumë kohësh 
objekt i njohur studimi. Si një nga krijuesit dhe figurat qendrore 
të letërsisë së Rilindjes sonë Kombëtare për të janë shkruar 

monografi dhe studime të veçanta letrare ku janë nxjerrë në pah fillesat 
e krijimtarisë, talenti i tij, vështirësitë e të vjershëruarit në shqip (në një 
gjuhë që arti poetik ishte lëvruar pak ose  aspak), por nuk kanë munguar 
edhe kritikat që në disa raste kanë shkaktuar reagim në botën shqiptare 
si është p.sh artikulli i njohur i Konicës në gazetën  “Dielli”, “Helm e 
vrer kundër idolit të ditëve tona djaloshare” në 1937.

Poezia dhe arti poetik i Naim Frashërit, ç’është e vërteta nuk ishte 
hera e parë që viheshin në peshoren e kritikës, parë dhe shqyrtuar 
nëpërmjet doktrinës së kritikës së artit për art si ishte dhe konstatimi 
i një prej studiuesve të parë të tij, profesor Kostaq Cipo kur shkruante 
se vargu i Naimit është i qartë, i lehtë , i papunuar, përkulet e jipet por 
hiqet edhe zvarrë. Melankolia që pështjell një pjesë të vjershës së Naimit 
ka fuqi të hapë një plagë në zemër, por ka dhe melhelmin me vete që të 
na përthajë plagën e hapur. Një gjë vetëm i mungon dekalogut estetik të 
Naimit, ajo që thirret lucidius orfo-renditje logjike, por të rreshtuara si 
lumë akuzash cinike në penën e Konicës, ato morën një ngjyrim negativ. 
Është afërmendsh që letërsia shqipe e kohës së Rilindjes kishte një tipar 
propagandistik që synonte me një gjuhë të thjeshtë të realizonte zgjimin 
kombëtar, e prej këndej kemi edhe forma të dobëta stilistikore, por ky 
tipar nuk mund të zbehë vlerat e vërteta të veprës së Naim Frashërit. 
Prof. Shuteriqi me të drejtë ka vërejtur se me Naimin filloi në Shqipëri 
një periudhë e re në historinë e letërsisë dhe kulturës. Vepra e tij është si 
një gur themeli. Naimi krijoi një vepër poetike të gjerë e në kaq gjini, vepër 
që pati një ndikim aq të rëndësishëm e të paprerë mbi brezat e poetëve dhe 
shkrimtarëve që erdhën pas vdekjes së tij. Ajo vepër hyri ashtu edhe në 
bazën e gjuhës letrare shqipe, duke mbetur, edhe nga kjo anë, një vepër 
madhore. Është pikërisht ky kontribut i paçmuar që e rendit Naim Fra-
shërin, si poetin kombëtar të shqiptarëve, pasi vepra e tij jo vetëm që 
u shtri në disa gjini letrare, por duke qenë prej shumë kohësh një prej 
veprave bazë të leximit në shqip, u kthye në një vepër që ushqeu fidan-
ishtet e para të shqiptarizmës. Një aspekt pak i njohur, por dhe shumë 
i paragjykuar më vonë nga breznitë e mëvonshme të studiuesve është 
pasqyrimi në letërsinë e poezinë e tij të mitit pellazgjik dhe prejardhjes 
së shqiptarëve prej tyre. Nuk ka munguar në shtypin e zakonshëm shq-
iptarë, autorë dhe historianë post Konicianë që veprat  e tij si “Parajsa” 
apo parathënien e përkthimit të Këngës I së “Iliadës” të Homerit, t’i 
paragjykojnë dhe ashtu si Konica në 1937 t’i quajnë “shtëpi të mar-
rësh”, por përpara se të gjykojmë poezinë, pra fiction për histori, studi-
uesit duhet të shikojnë mënyrën sesi është përfshirë në tezën pellazgjike 
Naimi dhe ç’përfaqësonte në atë kohë kjo tezë për mendimin europian 
dhe shqiptar të kohës. Në rizbulimin që shumë figura të elitës europiane 
i bënë Shqipërisë dhe shqiptarëve që nga fillimi i shekullit XIX dhe 
në vazhdim, konstruktuan nëpërmjet gjurmimeve të tyre albanologjike 
imazh më të qartë të tyre sesa ai që ekzistonte nga njohjet e përcipta. Në 
vitin 1854, konsulli i Austrisë në Janinë, Hahn botoi “Studimet Shqip-
tare” në të cilin ai pohonte autoktoninë e shqiptarëve, përforconte kara-
kterin antik të kombit shqiptar, meqenëse shqiptarët e vjetër nuk ishin më 
ilirët por pellazgët, përfshinte maqedonasit në grupin pellazgo-shqiptar dhe 
paraqiste periudhën maqedonase si kohën e artë të kombit. Ai zbuloi po 
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por hiqet edhe zvarrë. Melankolia që pështjell një pjesë të vjershës së Naimit ka fuqi të hapë një plagë në zemër, por 
ka dhe melhelmin me vete që të na përthajë plagën e hapur. Një gjë vetëm i mungon dekalogut estetik të Naimit, ajo 
që thirret lucidius orfo-renditje logjike, por të rreshtuara si lumë akuzash cinike në penën e Konicës, ato morën një 
ngjyrim negativ. Është afërmendsh që letërsia shqipe e kohës së Rilindjes kishte një tipar propagandistik që synonte 
me një gjuhë të thjeshtë të realizonte zgjimin kombëtar, e prej këndej kemi edhe forma të dobëta stilistikore, por ky 
tipar nuk mund të zbehë vlerat e vërteta të veprës së Naim Frashërit. Prof. Shuteriqi me të drejtë ka vërejtur se 
me Naimin filloi në Shqipëri një periudhë e re në historinë e letërsisë dhe kulturës. Vepra e tij është si një gur 
themeli. Naimi krijoi një vepër poetike të gjerë e në kaq gjini, vepër që pati një ndikim aq të rëndësishëm e të 
paprerë mbi brezat e poetëve dhe shkrimtarëve që erdhën pas vdekjes së tij. Ajo vepër hyri ashtu edhe në bazën e 
gjuhës letrare shqipe, duke mbetur, edhe nga kjo anë, një vepër madhore. Është pikërisht ky kontribut i paçmuar që 

ashtu një prejardhje të përbashkët, dhe kësisoj një afri, midis shqiptarëve, 
grekëve dhe romakëve. 

Po kështu, më 1857, historiani gjerman, Jakob Philipp Fallmerayer, 
botoi librin ‘Elementi shqiptar në Greqi”, ku sërish i bëri jehonë 
autoktonisë dhe origjinës pellazgjike të shqiptarëve. Sigurisht që në këto 
përsiatje, në një analizë historike të mëvonshme kuptohet që ka pasur 
një shqetësim gjeostrategjik, pasi teoria e historisë parahistorike ishte 
një përpjekje për të penguar pansllavizmin dhe pangjermanizmin dhe në 
mesin e shekullit  XIX. Sipas Dora D’Istriaskonsiderohej si një shkencë 
që porsa ka lindur në ditët tona dhe si të gjithë shkencat e tjera, ajo ka 
themele shumë të shëndosha në filologjinë dhe në mitologjinë e krahasuar, 
në shqyrtimin e karaktereve morale dhe fizike, në arkeologjinë primitive, në 
traditat kombëtare etj.

Pra si shikohet në mesin e shekullit XIX, origjina pellazgjike ishte 
një realitet pothuajse i prekshëm shkencor ndaj të cilit nuk mund të ishin 
indiferentë përfaqësues të rëndësishëm të elitës shqiptare, përfshirë këtu 
dhe Naim Frashërin. Në parathënien e përkthimit të Këngës së Parë 
të Iliadës nga Homeri, Naimi përmend Falmajerin dhe kur përshkruan 
konfliktet midis Europës dhe Azisë, nënvizon se tri her’e kanë shpëtuar 
nga Azia Evropënë shqipëtarëtë: Aqillehti mundi troasitë, Aleksandri i 
Math persanëtë, Skënderbeu tyrqitë. Po kështu në të njëjtën parathënie 
Naimi nënvizon sërish se Irodhoti thotë se besënë grekërit’ e vjetër e muarrë 
nga pellasgëtë, të cilët janë, si thamë shqiptarët e vjetërërë dhe fjalëte besësë 
e të perëndivet i kanë rrënjëtë në gjuhëtë shqip, si Theta, deti, Afrodhit, 
Afërdita, se Afërdita ish Yll’ i mëngjesit; Djana, Hanë në gegënisht. 

Pikëpamje të tilla kishte shprehur prej kohësh edhe De Rada që 
në vitin 1864 kur kishte botuar “Antichita della nacione albanese”. De 

Rada rrimerte idenë se gjuha dhe kombi shqiptar ishin më të vjetër se sa 
gjuha dhe kombi grek. Politeizmin grek ai e merrte thjesht si sistematizim 
të fesë së pellazgëve. Për ta bërë këtë, ashtu si kishte bërë dhe Krispi, ai e 
rilexonte Homerin duke kërkuar etimologji në gjuhën shqipe për emrat e 
hyjnive pellazge të marra nga grekët. Kështu për shembull Athina vinte 
nga shqipja e thënë, fjalë për fjalë “ajo që është thënë”, Ira vinte nga Hera 
dhe Dilios nga diell. 

Përpjekjet linguistike dhe historike të elitës kombëtare të shqiptarëve 
për të evidentuar origjinën e vet pellazgjike nuk duhen parë si lajthitje 
shkencore aq më tepër që pas vitit 1860 filluan edhe nga elita greke në 
një sërë shkrimesh t’i mëshohet origjinës së përbashkët pellazgjike. Në 
Lamia të Greqisë në 1861 doli gazeta Pellazgiotis dhe nëntitullin shqip 
Shqiptari dhe greku e Anastas Bykut nga Lekli. Që nga ky vit dhe në 
vazhdim sa herë në qiellin e Ballkanit do të shihej një konflikt i afërt 
greko-osman, autorë të shumtë grekë do i mëshonin tezës pellazgjike, 
duke synuar që nëpërmjet theksimit të origjinës së përbashkët, të kishin 
më të lehtë dhe afrimin midis dy popujve.

Sigurisht që kjo tentativë shkonte ndesh me përpjekjet e elitës sh-
qiptare që krahinën e Toskërisë e shikonin në një zgjatim natyral të 
asaj që në Mesjetë quhej Shqipëria e Poshtme. Në këtë drejtim duhet 
parë edhe përkthimi i Këngës së Parë të Iliadës, i theksimit të origjinës 
së lashtë të shqiptarëve. Ky përkthim u realizua në prag të konfliktit 
greko-osman të vitit 1897, dhe Naimi dëshiron që në këtë përplasje 
shqiptarët të jenë të vetmit mëtonjës të origjinës dhe autoktonisë në 
Ballkan. Për më tepër në përkthimin e veprës ai refuzon një traditë më 
të hershme të shkrimit për një poemë epike në heksametër, varg 16 
rrokësh dhe e përkthen në tetë rrokësh. Përse ndërron vargun origjinal 
të poemës Naimi? Aq më tepër që “Bagëti dhe Bujqësi” dhe “Dëshira 
e vërtetë të shqiptarëve” e ka në 16 rrokësh. Jemi të mendimit sesi 
një lexues i rregullt i De Radës, pavarësisht që më parë për të ishte 
shprehur se nuk e kuptonte mirë gjuhën shqipe të veprës tij, duke 
mëtuar origjinën pellazgjike, “Iliadën” e Homerit e përkthen në vargun 
e bardhë, trokaik të Rapsodisë së Poemit Shqiptar të De Radës. Ai 
beson se origjina e këngëve të mëtuara shpeshherë nga De Rada se i ka 
mbledhur nga kolonitë shqiptare në Kalabri, janë gjurmë të hershme të 
një poezie të lashtë të pellazgëve dhe si shkrimtar romantik që kërkon 
kthimin në vlerat e së kaluarës, braktis talentin e vet për të vjershëruar 
dhe na jep një variant të Iliadës në funksion të idesë dhe qëllimit të tij.
Poezitë tradicionale të kolonive shqiptare të Italisë dhe më të hershmet të 
kolonive të Greqisë janë gjithashtu pa rimë; madje mungesa e rimës është 
treguesi kryesor i hershmërisë së tyre dhe origjinës së njëmendë popullore 
së tyre. Pa rimë pa strofa thotë De Gracia në lidhje me përmbledhjen e 
tij me këngë popullore  tradicionale italo-shqiptare-siç  është zakon  edhe 
në ditët e sotme edhe ndër shqiptarët më të thjeshtë , por përherë me var-
gje tetë rrokësh të lirë , të përzier me ndonjë shtatërrokësh dhe gjashtërr-
okësh; që të gjithë të marrë së bashku krijojnë një harmoni të këndshme, 
por monotone.

Teoria pellazgjike nuk mund të quhet një çështje e mbyllur, pasi 
në shkencë asnjëherë nuk ka debate të mbyllura përgjithmonë, ndaj 
rivlerësimi i çdo të dhëne historike dhe arkeologjike që zbulohet nuk 
bën asgjë tjetër veçse i jep një shtysë më tepër afrisë drejt së vërtetës. 
Kur themi se Naim Frashëri përfaqëson një nga figurat më të mëdha të 
kombit shqiptar kemi parasysh edhe këto dimensione të tij kulturore çka 
i minimizon çdo debat rreth artit të tij poetik, pasi vlera e tij për kulturën 
shqiptare është e patjetërsueshme dhe madhështore.

“Nuk e kuptoj ku e gjen këtë forcë Dr Dokle, 
që punon 24 orë pa pushim dhe e impenjuar 
vazhdimisht pranë të sëmurëve”. Për mua është e 
qartë, është përkushtimi humanitar në ndihmë të 
atyre që vuajnë, është shpirti i dhëmbshurisë për 
ata që kërkojnë ndihmë, është impenjimi për ta 
çliruar pacientin nga sëmundja munduese dhe e 
rrezikëshme, që po kërcënon dhunshëm jetën e të 
sëmurëve, sidomos të moshuarve.  

Mjeket tona punojnë me përkushtim të 
admirueshem por dhe me ankth, kanë ngarkesë 
emotive, punojnë me frikën se mund të infektohen 
dhe t’ia transmetojnë virusin fëmijëve dhe 
familjarëve, andaj bëjnë shumë kujdes duke 
respektuar rigorozisht masat mbrojtëse e për 
këtë aspekt janë bërë shembull, respektojnë me 
rigorozitet rregullat vetëmbrojtëse, madje të sëmurët 
i quajnë “kozmonautet shpetimtare të jetës”.

Mjeku nuk është vetëm diagnostikues dhe kurues 
i sëmundjeve, por është dhe psikolog si me të sëmurët 
me Covid-19 dhe me të afërmit e tyre, që përjetojnë 
një situatë dhimbjeje të thellë ankthi dhe frike, por 
pasi u bën tamponin dhe merr rezultatin negativ, 
Dr. Lida MULO iu jep sqarimet e hollësishme dhe 
me shumë durim e me ëmbëlsi, i çliron familjarët 
nga frika dhe terrori i kësaj sëmundje tinzare dhe 
kërcënuese për shëndetin dhe jetën. Pikërisht ky rol, 
shpreh qartësisht misionin humanitar të Dr. Lida si 
mjeke e familjes, sidomos për ato raste, që janë të 
detyruar të qëndrojnë në quarantene. Pavrësisht se 
nuk kanë shenja klinike të sëmundjes, ata shprehin 
ankth dhe frikë nga Covid-19. T’i çlirosh personat nga 
vuajtje psikologjike nuk është e lehtë, kërkon aftësi 
profesionale, kulturë, durim dhe impenjim të veçantë, 
cilësi këto që karakterizojnë punën e Dr Lida.  

Gjatë një bisede me personelin e repartit ku 
punon, pneumologia Dr. Esmeralda KACERJA, iu 
fliste për një rrethanë të veçantë e me shumë rëndësi, 
që përjetojnë mjeket në këtë situatë të tensionuar: 

“Jemi ende në nje fazë, kur mjeket dhe infermjeret 
ende nuk janë ndërgjegjësuar për tensionin dhe 
traumën psikologjike që kanë në punë, pasi gjithëçka 
e zhvillojnë shpejt, me pasion profesional dhe të 
mbushur me aktivitete dhe manipulime mjekësore, sa 
e harrojnë veten, harrojnë lodhjen, andaj duhet t’i 
ndihmojmë të racionalizojmë dhe të lehtësojmë punën 
e tyre, të shmangim mbingarkesën në klinikë. Situata 
e urgjencës përballohet kur te gjithe se bashku e me 
kolegjialitet, bashkpunojmë për të koordinuar forcat”. 
Natyrisht këshilla të tilla dhe veprime konkrete të këtij 
karakteri janë të vlefshëme më shumë se leksionet për 
përgjegjësinë në ushtrimin e profesionit.  Pandemia 
e Covid-19 u shpreh me të papritura të shumta e 
komplekse, ndryshe nga të gjitha epidemitë e tjera 
virale dhe bakteriale. Infektimi me koronavirus në 
pjesën më të madhe të rasteve dhe në subjektet me 
forca imunoreaktive të ruajtura, nuk shpreh shenja 
klinike, por këta subjekte bartës të virusit, janë 
burim infektimi, andaj duhet të mbajnë maskat për 
të mos infektuar familjaret dhe të tjerët. Në një pjesë 
të popullatës infeksioni me Covid-19 shprehet me 
shenja klinike të lehta ose të moderuara, andaj janë të 
detyruar të qendrojnë të izoluar në quarantene; kurse 
ato me pneumoni shtrohen dhe trajtohen në spital. 
Në rreth 25 % të rasteve sëmundja ka ecuri të rëndë, 
andaj trajtohen në repartet e terapisë intensive dhe 
në reanimacion, në mënyrë të veçantë këto gjendje 
rastisen në të moshuarit dhe në subjekte me humbje 
të forcave imunoreaktive të organizmit. Ky është dhe 
kontigjenti i të semurëve me vdekshmëri të lartë. 
Për këto raste në gjendje të rëndë mjeket vuajnë 
shumë shpirtërisht,  perjetojnë “paaftësinë” për t’i 
mjekuar dhe për t’i shpëtuar jetën këtyre të sëmurëve 
në gjendje të rëndë, madje shumica pashpresa të 
mbijetojnë. Natyrisht jo gjithë të moshuarit e infektuar 
me Covid-19 vdesin nga ndërlikimet e rënda, plot 
prej tyre mbijetojnë e dalin nga spitali të shëruar. Në 
një bisedë me Dr Lili KRISTULI, me tregoi për një të 

sëmurë 83 vjeçar me Covid-19, i trajtuar në qendrën 
e dializës ku punon: “Na vështronte i përhumbur 
brenda respiratorit, në sytë e tij shprehej dhimbje, 
ishte vështrim që kërkonte ndihmë për ta nxjerrë nga 
kthetrat e virusit, kërkonte nga ne ta shpëtonim. Sytë 
e tij ishin të qeshur kur na shihte që i vendosnim 
serumet dhe kur largoheshim për një çast, i rridhnin 
lotët në vetminë munduese. I përkushtuam kujdesin 
e duhur dhe ia shpëtuam jetën. Pas një muaj trajtimi 
intensiv doli nga spitali, por ne nuk na ka harruar, 
vjen shpesh e na falenderon. Nuk njeh asnjerën nga 
ne, por i di emrat tona, që i kishim shkruar me germa 
të mëdha në bluzat, na njeh nga sytë, sepse vetëm ato 
shihte pas syzave, pasi fytyrën e kishim të mbuluar 
me maska dhe kokën me kapuç, ishim shndërruar 
në kozmonaute”.  Dihet se mjekët, gjatë jetës 
profesionale janë ndeshur me sëmundje mortale, ose 
janë ndodhur para sëmundjesh per te cilat nuk ka 
medikamente kuruese, por deri në fund kanë bërë 
përpjekje të jashtazakonëshme për të përmirësuar 
gjendjen dhe për të shpëtuar jetën e tyre. Kështu 
po ndodh me të sëmurët rëndë me Covid-19. Edhe 
pse ende nuk ka medikamente specifike kundër këtij 
virusi të mallkuar, mjekët i përkushtohen të sëmurëve 
duke bërë gjithëçka të mundëshme, duke iu qëndruar 
pranë që të mos ndjehen të vetmuar në “kafazin” e 
respiratorit, të mos ndjehen të braktisur. Bisedat me 
të sëmurët i ndihmon për t’iu lehtësuar dhimbjen, 
si ka thënë sociologu dhe filozofi Jean Baudrillard: 
“Ne jemi të aftë të ushtojmë forcën e simbolikës, për 
kompensuar atë që na mungon”. 

Të sëmurët me Covid-19 gjatë trajtimit në 
reanimacion dhe në terapinë intensive, krahas terrorit 
nga virusi dhe gjendjen e rëndë shendetësore, vuajnë 
vetminë, izolimin nga mjedisi familjar, pamundësinë 
për të komunikuar me të afërmit, sidomos me nipat 
dhe mbesat, tregon Dr Evelina Sulaj SKENDERI. 
Kur i jepja cellularin një të sëmuri për të folur 
me mbesat dhe nipat, i ndrisnin sytë nga gëzimi, 
mallëngjeheshin me bisedat dhe urimet që merrnin 
nga nipat dhe mbesat. Dr. Evelina tregon se gjatë 
kësaj periudhe urgjence, jam ndeshur me vështirësi 
të pa imagjinushme, sidomos me bashkatdhetarët 
tanë që jetojnë në Rimini, me të cilët më është 

dashur të zhvilloi biseda të gjata dhe insistuese, por 
të kujdesëshme, t’i bindja për t’u shtruar dhe kuruar 
në spital. Pasi u sheruan dhe u kthyen në shtëpitë e 
tyre, nuk harronin të vinin të më falenderonin dhe 
ky eshte nje sodisfaksion i veçante i profesionit tonë, 
eshte mirenjohje për punën tonë. 

Kjo epidemi na detyroi të kryhen dhe veprime 
të pazakonta dhe johumane, si ndodhi me ato 
familje, që nuk mundën të asistonin në funeralet 
e të afërmeve. Kështu ndodhi në Bergamo, ku 
qindra arkivole u transportuan me kamiona ushtrie 
në krematoriumet e komunave fqinje. Kjo skenë 
tronditëse u transmetua nga të gjitha stacionet 
televizive të botës dhe shkaktoi dhimbje të thelle e 
të pashlyehsme. Kjo pandemi, vdekjet i shndërroi 
në numëra, jo në persona me historitë e jetëve të 
tyre, me kontributet familjare dhe shoqërore. Edhe 
familjarët e viktimave të Covid-19 nuk mundën të 
merrnin pjesë në varrimin e të afërmëve, për më 
tepër, që shumica ishin të detyruar të izoloheshin në 
quarantene, pasi kishin qënë në kontakt më të afërmit 
e tyre të shtruar.  Në këto 10 muaj, Covid-19 ka 
mbjell vuajtje, ankth, frikë, terror izolim dhe shumë 
vdekje. Numëri i të sëmurëve dhe i të vdekurve nga 
pandemia e Covid-19, janë më të lartat ndër te gjitha 
epidemitë që kanë prekur njerëzimin në 100 vitet e 
fundit dhe e keqia është, se ende nuk është shuar 
dhe në këto muaj vjeshte virusi u rikthye përsëri me 
epideminë e dytë, me shtimin e numërit të rasteve 
pozitiv me Covid-19, me shumë të sëmurë të shtruar 
për kurim në terapitë intensive dhe me vdekje. Kjo 
situatë është akuzë ndaj negacionisteve, të cilët 
çmendurisht thonë se nuk ekziston virusi Covid-19, 
nuk ekziston pandemia, nuk vdesin nga Covid-19. 
Kësaj kategorie njerëzish të papërgjegjshëm deri në 
marrëzi, i kujtoj se nga Sofokliu me “Antigone” dhe 
Ciceroni me “La vecchiaia – pleqëria”, nga Kanuni 
i Maleve Shqiptare, deri te sugjerimet e mençura të 
Sigmund Freud e të Gustav Jung dhe nga të gjithë 
mjekët e botës, theksohet se historikisht njerëzimi 
vlerëson domozdosh-mërinë e trajtimit me respekt 
të vdekjes me rite fizike dhe psiqike, që shprehin 
vuajtjen njerëzore për ndarjen e dhimbëshme të 
afërmeve, të prindërve dhe të gjyshave fisnikë. 
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HAVAjA, gruaja që udhëtoi vetëm nga 
turani në sent-etien për të gjetur të shoqin

Nga PetRIt AlIAj - Brescia

Falë bashkëpunimit të “Ambasadorit të Kom-
bit” z. Petrit Kozeli, mbështetur në një prot-
okoll mbi terapinë e përbërësve të gjakut me 

mjekët mantovanë Massimo Franchini e Giuseppe 
De Donno, ekspertë në përdorimin e plazmës hi-
perimune kundër koronavirusit; Covid-2019, u 
arrit ndërtimi i një ure solidariteti për zbatimin e 
këtyre teknikave edhe me shërbimin mjekësor në 
Shqipëri. Por le të mësojmë se kush është Petrit 
Kozeli, i vendosur në Mantova 29 vjet më parë 
së bashku me gruan e tij Zhuljeta, të cilët dety-
rohen të qëndrojnë në Itali për të kuruar djalin e 
tyre Eltjon nga një bronkit i rëndë. Një trajektore 
e historisë gati 30-vjeçare të këtij shqiptari nga Ita-
lia dhe italianit nga Shqipëria, fotografit shtetëror 
në atdheun e tij të parë dhe këpucarit në atë të 
dytin, pa humbur kurrë buzëqeshjen, krenarinë 
me shprehjen e pastër të atij që i është mirënjohës 
jetës. Një jetë intensive e mbushur me vështirësi, 
punë e mirënjohje ndaj nderimeve më të larta, që 
i janë bërë nga tre shtete: Italia, Shqipëria dhe 
Vatikani. Nderime, të cilat lidhen me punën e tij, 
thjeshtësinë, angazhimin e përkushtimin si vullne-
tar e ndërmjetës kulturor me instuticionet vendase 
për t’u ardhur në ndihmë familjeve në vështirësi, 
përfshirë shqiptarë dhe italianë. Besimi absolut në 
vlerat e paqes, ka vënë në lëvizje tek Kozeli një 
ndjenjë të gjerë në artin e prodhimit artizanal të 
këpucëve, nga dyqani i tij në presidencë e në Vati-
kan me ndërmjetësinë e prefekturës e të komunës. 
Ai realizoi dy palë këpucë. Të parat i realizoi me 
tre ngjyrat e flamurit italian, të cilat ia dhuroi Pres-
identit e Republikës Italiane Giorgio Napolitano, 
ndërsa të dytat me ngjyrat e flamurit shqiptar ia 
dhuroi Atit të Shenjtë si një mesazh i paqes në mes 
të popujve me moton e tij “Të ecim së bashku”.

-Mbetet i paharruar për mua, tregon Petrit 
Kozeli, takimi i 16 dhjetorit me Papa Franceskun 

Nga etHeM RukA

Ishin vitet 1920. Minierat e qymyrgurit në Sent-Etienit të Francës 
kishin nevojë për puntorë. Sent-Etieni përben zemrën e rajonit 
Overnjë-Rhonë-Alpeve. Minierat e dikurshme të këtij rajoni 

furnizonin gati gjysmën e nevojave energjetike të revolucionit indus-
trial në Francë. Fjalët kishin mbritur deri në Shqipëri, madje edhe 
në fshatin tonë. E kishte dëgjuar edhe Mahmut Kuçi, në atë kohë 
ndoshta 18-20 vjeç.

Mahmuti ishte i martuar me Havanë, bijë nga Fisi i Bejkove në 
Dukaj nga ishte bijë edhe nëna ime. Ato ishin të afërta. Nevojat i 
shtynin njerëzit të merrnin rrugët e mërgimit deri në Amerikë e 
Australinë e largët. Kështu bëri edhe Mahmuti që la bashkëshorten 
e re dhe një ditë e gjeti veten në Sent-Etien të Francës, ku punonin 
edhe rreth 70 shqiptarë të tjerë. Iku me kokën pas, me shpersë që 
pasi të bënte një dorë lekësh të rikthehej sërish në Turan pranë 
bashkëshortes dhe familjes së tij.

Një ditë mbriti letra e parë që udhëtoi kush e di sa kohë nga 
Franca deri në Turan. Në kapakun e zarfit ishte shënuar adresa e 
plotë e banimit të tij. Askush nuk di se çfarë ishte shkruar në letër, 
por jam i bindur që Havaja, kish lëshuar pika loti mbi shkronjat e 
saj. Ajo ishte shtatzënë dhe priste një fëmijë. Me mendje te i shoqi 
ajo priste e priste me padurim letrën e radhës. Ditët e muajt kalonin 
dhe asnjë letër nuk po mbrinte.

Shoqet e ngacmonin Havanë duke i thënë se Mahmuti i saj do 
të ishte njohur me ndonjë franceze dhe kish për ta harruar përgjith-
monë Havanë dhe Turanin. E kështu, ditët e muajt kalonin dhe çdo 
thashethem Havasë i dukej i vërtet. Shpesh ajo shikonte ëndërra të 
tmerrshme sikur Mahmutin e kish zënë miniera dhe nuk jetonte më. 
Ajo nuk mund ta humbiste kaq kollaj të shoqin dhe ta linte fëmijën 
e saj pa babë. Pasi mendoi e mendoi shumë vendosi të nisej për ta 
gjetur atje ku ishte dhe ta sillte përsëri në Turan.

Për fat të keq nuk i kishte të gjitha të hollat për të përballuar 
udhëtimin. Shkoi dhe bisedoi me Baba Hametin, në atë kohë babai i 
teqesë së Turanit, i cili u prek dhe i dha të hollat që i duheshin. Tani 
Havasë nuk i mbetej veçse të përgatitej për udhëtim.

Një ditë të bukur Havaja, vajzë e re, vendosi të nisej drejt Francës 
që as nuk e dinte ku binte. Kishte vetëm një adresë të shkruar në 
zarfin e letërs dhe asgje tjetër. U nis vetëm, kundër vullnetit të të 
gjithëve për të gjetur bashkëshortin. Guxim i madh për një femër të 
atyre kohrave. Rrugët nuk ishin të sigurta për meshkujt pale për fem-
rat, e megjithatë ajo u nis. Mori vaporrin që çonte ndoshta në Barin 
e Italisë. Zbriti dhe mori trenin e parë. Nuk dihet sa trena ndërroi e 

Nena Labe, pikture me ngjyra vaji e Nexhmedin Zajmit realizuar ne vitin 1955
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Histori e pabesueshme dhe e denjë për një skenar filmi. Kështu 
bëri edhe në Sent-Etien deri sa mbriti te miniera dhe priti dersi sa 
Mahmuti i mbuluar nga pluhuri i qymrgurit doli nga miniera ku pu-
nonte. Imagjinoni çfarë ka ndjerë zemra e Havasë kur pa të shoqin, 
dhe çfarë ka përjetuar Mahmuti kur dëgjoi zërin e të shoqes. Jam i 
bindur se nuk u kanë besuar syve të njëri-tjetrit.

Në fshat nuk dinin asgjë se çfarë ndodhi me rrugëtimin e Havasë. 
Një ditë mbriti një letër që tregonte se kjo aventurë kish përfunduar 
e lumtur. Havaja ish bashkuar me Mahmutin. Ata qëndruan bashkë 
për tre vjet në Sent-Etjen. Atje lindi vajzën e saj të parë, Minen.

Pas tre vjetësh, familia u rikthye sërish Në Turan. Askush nuk e 
besonte kurajon e kësaj gruaje që mori gjithë atë udhëtim për të gje-
tur bashkëshortin e për ta bindur te kthehej në vendlindje. Ajo u nis 
vetëm dhe u kthye veti i tretë. Bashkëmoshataret e saj nuk mund të 
thoshin dot më se Mahmuti kish mbetur në Francë dhe ishte martuar 
andej duke braktisur familjen. Edhe sot familja ruan disa nga gjerat 
e sjella qysh në ato vite të largëta nga Franca.

Tre vjet nuk ishin pak për të mësuar frëngjishten. Ajo ishte e vet-
mja familje ku burri dhe gruaja dinin frëngjisht. Frëngjishtja e Havasë 
shpëtoi disa nga bashkëfshatarët tanë në luftën e dytë botërore kur 
Gjermanët bënin reprezalje kundër partizanëve. Ajo i foli oficerit 
gjerman frëngjisht, i cili u habit se si një fshatarkë dinte kaq mirë një 
gjuhë që në ato vite ishte gjuha e salloneve të mëdha. Oficeri ndrroi 
mendje dhe nuk veproi. Bashkëfshatarët shpëtuan paq.

Kur une isha i vogël, teze Havaj ishte e moshuar, por tiparet e saj 
ishin si të një zonje të vërtet. Ecte me trupin drejtë, me sy plotë dritë, 
gjithmonë krenare e besim te vetja. Gishtat e saj ishin të gjatë dhe 
gjërat i kapte me një delikatesë të rrallë. Kjo ishte Hava Kuçi, një grua 
e fortë labe, që i habiti të gjithë me kurajon e saj të jashtëzakonshme.

Por Havaja nuk është e vetmja grua që udhëtoi vetëm drejt 
Francës. Më 6 Prill të vitit 1939 ishte edhe një grua tjetër po aq e 
zonja, Mero Kucaj që udhëtoi vetëm deri në New York bashkë me 
dy vajzat e saj për tu bashkuar më bashkëshortin e saj me origjinë 
nga Damësi. Historia e saj është edhe më interesante per te cilen do 
te shkruaj njehere tjeter.

Keto jan e grate e laberise dhe te gjithe Shqiperise, keto jane nanat 
tona e gjyshet e femijve tane. Ato meritojne cdo mirenjohje. Edhe ky 
shkrim i shkurter eshte nje mirenjohje e thelle per nenet tona heroina.

Ps: Falenderoj pa mase mikun tim Nelo Kuçin qe me dha shume 
detaje te ketij shkrimi, vellain tim Petritin qe me sugjeroi te shkruja 
per kete histori te vertet. Falenderoj Adela Kuçin, stermbesen e Havase, 
tashme qytetare shqiptaro-amerikane, por edhe studentja e ime ne nje 
nga masterat e Universitetit “Luarasi”.

Petrit kozeli, një urë solidariteti mes Italisë 
dhe shqipërisë kundër pandemisë Covid-19 

në Vatikan, në sallën Clementina, në një pritje 
rezervuar për të gjithë gazetarët e shtypit katolikë 
italian, ku ai mori pjesë si fotograf i të përjavshmes 
katolike “La Cittadella”.

“Në çdo hap që bëja drejt Atit të Shenjtë, emo-
cionet rriteshin kaq shumë, saqë për një moment, 
mendimet më largoheshin të copëtuara, duke më 
krijuar ndjesinë e të ndodhurit në boshllëk. Por 
buzëqeshja e Papës si dhe shtrëngimi i duarve me 
të më bëri të ndihesha mirë, duke mos harruar ti 
shprehja kishës katolike, mirënjohjen time më të 
lartë. Emocionet e forta dhe gëzimi që përjetova 
në ato çaste më lumturuan. Padurimi që ti ndaja 
këto çaste së bashku me gruan e djalin tim ishte 
një tjetër kënaqësi, që do të provoja sapo të shkoja 
në shtëpi”.

 Por, puna e një artisti dhe mendimtari 
kontribues në miqësinë italo-shqiptare dhe roli i 
tij si “Ambasador i Kombit” favorizon krijimin e 
urave të miqësisë e solidaritetin në mes të popullit 
italian edhe atij shqiptar. Edhe në kontaktet me 

mjekët në Mantova, të cilët kanë aplikuar teknikat 
e terapisë kundra Covid-2019 në spitalet; “Carlo 
Poma” në Mantova dhe “San Matteo” në Pavia, 
i krahasuar si një zbulim i guximshëm, i cili 
vazhdon të adoptohet me sukses edhe në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës.

Për meritat e tij, Petriti është vlerësuar nga 
Republika Italiane me titullin “Kalorës i Urdhrit 
të Meritës”; dhe “Oficer i Urdhërit të Meritës”, 
si edhe me medaljen e urdhërit “Kalorës Mbro-
jtës i Selisë së Shenjtë”. Pikërisht si mbajtës i 
mjaft titujve, medaljeve e urdhërave të merituar 
dhe dashurinë për vendin e tij e me dëshirën e 
vazhdueshme për ta ndihmuar në një farë mënyre 
popullin e vet e ka shtyrë të ndërhyjë pranë au-
toriteteve kompetente shqiptare në mundësimin 
e kontakteve me mjekët e spitalit në Mantova 
përsa i përket gjetjes së rrugëve për të shpëtuar 
jetë njerëzish kundrejt intensitetit të përhapjes së 
pandemisë në Shqipëri e rrezikshmërisë së saj në 
shkallë botërore.

Për sa më sipër mjekët specialistë: Massimo 
Franchini dhe Giuseppe De Donno, iu përgjigjën 
pozitivisht shqetësimit të Petritit për situatën që po 
kalon populli ynë, si rezultat i rritjes së numrit të 
infektuarve nga Covid-19.

Ata në këtë rast u shprehën: “Jemi vërtet të 
nderuar që të bashkëpunojmë me qeverinë dhe 

ku i ndërroi, por një ditë përfundoi në Sent-Etien. Udhëtim i gjatë 
dhe në një botë krejt të panjohur. Të vetmin qytet që kish njohur 
Havaja ishte Tepelena, që në ato kohëra ishte një gjysëm qytet e 
gjysëm fshat.

Havaja nuk dinte asnjë gjuhë. Mesa duket tregonte adresën e 
zarfit dhe të panjohurit e orientonin vetëm me gjuhën e shënjave. 
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mjekësinë shqiptare për të shpëtuar sa më shumë 
jetë njerëzish në mënyrë që shkenca e mjekësia 
të mos kenë kufi dhe të jenë në shërbim të popu-
jve. Këtë bashkëpunim ne e bëjmë, duke shprehur 
mirënjohjen ndaj mjekëve shqiptarë, të cilët në 
momentin e urgjencës italiane, erdhën këtu për të 
ndihmuar njerëzit tanë, duke luftuar krah për krah 
me kolegët e tyre italianë”.

Zoti Kozeli më informoi se së bashku me të 
dy mjekët mantovanë, kanë pasur edhe një takim 
përmes një video-konference me zv/Ministren e 
Shëndetësisë në Shqipëri zj. Mira Rakacolli dhe 
drejtoren e Kabinetit të Ministrisë së Diasporës zj. 
Ada Ilia.

Zonja Mira Rakacolli dëshironte të njihej prak-
tikisht me detajet e metodës së tyre në përdori-
min e plazmës hiperimune nga të dy ekspertët e 
Mantovës. Në fund ajo kërkoi që ti dërgohej nëse 
do të ishte e mundur edhe protokolli i spitalit të 
Mantovës. Mjekët De Donno dhe Franchini, në 
marrëveshje me menaxhimin strategjik të ASST në 
Mantova i ftuan përfaqësuesit e qeverisë shqiptare 
dhe kolegët e tyre shqiptarë, që të vijnë në Itali, në 
strukturat e tyre, në mënyrë që t’u shpjegohet me 
detaje jo vetëm përdorimi i plazmës hiperimune, 
por edhe pjesa organizative e saj, në përgjigje ndaj 
pandemisë COVID-19. Më në fund, mjekët man-
tovanë i kërkuan zv. ministres shqiptare të mundë-
soj formalizimin e bashkëpunimit në mënyrë që të 
sensibilizohet opinioni publik italian si edhe fonda-
cione të ndryshme për gjetjen e fondeve, të cilat do 
të vihen në dispozicion për blerjen e pajisjeve spit-
alore për Shqipërinë. Urojmë që ky bashkëpunim 
të fillojë, duke dhënë frutet e duhura në këto mo-
mente të vështira të kësaj lufte bakteriologjike në 
shkallë botërore e një kohësisht edhe për të vrarë 
frikën se mos mbetet i mbyllur në arkivat e bu-
rokracisë ku rastet negative dhe më ekstreme të 
përfitimeve personale vazhdojnë të na hidhërojnë 
jetën e përditëshme.
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e ardheshmja e letersis shqiptare
Nga zeF VAleNtINI

Ka letërsi direkte e ka letërsi reflekse. E 
para asht ajo qi synon porsi objekt të 
punimit të vet ndonji gja, ndonji ndod-

hje, ndonji njeri; në daç, edhe ndonji ndjesi, 
ndonji gjendje shpirtnore të njeriut, qoftë edhe 
të vetë letrarit. E dyta përkundrazi synon jo aq 
të tilla gjana a ndjesi, por punën letrare të le-
trarit, ndjesit e gjendjen shpirtnore të tijën si 
letrar, në pregatitjen e në punimin e tij. Këto dy 
mënyrë quhen edhe, zakonisht, letërsi kritike (a 
theori) letrare; por, për arsyenat qi do të ceken 
ma andej, na vjen ma për dore te thomi letërsi 
direkte e letërsi reflekse.Tue vërejtë në ketë pik-
pamje historin e letërsis shqiptare, bje në sy se 
ndër vjetët qi kanë kalue, mbasi filloi me u zh-
villue shkolla e mesme shqiptare, letërsija kom-
tare muer nji drejtim qi nuk pat përparandej. Po 
thomi me qellim “shkolla e mesme”, e jo “studi-
mi i naltë letrar ndër universitete”, jo aq pse pak 
qenë studentat letrare universitare, por pse nji 
pjesë me randësi e letërsis shqiptare q’atëherë 
e mbrapa qe vepër studentash të shkollave të 
mesme, ose letrarësh të rij me shkollë të mesme; 
këta flet mirë për zotsin e tyne, për shpirtin e 
pregatitjen qi nji shkollë e tillë dijti me u dhanë 
në nji periudhë qi pra u duk e duket e dobtë 
dhe e pasigurtë; por edhe na kujton se bashkë 
me guximin e bukur të moshës së re, ka për të 
paraqitë domosdo sheje mitunije, të lavdueshme 
ndoshta në nji letërsi direkte, por të dyshimta në 
nji letërsi reflekse.

Njimend edhe në kohnat e para e deri në 
1924 a aty pari, pose letërsia fjesht popullore 
(sikurse kangët, përrallat, proverbat …) e pose 
letërsis shpirti e trajte popullore sikurse do ro-
manxa e shum poezi shkalle së përvujtë, e deri 
në vepra arti të vërtetë (si Lahuta e Malcis, Han-
ko Halla), ka qenë edhe një letërsi e lavrueme, 
jo vetëm me nji vetëdije letrare e artistike (De 
Rada, Asdreni, Skiro, Palaj, Poradeci …), por 
edhe me nji përpjekje të qartë për të marrë 
mbrapa e – kush e din? – me u a dalë letërsivet 
të hueja, sidomos me të medhajavet e klasike 
(N. Frasheri, Mjedja, Koliqi …). Këta nënkupton 
studim, analyzë, dije reflekse të vëlernavet e të 
mjetevet të shprehjes letrare.

E këta vazhdoi edhe mbrapa. Por të rijt 
nëpër shkolla (a të nxitun nga shkolla e nga 
shtypi letrar, sikurse revistat ma ne shej, “Hylli 
i Drites”, “Leka”, “Illyria”, “Shkëndija” etj.), 
nxuen edhe histori e kritikë letrare. Rivistat kul-
turore u banë shesh i sa polemikave kritike e 
theorije së përgjithëshme letrare, shpesh herë 
prej anës së të rijve, të shumtën e herës me njim 
interesim të të rijvet ndoshta ma të gjallë, ma të 
nxetë, e – të thomi edhe – ma kompetent se për 
çdo çashtje tjetër.

Me fjalë tjera, përparandej shklrimtari letrar, 
qoftë populluer, qoftë i dijtun, me u pasë pëvetë 
pse kishte shkrue kështu a ashtu, do të kishte 
përgjegjë, nemos “pse kështu ma thotë zemra”, 
“pse kështu e lypë ky zanat”. Përkundra n’atë 
periudhë të mbrame qi thamë, letrari i ri do të 
kishte përgjegjë me nji theori të përgjithëshme 
hestetike si mbas lëvizjes shpirtnore në të cilën 
ishte rritë sejcilli, apor së cilës i ishte dhanë; 
u panë kështu klasicista, ekspresjonista, im-
presjonista, idealista, parnasjanista, simbolista, 
surrealista, titanista, hermetikë; as nuk munge 
do esistencjalista ante literam. Çudi e madhe 
për atë qi të kujtojë fenomenet a mavonshme, 
materialista s’ka pasë, veç pak a aspak, ndërsa 
nuk munge “crocianë” mu ndër ata qi mbrapa, 
së paku politikisht, u dhanë mbas materjalizmit 
marksist-leninist-stalinist (krushevjanë, si duket, 
në Shqipni deri sot nuk ka): Ottepel-i i Ehren-
burgut nuk pat shkollë në Shqipni, por, në qoftë, 
vetëm Nëna e Gorki-t.

Zakonisht nji fazë e tillë ne letërsi a në art, 
përgjithësisht asht fazë e shtyme kah dekaden-
ca; kështu qi na do të kishim në histori letrare 
të Shqipnis, mbas nji periudhe shum të gjatë të 
fillesavet, nji periudhë mjaft të shkurtë letërsije 
së përpunueme (1880-1924) e fill periudhën 
dekadente. Porse fenomenet reflekse nuk për-
bajnë gjithmonë një periudhë dekadence, por 
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Ka letërsi direkte e ka letërsi reflekse. E para asht ajo qi synon porsi objekt të punimit 
të vet ndonji gja, ndonji ndodhje, ndonji njeri; në daç, edhe ndonji ndjesi, ndonji 
gjendje shpirtnore të njeriut, qoftë edhe të vetë letrarit. E dyta përkundrazi synon jo 
aq të tilla gjana a ndjesi, por punën letrare të letrarit, ndjesit e gjendjen shpirtnore të 
tijën si letrar, në pregatitjen e në punimin e tij. Këto dy mënyrë quhen edhe, 
zakonisht, letërsi kritike (a theori) letrare; por, për arsyenat qi do të ceken ma andej, 
na vjen ma për dore te thomi letërsi direkte e letërsi reflekse.Tue vërejtë në ketë 
pikpamje historin e letërsis shqiptare, bje në sy se ndër vjetët qi kanë kalue, mbasi 
filloi me u zhvillue shkolla e mesme shqiptare, letërsija komtare muer nji drejtim qi 

ndonji herë nji periudhë letrare si çdo periudhë 
tjetër në të cillën interesimi shkon kah nji objekt 
a nji vëlerë qi në periudha tjera nuk tërhiqte. 
Këta sidomos kur nuk ndodhë prej së lodhunit 
të nji letërsis shekullore të vjetrueme, por nga 
shqetsija e dishirit të lamijevet e të guximevet 
ma të hapta a të nalta.

Objekt letërsije e arti mund të jetë padyshim 
bota e përjashtme shka dikur quhej natyra; por 
me aq të drejtë e ndoshta edhe me të drejtë ma 
të madh, objekt arti mund të jetë edhe vetë njer-
iu e sidomos jeta e permbrendshme e njeriut, 
diesi, regime, Aspiratat e tije. Madje, pa nji in-
terisim të tillë, art nuk ka, në qoftë e vërtetë se 
arti asht krijesë e njeriut, në qoftë se mund të 
thomi se vetëm atëherë fillon arti kur objekti nuk 
fotografohet, por merr disi trajtën e vetë artis-
tit, tue jetue disi jetën e tij. Prandej edhe ndër 
periudha sado primitive t’artit kemi pasë pothue 
trajtat të gjitha të transfigurimit artistik, sikurse 
stilizimi, poezija epike, poezija lirike, edhe pa 
thanë se në çdo poezi nji shkallë lirike preket 
gjithmonë, ndryshej art nuk ka.

Të marrim tash, për shembull, nji objekt 
sakt jo të rrallë vegimi artistik: historin; në koh-
na primitive poezija historin e ka çue në shkallë 
t’artit sidomos me trajtën e kallximit epik; aty 
poeti qi jetonte po at jetë e po ato ndiesi të hero-
jvet të vet, jetonte edhe vera e tyne, pa vështirsi 
të madhe e me nji farë spontanejteti, pse aj vetë 
disi ishte nji prej tyne. 

Ma vonë, tue jetue njerzit nji jetë jo aq primi-
tive, por ma materjaliste e ma shkencore, sido-
qoftë ma artificiale, e prandej ma pak poetike, 
shum ma të veshtirë qe të gjejshin nji objekt 
mjaft lirik për të ba poezi epike; e, të kishin 
dashtë me marrë fakte të vjetra, do të jetoheshin 
me ndiesi tjera, të reja, personale, pa marrë 

në dorë për së tepri sopirti e asaj historije. Në 
kohna moderne u gjetën edhe studjuesa me 
shpirt poetik të shoqnuem me shpirt shkencuer, 
të cillët përnjimend, me ato njoftime qi kishin, 
jetojshin jetën e sopirti e vjetër, njaq sa mund 
të jetohet prej njij moderni; kështu nji liricitet e 
kishin, e këtij i shtojshin edhe atë fuqi lirike qi 
jep misteri i gjanavet të vjetra e prandej të bin-
dueshme (shum frengë të shek. XIX, Carducci, 
Undset e sa romanxjerë historikë). Pa mërrijtë 
në nji shkallë të tillë, vështirë mund të thuhet 
se ka art. 

Ka  ma tepër retorikë, d.m.th. nji gjurmim 
efektesh artistike jo me anë ndiesish të vërteta e 
spontane, por me anë mjetesh të zanatit; në qoftë 
aty nji vëlerë (edhe mund të jetë), asht vëlerë 
mënure e jo reale. Të rijt mund të kenë shpesh 
nji mënyrë arti sikurse mund t’a kenë ata stud-
juesa qi mund të rijetojnë kohnat e shkueme; 
e këta mund të jenë të sinqertë. Ka edhe asish 
qi zotnojnë nji mjeshtri mjaft të përmbarueme; 
por vështirë ash të mërrijnë në nji shkallë real-
izimi qi vetëm eksperjenca e jetës mundet me 
e dhanë; e atëherë ndiehet në veprën e tyne se 
mungon ajo martesë fatlume ndërmjet subjektit 
e objektit qi përban shka mund të quhet pënji-
mend vepër arti.

Kur për fat të zi këta të rij e bajnë atë reto-
rikë jo vetëm nji mënyrë ushtrimi letrar, por nji 
rregull a nji mënyrë jete, jeta e tyne del jashtë 
faze. E kur për ma tepër me nji të tillë poezi a 
retorikë, çojnë zanin e përpiqen të bahen dre-
jtuesat e tjervet, kur, ma zi edhe, ndigjohen prej 
tjerësh, nuk del vetëm fat i zi i poezis a i artit, 
por edhe i jetës individuale e të përbashkët. 
Kjo gja u ngjau shum letrarve te rij shqiptarë 
ndërmjet dy luftave të mëdhaja. Nuk po thomi 
se vetëm atëherë; por atëherë në nji mënyrë të 

veçantë, prejse të rijt aso kohe nuk kishin nji 
objekt të gjallë, konkret, te çelun për veprim-
tarin e tyne, e prandej s’kishin veòse a andrra 
apo te kthyeme të vonueme në kohna jo fort të 
vjetra, por krejtësisht të kalueme. Kështu doli 
retorikë nji pjesë e madhe e letërsis patriotike, 
jo pse diesi nuk ishin të sinqerta, por pse aspira-
tat ishin irreale. Sot në Shqipni ka hy mendësija 
materialiste; nuk asht nevoja të thomi ose të pro-
vojmë këtu se asht e gabueme dhe e rrejshme; 
porse nuk ka gabim që të jetë vetëm gabim e qi 
mos të jetë ma fort nji reakcjon i tepruem kun-
drejt ndonjij gabimi tjetër: si teprim, asht gabim; 
si reakcjon, e ka ase mund ta ketë funkcjonin e 
vet të dobishem.

Funkcjoni i materjalizmit do t’ishte me thirrë 
përsëri njerzin kah nji konsideratë ma realistike 
të punvet të jetës, sidomos shoqnore. Nuk mund 
të thomi se e ban përnjimend gjith here, se ban 
me të vërtetë mirë, e sidomos se e ban menji-
herë: ne Shqipnin e sotshme, p.sh., letrarët e rij 
janë mjaft retorikë, njaq sa qenë vëllaznit e tyne 
ma të mëdhaj ndërmjet dy luftave; ndoshta asht 
nji tjetër retorikë, por retorikë asht, pse letrar-
isht ma e dobët. Por ndoshta nesër diziluzjoni 
mund të vejë për fije, sëpaku pjesënisht, edhe 
iluzjonet e sotshme. 

Rinija shqiptare e sotshme qi gjindet në 
mërgim nuk ka mundësi të shumta për tu dhanë 
mbas letërsije, e sidomos për të botue vera e 
veta, e prandej për t’u u dhanë nji përhapje e 
nji fuqi vepruese shoqnore; porse krahasimet qi 
mund të bajë me realitetin e botës ma hapët në të 
cilën jetojnë, sëpaku mentalitetit, në mos letërsis 
së saj, mundet me i dhanë at konkretizëm pa 
të cillen çdo letërsi asht andërr; e çdo andërr 
mund të ketë ndonji ngjyrë të rrallë e të çudit-
shme, por nuk mund t’u kallxohet pada tjervet 
për pa i mërzitë. Merzija nuk asht qëllimi i letër-
sis, e qyshë në kohë të veta Galateo i t’Imzot 
Della Casa porositte njerzit e mirërritun mos të 
përvetsojshin vesin me kallxue andrra tue qenë 
se nuk gjindej njeri ma i merzitshëm se ai qi ka 
nji ves të tillë.

   Nji realizëm prandej mund t’a fitojë rin-
ija qi jeton sot në Shqipni; nji tjetër rinija e 
mërgimit; ndoshta, tue bashkue, mund të dalë 
nesër nji shpirt ma i gjallë për letërsin shqiptare 
qi do të vijë. Këta, natyrisht, në rasë se qin-
dron gjallë mundësija letrare. Kjo gjë mvaret 
nga dy fuqi: shpirti lirik e shprehja gjuhësore. 
Nuk kemi shum besim në liricitetin kolektiv të 
përpjekjevet të planifikueme të mytit të punës, 
të ndërtimit, etj: në pastë pasë edhe Naimi nji 
frymë lirike kur thonte “punë punë nat’ e ditë 
– që të shohim pakë dritë!” lirika nuk ishte 
gjithaq në myt të punës, sa në dishir të dritës, 
a- ma fort edhe – në kujtim, ndiesi, permallim 
të vuejtjes s’errësinës. Sa për vuejtje – mater-
jale e shpirtnore – nuk dyshojmë se ka mjaft 
në rinin e sotshme shqiptare, qoftë n’atdhe, 
qoftë në mërgim. Shka na ban të dyshojmë ma 
tepër asht vorfnimi i shprehjes letrare. Gjuha 
popullore, gurra e vërtetë e shprehjes letrare 
jo retorike, drue se sot asht, në mos tue hu-
pun (shka nuk ndodhë kurr) tue bjerrun atë 
fjeshtësi, pastri, orgjinalitet të vet, qi mujte me 
i shenjue letërsis shqiptare nji vend të veçantë 
kundrejt letërsivet të hueja (mjaft të lexohen 
përpjekjet letrare të soçme, ase ai poshtënim 
qi asht fjalori i gjuhës shqipe, i botuem nga 
Instituti i Shkencave të Tiranës).

   Nuk e kemi vetëm kundra vërshimit të 
shprehjevet të hueja (çudi e madhe, sot, me gjith 
mënin zyrtare tundra Italis, e me gjith miqsin 
zyrtare me Rusi, gjuha e përdorun nga shtypi 
shqiptar i Shqipnis asht dy herë aq e italjanizu-
eme se kurr, e nga gjuha ruse janë marrë pothue 
vetëm terma burimi latin!); por e kemi sidomos 
kundra vërshimit të terminologjis shkencore e 
teknike, d.m.th. abstrakte e pa jeh ndiesmitar, 
d.m.th. pa mundësi lirike. Shpresa pra për nji 
t’ardhëme të letërsis shqiptare nuk ka hupë, 
por mvaret ma së forti nga shpëtimi i gjuhës si 
shprehja e ndiesis e jo vetëm si vegël për nevojët 
e jetës a të vezhgimit të ftohtë të dijtunis e të 
teknikës.

(marrë nga Shejzat viti 1957)

At Giuseppe (Zef) Valentini
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Rënia e heshtur e janinës, 1913
Nga PeRPARIM RexHePI

Meqe sot eshte dita e gjysherve, 
po e kujtoj gjyshin tim nga nena, 
Arshi Amedini, i cili së bashku me 
50 bolenas dhe  luftëtarë të tjerë 
shqiptarë luftuan per mbrojtjen e 
Janinës, më 1912-1913.

Operacioni për mbrojtjen e Janinës (kryeqen-
dra e Shqipërisë së Jugut) nga rrethimi i 
ushtrisë greke është fare pak i njohur në 

vendin tonë,  megjithëse për ta mbrojtur atë luftoi 
një divizion me redifë (rezervistë) shqiptarë si dhe 
vullnetarë të tjerë. Ushtria turke, në Luftën e Parë 
ballkanike pësoi një katastrofë të vërtetë. Vetëm 
Shkodra dhe Janina qëndruan për një kohë të gjatë 
në rrethim, Shkodra-7 muaj dhe Janina-6 muaj. Kjo 
qëndresë, pa mohuar meritat e efektivit turk, kishte 
në themel faktorin shqiptar që luftonte për të mbro-
jtur kryeqendrat e vilajeteve shqiptare të Shkodrës 
dhe Janinës, që pati një efekt pozitiv edhe në mar-
rjen e vendimeve nga Konferenca e Londrës për 
kufijtë e shtetit të ri shqiptar.  Shtabi Madhor turk, 
kishte planifikuar që në rast lufte, Janina të mbro-
hej nga një Korpus, i përbërë nga një divizion me 
nizamë (23 autonom)  dhe një divizion me rezerv-
istë, i kompletuar nga Vilajeti  i Janinës. Divizioni  
23, me një efektiv prej gati 6 mijë vetësh, kishte 
3 regjimente këmbsorie, 1 regjiment artilerie, me 
21 bateri artileri të kalibrave të ndryshëm, me 128 
gryka zjarri, nga të cilët 16 topa të kalibrit 120 mm, 
72 topa të kalibrit 90 mm, etj, si dhe 12 mitrolozë 
të tipit “Maksim “, prodhim i vitit 1908. 

Divizioni me redif përbëhej nga  3 regji-
mente: Regjimenti i Janinës, me 4 batalione: i Jani-
nës, Margëllëçit, Filatit dhe Ajdonatit. Regjimenti 
i Vlorës me 4 batalione: i Vlorës, Mallakastrës, Fi-
erit dhe Tepelenës. Regjimenti i Gjirokastrës, me 
4 batalione: i Gjirokastrës, Delvinës, Përmetit dhe 
Leskovikut. 

Duke llogaritur se një batalion me redifë kishte 
mesatarisht  500-600 vetë, numri i redifëve mund 
të shkonte, deri në 7 mijë luftëtarë. (Disa autorë 
flasin për çeta shqiptare të fshatrave që shkuan 
vullnetarisht  për të luftuar në Janinë. Kjo është e 
vërtetë pjesërisht, por forca kryesore ishin redifët 
e inkuadruar në këtë divizion).

Gjithsejt Korpusi i Janinës, me dy divizione, 
në filim të luftës,  kishte fillimisht rreth 12-15 mijë 
vetë. Më vonë, efektivi u shtua me forca të tjera të 
konsiderueshme turke, që u tërhoqën nga Manasti-
ri, duke arritur në rreth 30 mijë vetë. Komandant i 
Korpusit ishte Esad Pashë Janina, i njohur edhe si 
Mehmet Esad Pasha, i lindur në një familje shqip-
tare në Janinë, një oficer me reputacion, i cili kishte 
kryer detyra të rëndësishme në ushtrinë turke. 

Ashtu si në Shkodër, edhe në Janinë ishin 
bërë punime të shumta fortifikuese, të ideuara e 
ndërtuara nga mareshalli gjerman Von Der Goldz, 
që e shumëfishuan aftësinë mbrojtëse të Korpu-
sit. Zemra e këtij sistemi të fortifiuar ishte Bezhani 
(Bezani), 10 km në juglindje të Janinës. Përpara 
transheve të vijës së parë ishin vendosur tela me 
gjemba, etj. Sipas historianit italian Egidio Ivetiç, 
“pushtimi i Janinës ishte më i vështiri  sepse Jani-
na nga ana jugore ishte e mbrojtur nga dy fortesa 
moderne, Bizani dhe Kastrica, të pajisuar me 
transhe, qendra zjarri, tela me gjemba dhe artileri 
shumë të mirë. Katër fortesa të tjera ishin vendo-
sur në anën perëndimore të qytetit, një tjetër në 
lindje dhe një në liqenin e Janinës. Garnizoni os-
man ishte përforcuar me forca që tërhiqeshin nga 
Manastiri, si dhe nga shumë vullnetarë shqiptarë. 
Qyteti, ndonëse me shumicë greke, ishte i rrethuar 
nga vendbanime me popullsi pothuaj krejtësisht 
shqiptare”.

Në prag të luftës së parë ballkanike, Greqia 
ishte një shtet i vogël, me një popullsi rreth 2 mil-
ion banorë dhe me forcat tokësore më të dobëta 
në Ballkan, madje Serbia e Bullgaria, nuk prefero-
nin ta kishin Greqinë aleate në luftë kundër pe-
randorisë osmane. Greqia vuante ende pasojat e 
shpartallimit të forcave të saj tokësore në betejën 
30 ditore me ushtrine turke, më 1897 në rajonin 
e Thesalisë. Vetëm flota e saj  e fuqishme detare 
luftarake i kishte shtyrë monarkitë ballkanike që 
ta përfshinin Greqinë në aleancë. Duke nxjerrë 
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mësime nga disfata e vitit 1897, Greqia iu drej-
tua për ndihmë Francës, e cila krahas trajnimit në 
Paris të mjaft kuadrove të larta të ushtrisë greke, 
dërgoi në Athinë një ekip ushtarak, të kryesuar 
nga gjenerali Eydoux. Ky ekip ndihmoi jo vetëm 
në periudhën e paqes, por edhe gjatë veprimeve 
luftarake  të ushtrisë greke në Luftën e parë ball-
kanike. Greqia bleu nga Franca edhe armatim për 
forcat tokësore, sidomos pjesë artilerike, si dhe 
mjete detare, si nëndetësja “Delfin”.  

Ushtria greke kishte një efektiv prej gati 120 
mijë trupash, të grupuar në dy armata, e The-
salisë, me 100 mijë vetë, me 160 gryka zjarri 
artilerie, e komanduar nga princi trashëgimtar 
Konstandin; dhe e Epirit, me 20 mijë vetë, e ko-
manduar nga gjenerali  Konstandinos Sapunxakis, 
si dhe  forcat  e zgjedhura “Evzon” (7 batalione), 
marinën luftarake, etj. Komandanti i Përgjithshëm 
ishte mbreti Jorgo, kurse flota luftarake komando-
hej nga arvanitasi Pavllo Kundurjoti. Greqia kishte 
4 avionë luftarakë ( Serbia-7).   Sipas idesë së 
Shtabit Madhor grek, prioritet kryesor ishte pushti-
mi i Maqedonisë dhe portit mjaft të rëndësishëm të 
Selanikut, që pretendohej edhe nga Bullgaria. Ar-
mata e Thesalisë u përqëndua në Larisa dhe, pas 
disa fitoreve të lehta, iu afrua Selanikut, që mbro-
hej nga një Korpus osman, prej 26 mijë vetësh, të 
komanduar nga Hasan Tahsin Pasha, me origjinë 
nga një fshat i Përmetit. 

Ai refuzoi ofertat e palës bullgare ( iu prem-
tua një shumë e madhe në një bankë në Zvicër), 
por pas negociatave ia dorëzoi pa luftë Selanikun 
Greqisë. Për dorëzimin pa luftë të Selanikut dhe 
me akuzën e tradhëtisë, Hasan Tahsini u dënua 
me vdekje nga një gjykatë ushtarake turke, ashtu 
siç thuhet, e pësoi edhe Esad Toptanin për dorëzi-
min e Shkodrës. Drejtimi i Janinës konsiderohej 
më i lehti nga pikëpamja politike sepse nuk kishte 
ndonjë shtet fqinj që ta pretendonte, me përjash-
tim të Shqipërisë, e cila nuk ishte një shtet i pa-
varur dhe nuk kishte forca të saj të armatosura. 
Për këtë arsye, për pushtimin e saj dhe krahinave 
përreth u gjykua e mjaftueshme  armata e Epirit. 
Në realitet, Italia nuk kishte shfaqur ndonjë interes 
për Janinën, kurse Austro Hungaria, pas disa më-
dyshjeve të saj, në dhjetor 1912, kur filloi punimet 
Konferenca e Londrës, e vuri në dijeni Greqinë se 
ajo shqetësohej për Shkodrën, kurse fati i Janinës 
nuk i interesonte.

Më 2 nëntor 1912, armata e Epirit, e për-
forcuar edhe me vullnetarë italianë, të udhëhequr 
nga Ricioti Garibaldi, djali i Xhuzepe Garibaldit,  
pushtoi Prevezën dhe vazhdoi marrshimin drejt 
Janinës dhe jugut të Shqipërisë.

Ndërkohë që vazhdonte punimet Konferenca 
e Londrës, Greqia u këshillua nga Franca që ta 
pushtonte sa më shpejt Janinën ( ashtu si Franca 
këshilloi edhe Malin e Zi për Shkodrën). Pushtimi 
i saj me luftë do të legjimitonte kërkesën e Greqisë 
për ta aneksuar Janinën, bashkë me krahinat për-
reth.   Për tre ditë, më 14-16 dhjetor 1912, armata 
e Epirit ndërmori një mësymje në shkallë të gjerë  
kundër brezit të mbrojtjes së Korpusit të Janinës 
dhe mundi të pushtonte përkohësisht lartësitë e 
Luzetës dhe të Agia Nikoloas. Por më 19 janar 
1913, me një kundërgoditje të suksesshme tru-
pat turko-shqiptare e rimorën Luzetën, por nuk e 
mbajtën dot, pasi grekët më 21 janar e ripushtuan, 
por nuk përparuam më tej sepse i ndaloi fortesa e 
Bezhanit.

MAsAt e QeVeRIsë së IsMAIl 
QeMAlIt Në NdIHMë të QëNdResës 

Në jANINë.

Ditën e shpalljes së pavarësisë së Shq-
ipërisë, më 28.11.1912 Ismail Qemali i dërgoi 
një telegram Bashkive dhe Parësisë së Korçës, 
Shkodrës, Janinës, etj, ku kërkonte” forcimin e 
vijave të mbrojtjes për t’u prerë hovin e sulmeve 
të armiqve”. Në fund të dhjetori 1912, një del-
egacion i qeverisë së Vlorës, I kryesuar nga Mi-
tat Fashëri, ministër I Punëve Botore, shkoi në 
Janinë, ku kontaktoi Esad Pashën, të cilit I kërkoi 
të vazhdonte qëndresën në emër të shqiptarëve 
dhe të ngrinte në kështjellë flamurin kuq e zi, 
gjë që do t’I motivonte më shumë luftëtarët shq-
iptarë. Në këmbim, qeveria e Vlorës merrte për-
sipër të ndalonte dezertimin e redifëve shqiptarë, 
që ishte bërë një shqetësim për komandën turke. 
Kërkesën për ngritjen e flamurit shqiptar Isamil 
Qemali ia bëri edhe Esad Toptanit në Shkodër, 
në fillim të janarit 1913, por të dy Esadët( i Shko-
drës dhe i Janinës) nuk  pranuan. Më 24 dhjetor 
1912, zëvëndësvaliu i Janinës i dërgoi një tele-
gram Ismail Qemalit. “Meqënëse në disa rrethe 
kanë bërë shpallje për pavarësinë e Shqipërisë, 
po shtohet arratisja e ushtarëve rezervistë, të cilët 
e kanë keqkuptuar lajmin, duke thënë se tani që 
u sigurua pavarësia është e kotë të luftohet ende 
në Shqipëri e të derdhet gjak”. 

Këshili i ministrave në Vlorë, më 29 janar 
1913 mori vendimin që “ të mbrohet me çdo kusht 
Janina” dhe iu dërgoi një thirrje gjithë krahinave të 
vendit, ku kërkonte që “ushtarët shqiptarë, të ar-
ratisur nga fronti i Janinës, të kthehen menjëherë 
në repartet e tyre për mbrojtjen e interesave të 
Atdheut. Për shqiptarët është një detyrë fort e 
madhe të mbrohet dhe mbahet Janina. Megjithëse 
ushtarët shqiptarë luftojnë nën flamurin otoman, 
prapëse prapë ata duhet ta dinë dobinë që ka 
Janina për Atdheun e tyre”. Por situata në terren 
ishte shumë e vështirë.  Sipas telegramit të dërguar 
Ismail Qemalit nga përfaqësuesit e Beratit ” pjesa 
më e madhe e rezervistëve të Gjirokastrës, Vlorës 
e Çamërisë janë në gjendje arratie… Atyre që janë 
këtu, u janë dhënë këshilla, por shumica mjerisht 
qëndrojnë indiferentë e të çinteresuar në çështjen 
e pjesmarrjes në luftë”.

Qeveria e Vlorës urdhëroi administratën në 
Gjirokastër, Vlorë, Berat, Fier , etj që të merrte të 
gjitha masat për të kthyer ushtarët e dezertuar nga 
fronti i Janinës dhe për të ndihmuar qëndresën në 
këtë qytet. Por sigurisht në kushtet e asaj kohe, aq 
më tepër kur rrugët e furnizmit me ushtarë, muni-
cione dhe ushqime u prenë nga pushtimi i krahi-
nave të Jugut nga forcat greke, mundësitë reale të 
qeversisë së Vlorës  për të ndihmuar qëndresën në 
Janinë ishin shumë të kufizuara. Ndërkohë, sipas 
historianit grek Vasil Kondis,  qeveria greke, duke 
pasur informacion për këtë qëndrim të qeverisë 
shqiptare për Janinën e paralajmëroi Ismail Qema-
lin se “ nëse vazhdoni të dërgoni ndihma dhe nuk 
tërhiqni ushtarët shqiptarë  nga Janina, ne do të 
pushtojmë Vlorën”.

Pas rënies së Selanikut dhe krahinave përrreth 
tij, për të përshpejtuar rënien e Janinës dhe për 
të vendosur Konferencën e Londrës para faktit 
të kryer, Komanda e lartë greke e përforcoi Ar-
matën e Epirit me forca të mëdha të ardhura nga 
armata e Thesalisë, duke e çuar numrin e fektivit 

në rreth 70 mijë vetë, tashmë nën komandën e 
princit trashëgimtar  Konstandin. Por për çudi, 
deri në fillim të marsit,  armata e Epirit nuk ndër-
mori ndonjë veprim luftarak te rendesishem ndaj 
forcave të Korpusit të Janinës… Ka autorë që për-
mendin se komanda greke kishte hyrë në nego-
ciata të fshehta me komandin e Korpusit të janinës, 
Esad Pashë Janina. Është fakt se pas dorëzimit të 
Janinës, Esadi u trajtua shumë mirë nga grekët, në 
një hotel në Janinë( deri më 3 dhjetor 1913, kur 
u deportua në Turqi), ndërkohë që ushtarët dhe 
oficerët vuajtën nga mungesa e strehimit, ushqimit, 
shërbimit shëndetësor, sëmundjet, keqtrajtimet, 
etj.  Ndërkohë, para se Konferenca e Londrës të 
fillonte diskutimet për kufijtë jugorë të Shqipërisë 
me Greqinë, më 4 mars 1913, armata e Epirit u 
hodh në mësymje kundër brezit të fortifikuar  të 
Korpusit të Janinës dhe pas dy ditë luftimesh ai ka-
pitulloi( 6 mars 1913). Skur të marrim të mirëqenë 
shifrat e se forcat greke kishin 70 mijë vetë dhe 
Korpusi I Janinës 30 mijë vetë, pra me një epërsi 
gati 2 me 1 nuk mund të jetë bindës shpjegimi se 
për dy ditë të binin rajonet e fortifikuara në Janinë.  

….Më 6 mars në mëngjez herët, Esad Pasha 
mblodhi oficerët e Shtabit të Korpusit, të cilët i 
njohu me propozimin e tij për të vënë në dijeni 
Komandën e lartë greke dhe princin trashëgimtar 
Konstandinos për dorëzimin e Janinës. Më vonë, 
Vicari Mitrpolitit ortodoks i Janinës dhe disa ofi-
cerë të Shtabit u nisën tek princi trashëgimtar, i 
cili deklaroi se e pranonte kërkesën për dorëzimin 
e qytetit nga Esad Pasha, së bashku me armatimin, 
municionin,etj,  duke sqaruar se oficerët dhe ush-
tarët e Korpusit të Janinës konsideroheshin robër 
lufte dhe si të tillë do të trajtoheshin. Më 6 mars 
në drekë, u firmos akti i kapitullimit. Nga nga pala 
greke, u firmos nga majorët Venizellos dhe Strati-
gos, kurse nga pala turke-nga koloneli Vehip, vëllai 
i Esad Pashës. ( Për krahasim, teksti I dorëzimit 
të Shkodrës, u firmos nga princi malazez, Danillo, 
me cilësinë e kryekomandant të ushtrisë malazeze 
dhe nga pala shqiptaro-turke nga gjeneral brigade 
Esad Pasha (Toptani), vali dhe komandant i Ko-
rpusit të Shkodrës). Pra, ishte një injorim I qël-
limshëm nga pala greke I rëndësisë së kapitullimit 
të Korpusit të Janinës gjë që tregonte se Janina u 
pushtua prej tyre lehtësisht, jo si ushtria malazeze 
që humbi në Shkodër një të tretën e efektivit të 
saj ( 13 mijë të vrarë e të plagosur), kurse ushtria 
serbe rreth 5 mijë të vdekur e plagosur. 

Dua të theksoj se sipas disa historianëve eu-
ropianë, ushtria greke në Luftën e parë ballkan-
ike pati 5169 të vrarë. Me këto humbje minimale 
Greqia e dyfshoi popullsinë dhe trefishoi sipër-
faqen e territorit të saj! Në fakt Selanikun dhe Jani-
nën ajo I mori me negociata! Teksti I kapitullimit 
ishte shumë I shkurtër, me katër pika, ku që në fil-
lim thuhej se fortesa dhe Korpusi I Janinës kapitul-
lonin pa kushte dhe se I gjithë efektivi do të trajto-
het si robër lufte, pa asnjë të drejtë tjetër. Trupat e 
Korpusit të Janinës, fillimisht lanë armatimin, mu-
nicionin dhe pajisjet e tjera në pozicionet e luftimit 
dhe filluan të grumbulloheshin në vendin e caktuar 
për robërit e luftës. Por papritmas, nga Komanda e 
lartë greke erdhi urdhëri që  trupat turko-shqiptare 
të riktheheshin në pozionet e tyre të luftimit, të 
merrnin armatimin personal dhe, të rreshtuar, me 
oficerët në krye, të parakalonin në Serviana, 16 
km në jug të Janinës, para tribunës së ngritur nga 
fitimtarët grekë. Ashtu u bë. 

Trupat  e zënë rob të Korpusit të Janinës, 
porsa mbaronin parakalimin para tribunës, ku 
ishte vendosur Komanda greke, ishin të detyru-
ar të hidhnin në tokë pushkët  e tyre. Sipas dy 
gazetarëve francezë, dëshmitarë okularë të luftës 
së Janinës, kjo ishte një pamje shumë e trishtuar 
për fundin e një prej garnizoneve ushtarake që 
rezistuan më gjatë në Luftën e parë ballkanike… 
Renia e Janinës u pasua nga një heshtje e madhe 
në vendin tonë, sidomos në historiografinë shqip-
tare. Pas më shumë se 100 vjetësh asnjë  aktivitet 
nuk është bërë për të përkujtuar këtë ngjarje, ku 
luftuan dhe u vranë mjaft luftëtarë shqiptarë, as-
një libër, film dokumentar, etj. Duket sikur qyteti i 
Ali Pashës u përmbyt nga një cunam i befasishëm 
dhe u harrua nën dallgët e tij. Vetëm në poezinë 
dhe këngët popullore pikon dhimbja për Janinën e 
bukur… Ndryshe ndodh në Greqi, ku çdo vit, më 
7 Mars, divizioni i 8 i Janinës, bën një parakalim 
ceremonial, në përkujtim të marrjes së qytetit, një 
precedent shumë i rrallë në Ballkan!
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lokalitetet e (pa)hulumtuara arkeologjike në drenicë
Nga xHeM elsHANI

Në këtë shkrim do të përshkruaj disa lokalitete 
arkeologjike të cilat gjenden në pjesën qen-
drore të Republikës Kosovës. Pasi që shu-

mica e tyre gjenden në territorin e Drenicës, për atë 
edhe e kam titulluar “Lokalitetet e (Pa)Hulumtuara 
arkeologjike të Drenicës”. Nga 16 lokalitete që do 
të përshkruaj shkurtimisht në këtë shkrim 12 nga to 
janë në Drenicë, kurse 4 gjenden në Llapushë dhe 
Artakoll. Dihet se fisi ilir i dardanëve ishte një prej 
fiseve të mëdha ilire dhe shtrihej në një territor të 
gjerë. Në veri dardanët shtriheshin përtej lumenjëve 
Angri (Ibri i sotëm) dhe Margi (Morava e sotme) duke 
përfshirë brenda vetes edhe qytetin Naisi (Nishi), në 
jug shtriheshin deri në rrjedhën e sipërme të lumit 
Aks (Vardari i sotëm), në kufi me fisin e madh ilir të 
paionëve. Në lindje kufizoheshin me trakët dhe në 
perëndim deri te mali Skart (Sharri) dhe lumi Drilon 
(Drini). Pra në këtë shkrim do do të përqendrohemi 
në përshkrimin e lokaliteteve arkeologjike të pjesës 
qendrore të Republikës së Kosovës. Këto lokalitete 
dhe të tjera që nuk do të përmenden në këtë shkrim 
në popull njihen me emra të ndryshëm, por më së 
shpeshti hasim emrat-toponimet: Gjytet, Gradinë, 
Gradishtë, Kala etj. Të gjitha lokalitetet për të cilat do 
të flasim shkurtimisht, janë lokalitete të fortifikatave 
të vogla, të ndërtuara në pika të larta strategjike dhe 
lehtë të mbrojtura. Profesor, Muhamet Pirraku në një 
punim në të cilin kishte përaqitur shkurtimisht rezul-
tatet e punës hulumtuese në terren, prej një periudhe 
10 vjeqare, 1967-1977, këto lokalitete i kishte ndarë 
në tri grupe të radhitura këto pranë rrugës që kalonte 
në kohën kur ato ishin active. Radhën e parë e për-
bëjnë lokalitetet jugperëndimore të ngritura në rrëza 
të Bjeshkës së Drenicës dhe Kasmaçit: Trolli Harozit, 
Lama Kaurrit, Gjyteti Baicës (Baicë e Kolshit), Kalaja 
e Lladraviçit, Kalaja e Llapushnikut, Gjyteti i Madhë 
dhe Gjyteti i Vogël në Kasmaç. Radha e dytë, ajo 
verilindore, përbëhej nga lokalitetet që shtriheshin 
në Vargmalet e Qyqavicës: Kalaja e Harilaçit, Gjyteti 
i Dabrashevcit, Suka, Maja e Zezë, Gjyteti i Strofcit 
dhe Gjyteti i Dubovcit dhe radha e tretë e cila shtrihej 
në mes të dy radhëve të përmendura përbëhej nga 
gjytetet e ngritura në kodrat më të larta të rrafshnaltës 
së Drenicës ku gjenden: Kullat në Sankovc, Kalaja e 
Vërbovcit dhe Gjyteti i Tushilës. 

Runiku – Përshkrimin e lokaliteteve do ta fillo-
jmë me lokalitetin neolitik të Runikut, që është nga më 
të vjetrit në Drenicë. Runiku është vendbanim-fshat i 
komunës së Skënderajt. Njihet si lokalitet arkeologjik 
që i përketë periudhës së Neolitit. Në vitin 1968, jo 
shumë larg Runikut është gjetur instrumenti më i her-
shëm muzikor në territorin e Kosovës. Ky instrument 
muzikor me frymë quhet “Okarina”, e punuar nga 
argjila e pjekur, dhe mendohet të jetë e vjetër 5000 
vite para lindjes së Krishtit. Poashtu në vitin 2013 
në Runikë, rastësisht nga një banorë ishte gjetur një 
figurinë antropomorfe që mendohet të jetë 6000 vite 
para lindjes së Krishtit. Në Runikë ishin kryer disa 
herë gërmime arkeologjike sin ë vitet 1966-68, kur 
edhe ishte zbuluar okarina, pastaj në vitin 1984, si 
dhe në vitin 2010 ishte bërë prospektimi apo inçizmi 
me magnetometer. Përveq dy zbulimeve të përmen-
dura, në Runikë u zbuluan edhe enë të ndryshme 
qeramike, tavolin (altar) kulti etj.

Gjytetet në Bjeshkët e drenicës dhe kasmaçit.
trolli i Harozit – Lokalitet i cili gjendet në 

Pjetërshticë, fshat i cili i cili i takon komunës së Sh-
times. Është fshati më jugor i Drenicës. I vendosur 
në një pozitë të mirë strategjike që e bënte të lehtë 
mbrojtjen nga sulmet nga jashtë. Kultura material në 
këtë lokalitet është mjaftë e varfër, dihet vetëm baza 
e mureve rrethuese të kështjellës dhe e ndërtesave 
brenda saj. Ato pak fragmente material të gjetura na 
ndihmojnë të kuptojmë se civilizimi në këtë lokalitet 
është i hershëm, i përketë periudhës së paraqitjes së 
lokaliteteve (gjyeteteve) të para fortifikuese në Dar-
dani. 

lama e kaurrit – Gjendet në fshatin Shalë 
(Sedllar), afër 5 km në veriperëndim të Trollit të Ha-
rozit. Ky lokalitet gjendet në një pozitë të mirë strat-
egjike në kodrën e quajtur “Thepi”, pranë saj në një 
pikë edhe më të lartë është zbuluar pusi i cili ka shër-
byer për të furnizuar gjytetin me ujë, dhe populli e 
quan “Gropa Kaurrit”. Përveq lokalitetit arkeologjike, 
rreth të cilit u zbuluan edhe tulla, gurë të latuar, llaç, 
tjegulla, zbulime të rëndësishme ishin bërë në vitin 
1939, gjatë hapjes së një rruge për nevojat e mini-
erës në Golesh. Në këtë lokalitet nuk ka pasur ndonjë 
ekspeditë hulumtuese arkeologjike. 

Gjyteti Baicës (Baicë e kolshit) – duke vazh-
duar më në veriperëndim, afër 4 km nga “Lama e 
Kaurrit” kemi lokalitetin tjetër arkeologjik në Baicë 
të Kolshit që quhet “Gjyteti”. Ka formë koni dhe nga 
rrafshnalta e Drenicës ngrihet rrëpishëm. Ka një sipër-
faqe 100 X 120 m2, i përket periudhës dardane nga 
periudha e Hallshtatit. Sa i përketë kulturës material, 
është mjaftë i varfër dhe nuk ka shumë gjurmë të tul-
lave, tjegullave etj. kështjella ka pasur dy palë dyer, 
atë kryesore në jugperëndim dhe në drejtim të kundërt 
të saj në verilindje dera ndihmëse. Në të dyja anët e 
derës kryesore gjendeshin kullat vrojtuese. Gjithashtu 

përgjatë murit janë zbuluar rreth 20 kulla të tilla me 
sipërfaqe 10 X 10 m. Jeta në këtë gjytet ka vazhduar 
edhe në periudhën romake dhe gjatë mesjetës, këtë e 
tregojnë disa gjetje të fragmenteve material në periferi 
të gjytetit si dhe një vulë në të cilën shihet një kalorës 
mbi kal, mburoja dhe shtiza që i takonë shek. 

kalaja e lladraviçit – Pranë fshatit Kleçkë të 
Drenicës, në territorin e Llapushës gjendet fshati 
Lladraviç, në të cilin gjendet lokaliteti arkeologjik, “Ka-
laja e Lladraviçit”. Me një hapsirë prej 300 X 500 m, 
për dallim nga gjyetetet e përmendura më parë, Kalaja 
e Lladraviçit është e rrethuar me dy palë mure. Muri 
i mbrendshëm ishte i vendosur në pikën më të lartë 
dhe kishte formë eliptike dhe rrethonte një hapsirë 30 
X 150 m. me dimensioned e nekropolit brenda të cilit 
janë ruajtur gërmadha ndërtesash me dimensione të 
mëdha që lënë përshtypjen se ishin ndërtesa admin-
istrative. Karakteristikë tjetër është edhe ekzistenca e 
mureve patrulluese me gjatësi nga 100 deri në 300 m, 
janë evidentuar tetë mure të tilla me një trashësi deri 
në tre metra. Këto mure siguroheshin nga më se 30 
kulla të evidentuara me dimensione 10 X 10 m. Kul-
tura material në këtë gjytet është mjaft e pasur. Janë 
zbuluar gjetje qeramike e zbukuruar e cila tregon se 
përveq prodhimit vendas kishte pasur edhe qeramikë 
të importuar nga viset më jugore të Ballkanit. Poashtu 
gjetjet materiale tregojnë për një vazhdimësi  të jetës në 
këtë lokalitet nga koha e periudhës pararomake deri në 
periudhën byzantine. 

kalaja e llapushnikut – në anën e kundërt të 
bjeshkës nga kalaja e Lladraviçit, afërsisht 3 km vijë 
airore në veri gjendet kalaja e Llapushnikut me dimen-
sione 200 X 300 m dhe me trashësi të mureve mbi 
dy metra. Në majën më të lartë të terrenit gjendet një 
gërmadhë 10 X 10 m që quhet kulla e kalasë, kurse 
ngjitur për murit të kalasë në veriperëndim gjendet 
topogërmadha e quajtur burgu i kalasë, i futur nën 
sqetulla të një shkëmbi 5 m të lartë. Kultura materiale 
ka ngjashmëri me atë të kalasë së Lladraviçit, që do 
të thotë se edhe në këtë lokalitet jet aka filluar herët 
në periudhën dardane-pararomake, kurse janë gjetur 
dëshmi të renovimit dhe përforcimit të mureve të ka-
lasë edhe gjatë periudhës romake që dëshmon se jeta 
në kala ka vazhduar deri në shek. II–IV pas lindjes së 
Krishtit. Afro 600 m. në perëndim të kalasë gjendet 
një kodërvarresë që në popull njihet si Tuma e Kalasë. 

Gjyteti i kasmaçit (Vuçak) – Në dy maje 
mjaftë të larta të Kasmaçit, afërsisht 940 m lartësi 
mbidetare pranë fshatit Vuçak gjendet lokaliteti arke-
ologjik që populli e quan Gjiteti (Kalaja) i Madh dhe 
Gjyteti (Kalaja) i Vogël. Ky lokalitet fillimisht ishte 
vizituar në vitin 1921 nga një ekspeditë shkencore e 
përbërë nga serb dhe bjellorus, që nga ajo kohë deri 
rreth vitit 1973 kur ky lokalitet u vizitua nga prof. 
Muhamet Pirraku së bashku me Aleksandra Manon 
dhe Dhimosten Budima, arkeolog nga Shqipëria, dhe 
me mr. Tefik Morina drejtor i Muzeut të Kosovës, nuk 
kishte pasur ndonjë ekspeditë tjetër hulumtuese. Këto 
dy gjytete lidheshin në mes veti përmes “Qafës së Ka-
lasë” dhe kështu formonin një lokalitet të përbashkët 
të tipit të fortifikuar. Forma e kalasë është e përshta-
tur me konfiguracionin e terrenit dhe ka vende ku si 
mur fortifikues jan përdorur gurët natyror pa ndonjë 
ndërtim tjetër. Gjatësia e mureve nga jugperëndimi 
në perëndim shkon në 1200 m. me një lartësi prej 
5 deri në 10 m dhe me trashësi deri në 3 m. Ka-
laja e Kasmaçit kishte dy palë mure rrethuese. Është 
me rëndësi të ceket në lidhje me Kalanë e Kasmaçit 
që janë zhvilluar gërmime arkeologjike tash së fundi 
gjatë viteve 2017-2019 dhe pritet që këto gërmime 
të vazhdojn edhe më tutje. Këto gërmime u kryen 
nga Instituti Arkeologjik i Kosovës nën udhëheqjen 

e arkeologëve Shafi Gashi dhe Arben Hajdari. Gjatë 
këtyre gërmimeve arkeologjike u zbuluan muret në 
pjesën më të madhe të kalasë si dhe u zbuluan theme-
let e një kishe të vjetër paleokristiane, e cila sipas 
arkeologut Shafi Gashi i takon shek. VI-të. Arkeologu 
tjetër, Arben Hajdari, konstaton se në bazë gjetjeve 
materiale në kala mund të konkludojmë se jeta në 
këtë kala zhvillohej që nga epoka e bronzit. 

GjYtetet Në VARGMAlet e QYQAVICës

kalaja e Harilaçit – Grupin e dytë të lokaliteteve 
arkeologjike prof. dr. Muhamet Pirraku i vendos, ato 
që shtrihen në Vargmalet e Qyqavices, dhe fillon me 
kalanë e Harilaçit, e cila ishte ngritur në jugperëndim 
të fshatit Harilaç, mbi kodrën ku mbarojnë Vargmalet 
e Qyqavicës dhe fillon Bjeshka e Goleshit. Sipërfaq-
ja e kalasë zinte një hapsirë me dimenzione 200 X 
300 m. Në lindje, jug dhe veri kalaja ka një pozitë 
mbrojtëse shumë të mirë sepse shtrihet në kodër që 
lëshohet pothuajse pingul për mëse 700 m. sa i për-
ket kulturës materiale, është e ngjashme me atë të 
Kalasë së Lladraviçit dhe të Llapushnikut, kështu që 
mund të konkludojmë se i përket të njëjtes periudhë. 

Gjyteti i dabrashevcit – Lokaliteti tjetër arke-
ologjik në Vargmalet e Qyqavicës. Gjendet rreth 3 
km në lindje të stacionit hekurudhor, në vendin e 
quajtur “Mali Carevc”. Karakteristikë e këtij lokalite-
ti është se përbëhet nga tri vende kështjellore pranë 
njëra tjetrës. E para nga veriu shkon në jugperëndim 
dhe në verilindje duke filluar nga pika strategjike në 
“Lugun e Caravorrit” dhe del në pikën strategjike 
të quajtur “Lugu i Halilit”, gjatësia e mureve ar-
rinë rreth 500 m. brenda mureve gjenden baza të 
ndërtesave për banim. Kompleksi i dytë gjendet afër 
150 m. në lindje të të parit dhe shkon pothuajse par-
allel me të parin, fillon nga Lugu i Caravorrit deri në 
kurrizin e shpatit të Gjytetit. Edhe brenda mureve të 
kompleksit të dytë ka baza të ndërtesave për banim. 
Kompleksi i tretë gjendet në lindje të kompleksit të 
dytë, ku pika më strategjike e këtij kompleksi është 
“Guri i Caravorrit”, mjaft dimensional. Përreth gurit 
çarkon një muri kështjellor rreth 200 m. Nuk dihet 
nëse ka pasur ndonjë muri që i ka lidhur këto kom-
plekse, ju mbetet arkeologëve që në të ardhmen të 
kryejnë gërmime në këtë lokalitet dhe të zbulojnë 

perëndim, në veriperëndim afër 140 m. dhe në ver-
ilindje afër 190 m. Në anën veriore, afër 300 m. në 
një maje më të lartë gjenden themelet e një kulle me 
dimenzione 10 X 10 m dhe me mure të trasha afer 75 
cm. Nga kjo maje mund të shihet pjesa më e madhe 
e Rrafshanaltës së Kosovës dhe e Drenicës. Muret e 
kështjellës janë të trasha afer 2 m, kurse ato të kullave 
afer 75 cm. teknika e ndërtimit ndryshon e po ashtu 
edhe materiali i përdorur, që na jep të kuptojmë se 
muret janë rindërtuar dhe përforëcuar. Sikurse Suka, 
poashtu edhe Maja e Zezë ishte lokalitet ekonomiko-
industrialo-xehtar në të cilën janë zbuluar seperacioni 
për përpunimin e xehes së boksitit, feroksidit etj. kurse 
gjeologu gjerman, Bihleri, që e kishte vizituar në vitin 
1927, Majen e Zezë, kishte ardhur në përfundim se ky 
lokalitet ishte qendër xehtare e periudhës pararomake-
ilire, dhe kishte identifikuar dy furra për shkrirjen e 
xehes. Gjithashtu janë gjetur mostra të xeheve si të 
aluminiumit, plumbit etj. në këtë lokalitet janë gjetur 
edhe monedha të periudhës romake të shek. II-IV pas 
lindjes së Krishtit, por edhe monedha nga bakri dhe 
bronzi me katër qoshe të cilat aq shumë ishin të dëm-
tuara sa që ishte e pamundur të lexohen. Bazuar në 
kulturën material ky civilizim pësoi rënie gjatë fundit të 
shek. IV ose fillimit të shek. V. 

Gjyteti i strofcit – shtrihet rreth 5 km në ver-
ilindje të Majës së Zezë. Për nga madhësia, Gyteti 
i Strofcit është ndër më të mëdhenjët nga të gjithë 
lokalitetet e përmendura në këtë shkrim. Përfshinë 
një sipërfaqe me dimenzione 800 X 500 m. i ndarë 
në dy pjesë. Pjesa kryesore e vendosur në pjesën më 
të lartë dhe quher Gjytet, por banorët e rrethinës këtu 
shpesh e quajn kryeqytet, si dhe pjesa tjetër e cila 
quhet Prapshti. Gjyteti i cili sipas traditës mendohet 
të jetë kryeqyteti (qendër kryesore) i nahijes (rajonit) 
të Artakollit përfshinë një sipërfaqe me dimenzione 
prej 250 X 450 m. Kultura materiale në Prapshti 
është shumë e varfër, kryesisht gjenden muret e 
kështjellës të cilat vazhdojnë derisa lidhen me muret 
e Gjytetit, mandej janë gjetur mure të ndërtesave të 
ndryshme, vegla të ndryshme pune ndër to edhe një 
çekan bakri me peshë afër 3 kg. Gjatë periudhës 
ilire Gjyteti përfshinte tërë kompleksin arkeologjik, 
por pas pushtimit romak u rifortifikua vetëm pjesa 
më strategjike e Gjytetit e cila vazhdoi të jetë active 
edhe gjatë periudhës byzantine. Muret rrethuese janë 
të gjëra dhe shkojnë deri në 4 m. gjerësi, dhe është 
karakteristike se janë ndërtuar dy mure ngjitur njëri 
me tjetrin nga 2 m. të trasha. Muret e ndërtuara në 
fazën e parë janë me konstruksion të dobët dhe lid-
hje të thatë pa llaç, kurse muret e rindërtuara janë 
ndërtuar me gurë, tulla dhe me material lidhës. Në 
kalanë e Strofcit gjendet gërmadha e një ndërtese me 
dimenzione 25 X 25 m. e cila mendohet të jetë ndon-
jë ndërtesë administrative, trashësia e mureve të saj 
arrinë deri në 1.5 m. në pjesën e poshtme verilindore 
të Gjyetit në vendin ku banorët e quajn “Kishë” ose 
“Kisha e Gjytetit” është zbuluar baza e një ndërtese 
tjetër po ashtu të madhe me dimensione 25 X 25 m. 
e ndërtuar me gurë, tulla dhe llaç. Përveq kullave 
të mureve të kalasë, Gjyteti kishte edhe disa kulla të 
ngritura në pikat strategjike, nga ku mund të vëzhgo-
hej një hapsirë e gjerë jashtë Gjyetit. 

Gjyeti i dubovcit – në mes të fshatrave Brus-
nik, Taraxhë dhe Dubovc gjendet lokaliteti arke-
ologjik i Dubovcit apo “Gjyteti i Dubovcit” siç quhet 
ndryshe nga banorët vendas. I ngritur në majën 
mjaftë strategjike të kodrës së Çeçanit, ky gjytet 
kishte një pozitë shumë të mirë ku në juglindje 
dhe veriperëndim kalojnë dy përrenjë që përbëjnë 
një pengesë natyrore për mbrojtje ndaj sulmeve. 
Kultura materiale është mjaftë e pasur dhe gjetjet 
arkeologjike këtu hedhin mjaft dritë rreth zhvillimit 
të civilizimit të këtij lokaliteti. Në bazë të kulturës 
materiale të gjetur në këtë lokalitet, dhe shtresave 
kulturore, sipas prof. dr. Muhamet Pirrakut, në këtë 
lokalitet dallojmë dy shtresa të civilizimit, të cilat, 
prof. dr. Muhamet Pirraku i quan: Civilizimi A, i 
cili ishte në shtresën e poshtme dhe civilizimi B sh-
trihej në shtresën e sipërme. Gjetjet arkeologjike që 
i përkasin civilizimit A janë më të rralla dhe janë të 
një cilësie më të dobët, të punuara me dorë. Kurse 
gjetjet arkeologjike që i takojnë civilizimit B janë më 
cilësore dhe të punuara me çark. Muret e kështjel-
lës të ndërtuara në periudhën e mëhershme ishin të 
ndërtuara me gurë me lidhje të thatë, kurse në fazat 
e mëvonshme gjatë rindërtimit dhe përforëcimit u 
përdor edhe llaçi si lidhje për të përforëcuar muret. 
Trashësia e mureve ishte nga 2 deri në 4 m. kurse 
lartësia e tyre nuk dihet. Kështjella nuk ishte ndër-
tuar sipas ndonjë forme të caktuar, por ishte e ngri-
tur sipas konfiguracionit të terrenit dhe kishte një 
gjatësi prej 900 m. Kalaja kishte dy palë dyer të 
vendosura përballë bhëra tjetrës. Dyert mbroheshin 
nga kullat që ishin të ndërtuara pranë portës.

Më anën lindore të rrugës gjenden 6 ndërtesa  
nga muret që kan mbetur shihet se ishte më pak 
i urbanizuar por njëra nga ndërtesat kishte dimen-
sione 20 X 20 m. Në anën tjetër të rrugës gjendet 
një gropë me dimenzione 10 X 10 m. që banorët e 
quajn “Bunar”, dhe mendohet se ishte puse prej të 
cilit ishin furnizuar me ujë banorët e kalasë.

kalonte nëpër Drenicë dhe lidhej me Therandën. Pra nga ajo që u tha më lartë dhe nga përshkrimi 
që ju bë këtyre lokaliteteve, mund të konstatojm se Drenica, një pjesë e Llapushës dhe një pjesë e
Artakollit, kan qenë dendur të banuara, dhe se këto lokalitete arkeologjike presin dorën e 
arkeologut për t’i hulumtuar dhe për të hedhur më shumë drite mbi kulturën dhe trashëgimin tonë
material edhe të kaluarën historike të kësaj pjese e cila përbën Kosovn Qendrore.
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Themele të kishës paleokristiane zbuluar në kalanë e Kasmaçit, (foto e marrur nga Sami Haziraj)

                        

Okarina instrument muzikor Me frymë e gjetur afër Runikut 
nëse ka pasur një murë të till i cili i ka lidhur këto 
kështjella apo jo. Kultura material është e varfër dhe 
përveq kësaj vende vende edhe muret kan lëvizur 
nga baza e tyre për shkak të rrëshqitjes së dheut. 

Gjyteti i sukës (dabrashevc) – Në fshatin 
Dabrashevc gjendet edhe një lokalitet tjetër arke-
ologjik i njohur nga banorët me emrin “Suka”. I ven-
dosur në anën veriore të lumit Drenica, rreth 500 m. 
nga stacioni i trenit. Edhe ky gjytet i përket periudhës  
ilire, pra është ngritur pothuajse në të njëjten kohë 
me kompleksin kështjellor “Gjyteti i Dabrashevcit”, 
por për dallim nga ai, Gjyteti i Sukës kishte një zhvil-
lim më të madh, duke u kthyer në një qendër xehtare 
në periudhën romake. 

Për periudhën bizantine brenda mureve kultura 
materiale është shumë e varfër, por jashtë mureve jeta 
kishte lulzuar. Këtë e tregojnë fragmentet e kulturës 
materiale të gjetura rreth brigjeve të lumit Drenica, si 
dhe gërmadhat e dy kishave, njëra afër Gurit të Plakës 
e periudhës së më hershme, dhe tjetra në anën kah 
vendi i quajtur Brisilla e fundit të periudhës romake. 

Maja e zezë – Ky lokalitet për kah gjetjet mate-
rial mund të jetë ndër më interesantët, por edhe ndër 
më të vjetrit. Gjetjet e bëra në këtë lokalitet si: grurë 
të karbonizuar, qeramikë të tipeve të ndryshme, vegla 
të punuara nga guri i latuar, vegla nga bakri, bronzin, 
hekuri e deri tek gjetjet nga mermeri, mund të cilëso-
het si një lokalitet me lashtësi prej 5-7 miijë vjeqare. 
Kështjella nuk kishte planimetri të rregullt, por kishte 
një shtrirje sipas pozitës gjeografike dhe strategjike të 
terrenit. Shtrihej në drejtim juglindje-verilindje me një 
sipërfaqe prej 70 m. në juglindje, afro 200 m. në jug-

Themele të kishës paleokristiane zbuluar në kalanë e 
Kasmaçit, (foto e marrur nga Sami Haziraj)

Okarina instrument muzikor Me frymë e gjetur afër Runikut
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Nga luAN RAMA

Kur shkon në Izrael, një nga mrekullitë 
e mëdha veç tempujve të vjetër si Muri i 
Lotëve, Kopështi i Ullinjve, Via Dolorosa, 

Varri i Krishtit apo Portat e Jeruzalemit, është dhe 
Deti i Vdekur, një det dikur i lundrueshëm, por që 
prej dymijë vjetësh quhet «Deti i Kripur». Ky det, 
që izraelitët e sotëm e quajnë «Yam ha Melakh», 
është një det i mbyllur dhe i mbytur nga kripa, 
duke u shterur nga viti në vit. Kur futesh të lahesh 
në «Detin e Vdekur» të duket sikur futesh në një 
det vaji dhe sapo del, rrezet e para të diellit e për-
thajnë kripën dhe ti shpejt mbulohesh nga një cipë 
kripe e bardhë. Ky është Deti i Vdekur, të cilin e 
përshkruan në kronikat e tij Flavius Jozef. Në një 
nga përshkrimet e tij, ai tregon dhe se si romakët, 
që nuk e njihnin Detin e Vdekur, hodhën nga anija 
një turmë robërish hebrenj të lidhur, me idenë që 
t’i mbysnin por ata kishin shpëtuar meqë uji i kri-
pur i kishte mbajtur gjithnjë lart.

Dorëshkrimet e Detit të Vdekur nuk janë th-
jesht një kuriozitet shkencor. As historia e shkrimit 
të Biblës, apo e përkthimit dhe e botimit të saj në 
shekujt e mëvonshëm nuk është thjesht një dëshmi 
historike, e largët për botën tonë. Të interesohesh 
sot për ato do të thotë të interesohesh për rrënjët 
dhe burimet e një kulture të vjetër ku është mbrujtur 
ndërgjegja e popujve tanë; popujt e një zone të gjërë 
gjeografike që kapërcen Mesdheun dhe Europën, 
ku në më shumë se dy mijë vjet, konstitucioni 
shpirtëror, letërsia dhe bota shpirtërore me ritet 
e saj, artet e historia e mendimit, janë ngjizur me 
profecitë e vjetra të Detit të Vdekur dhe në tregimet 
e mëpasme biblike. Mjafton të përmendësh faktin 
se nga shkolla pikturale italiane e «Quatrocentos» e 
më vonë, nga Rembrandt-i e deri tek Marc Chagall 
në shekullin e XX, tema biblike ka qenë nga më të 
fuqishmet dhe mbresëlënëset.

Pikërisht buzë Detit të Vdekur, pasi kalon 
kështjellën e famshme dhe një nga kështjellat më 
heroike të rezistencës hebraike ndaj romakëve, 
Masada, tutje ku fillojnë shkëmbenjtë e thepisur 
dhe shkretëtirat, në Kumran, janë gjetur dorësh-
krimet më të vjetra hebraike që ekzistojnë deri 
më sot. Zbulimi i tyre përbën padyshim një nga 
aventurat më të mëdha të paleografëve në fushën 
e dorëshkrimeve të vjetra gjatë shekullit XX. Çfarë 
ishin ato dhe kush i kishte shkruar? Si u zbuluan 
dhe u deshifruan duke u bërë të njohura për gjithë 
njerëzimin? Vallë ishin ato një pjesë e bibliotekës 
hebraike të Antikitetit?

BeduINët dHe AVeNtuRA 
e PeRGAMeNëVe

Në dimrin e viteve 1946-1947, tre barinj të 
tribusë Ta’amre, ruanin dhitë në afërsi të vendit 
të quajtur Khirbet Qumran (Kumran), jo larg nga 
gjurmët e një qytetërimi të vjetër hebraik. Pikëri-
sht në ato rrëpira marramendëse, një çast dhitë u 
zhdukën dhe duke i kërkuar e kacavjerrë, barinjtë 
gjetën dy vrima jo të mëdha. Ata hodhën gurë në 
to dhe menjëherë e kuptuan se ishin shpella të vje-
tra. Hodhën litarët dhe zbritën. Habia e tyre ishte 
e madhe kur në atë mjedis të thatë, u shfaqën para 
tyre qypa të panumurt si dhe dorëshkrime që ishin 
lënë rrëzë shkëmbinjve që prej njëmijë vjetësh. Që 
atëherë askush nuk kishte mundur t’i prekte ato. 
Sigurisht gjuha e këtyre kodikëve të vjetër ishte e 
panjohur për ta, por idea se mund t’i shisnin tek 
ndonjë antikuar, i bëri t’i merrnin disa prej tyre 
por ata nuk e dinin se në duart e tyre kishin marrë 
me vete dorëshkrimet më të vjetra të shkruara nga 
hebrenjtë: Rrodhanin e Isakut, Manualin e Dishe-
pullit dhe Komentuesin Habacue. 

Disa javë më vonë ata u kthyen dhe veç asaj 
shpelle filluan të kontrollojnë dhe në shpellat e tje-
ra pranë. Më së fundi, rrodhanët e mbledhur, të 
futur nëpër thasë, i çuan në Bethlehem, në dyqa-
nin e një tregëtari antikuarësh i quajtur Ibrahim 
Ijha. Atëherë Bethlehemi ishte në zonën palesti-
neze. Tregëtari dyshoi se ata i kishin vjedhur diku 
dhe nuk deshi të ngatërrohej me këtë histori, duke 
u thënë se ato nuk i interesonin por se mund të 
shkonin tek një arab kristian, i quajtur Kando. Dhe 
ashtu ndodhi. Arabi Kando ua bleu për 5 livra pa-
lestineze dhe menjëherë mendoi të fitonte dhjetë-
fishin e tyre. Duke menduar fillimthi se ato ishin 
shkruar në gjuhën siriake, ai iu drejtuar metropo-
litit Athanas Josué Samuel në manastirin e Shën 
Markut. Për habinë e metropolitit, dokumentet e 
ardhur nga Kumrani ishin shumë të vjetër dhe të 

dorëshkrimet e detit të Vdekur

shkruar në parshëmen, mbi lëkurë dhie apo delesh 
dhe të mbledhur në rrodhan. Ai e kuptoi se kishte 
në duar një thesar të rrallë. Kështu filloi dhe aven-
tura e dorëshkrimeve të Detit të Vdekur që për 
një kohë të gjatë mbetën në duart e metropolitit 
dhe antikuarëve, të shpërndarë në disa vende gjer-
sa më së fundi ranë në duart e paleografëve dhe 
ekipeve të specializuara. Meqë atëherë bëhej luftë, 
nga frika se mos digjeshin bashkë me manastirin, 
metropoliti Samuel i dërgoi në Liban dhe që andej, 
me njerëzit e tij i nisi në Amerikë. Meqë studjuesit 
amerikanë treguan interes të veçantë, ai e rriti çmi-
min e 7 rrodhanëve, edhe pse një epigrafist hebre, 
Eleazar Sukenik, kërkonte me ngulm t’ia blinte. 
Vite më vonë, kur Jordania kërkoi t’i fuste në dorë 
këta rrodhanë, duke e akuzuar metropolitin si haj-
dut të pasurisë kulturore, përmes një lajmërimi të 
botuar në Wall Street Journal, metropoliti i shiti 
ato për 250 mijë dollarë. Por ai që i bleu, nuk 
ishte tjetër veçse i biri i epigrafistit izraelit Sukenik, 
që kishte kohë që ishte vënë në gjurmë të tyre. 

Shpejt, në rrënojat e qytetërimit të vjetër Khir-
bet-Qumran filluan punën ekspeditat e arkeologëve. 

të mesazhit biblik, por edhe midis shteteve, pasi më 
parë Kumrani ishte nën juridiksionin e Jordanisë, 
por pas «Luftës së Gjashtë Ditëve» më 1967, zona 
kaloi nën kontrollin Izraelit dhe si përfundim edhe 
dorëshkrimet e gjetura në Kumran. Sigurisht, Va-
tikanit i interesonin së tepërmi këto dorëshkrime, 
meqë lidheshin me Testamentin e Vjetër, para Kri-
shtit. 

Zbulimi i Kumranit për paleografët, arkeolo-
gët dhe historianët ishte një parajsë e vërtetë sh-
kencore. Tashmë, përmes «karbonit 14» mund të 
saktësohej me ekzaktësi vjetërsia e tyre. Dorësh-
krimet e Kumranit ishin të dy llojeve: të natyrës 
biblike dhe jo biblike, pra të llojit të tregimeve 
historike. Në këta rrodhanë kishte dhe pjesë nga 
Libri i Jakobit, nga Pentateque apo Eksodi, nga 
Deuteronome, etj. Disa kodikë ishin dhe në gjuhën 
e vjetër aramene, (para hebraishte), si Apokrifi i 
Gjenezës, Testamenti i Levit, fragmente nga He-
noch Targun, etj. Autori anonim apokrif i Gjenezës 
kishte një gjuhë të bukur. Ai i këndonte veç të tje-
rash dhe bukurisë së Sarës, gruas së patriarkut 
Abraham, atit të hebrenjve: 

bakri me gdhendje dhe në gjuhën hebraishte, ku 
studjuesit deshifruan se në të shkruhej për vendet 
e fshehta nëpër Jude, ku ishte fshehur thesari i 
Tempullit të shkatërruar gjatë revoltave të hebren-
jve në vitin 66 dhe 70 të erës sonë.

Që në fillim rezultoi se dorëshkrimet e shpellës 
numër 4 ishin dorëshkrimet më të pasura, pasi ato 
përmblidhnin 500 dorëshkrime. Meqë ishte zbuluar 
nga beduinët, vite me rradhë qëndroi enigma nëse 
dhe dorëshkrime të tjera ishin shitur andej-këndej 
nga beduinët dhe që i përkisnin pikërisht shpellave 
të Kumranit. Pas bashkimit të fragmenteve të shum-
ta të gjetura në Kumran, filloi puna e deshifrimit 
dhe e përgatitjes së tyre për botim. Eleazar Sukenik 
deshifroi rrodhanin e shpellës numur 1; rrodha-
net e Samuelit u deshifruan dhe u përgatitën për 
botim nga J. Trever, M. Burrow dhe W. Browie të 
«Shkollës Amerikane të Kërkimeve Orientale». Një 
sensacion më vete bëri në atë kohë deklarata e pro-
fesorit të njohur të Sorbonës, në Paris, André-Du-
pont Sommer, i cili pohoi se në tekstet e vjetra të 
Kumranit dhe në ato të krishterëve të parë të Kri-
shterimit, kishte gjetur përngjasime të mëdha. Deri 
në atë kohë, ishte një lloj herezie të konsideroje një 
lidhje midis kristianizmit dhe judaizmit, por profe-
sori Sommer, përmes teksteve vërtetoi se atë që kër-
konte prijësi shpirtëror i esenienëve, të njëjtën gjë 
kërkonte dhe Zoti i Galileut, Jezu Krishti, pra pre-
dikimi i pendesës, përuljes, varfërisë, ndihmës dhe 
dashurisë për tjetrin, besnikërisë bashkëshortore.

kOleksIONI sCHeCHteR

Në vitin 1897, studjuesi i universitetit të Kem-
brixhit, rabini Solomon Schechter (1947-1880), 
nga dy mikesha të tij që vinin nga Kajro dhe që i 
dhanë dhe disa fletë të vjetra të çuditshme, ishte 
informuar për ekzistencën e disa librave të vjetër 
në sinagogën afro mijëvjeçare të Kajros të quajtur 
Ben-Ezra. Pasi dalloi në to disa gjurmë tepër të vje-
tra të librave hebraikë, Schechter u nis t’i kërkonte 
vetë ato. Ai u fut në depon plot pluhur që hebren-
jtë e quanin «gueniza» apo arkivi sekret i sinagogës 
dhe duke rrëmuar në atë grumbull të parregullt e 
të paprekur prej shekujsh nga dora e njeriut, ki-
shte shtënë në duar Shkrimet e Damasit. Ky ishte 
rrodhani i parë i dokumenteve të Kumranit, i quaj-
tur Ekleziastik. Ai quhej kështu sepse «esenianët» 
që kishin banuar në Kumran, kur kishin ikur, i ki-
shin marrë me vete shumë nga librat e shenjtë dhe, 
që t’i shpëtonin persekutimeve nga romakët ishin 
vendosur në Damaskun e Sirisë. Schechter e çoi 
këtë rrodhan në universitetin e Kembrixhit dhe fil-
loi të punonte për deshifrimin e tij. Ai kishte blerë 
tashmë një pjesë të mirë të dorëshkrimeve dhe e 
dinte se prej njëmijë vjetësh ky tekst në versionin 
hebraik kishte humbur, por katolikët e kishin inte-
gruar të marrë nga Bibla e shkruar në greqisht, e 
quajtur ndryshe «Septante». Zbulimi ishte i madh, 
pasi dokumentet më të vjetra hebraike deri atëherë 
ishin ato të shekullit II të erës sonë, (Mishna, ishte 
dokumenti më i vjetër i judaizmit rabinik, i vitit 
200 të erës sonë). Kështu, «Koleksioni i Schech-
ter», i përbërë prej mijra fletësh, u quajt me termin 
shkencor “Cario-Damasus”, apo «Kodiku Dama-
sus», dhe studjuesit e mëvonshëm të shekullit XX, 
gjetën në atë tekst judeo-kristian një ungjill më të 
hershëm se ungjillet e katër ungjillorëve të parë. 
Dorëshkrimi më i rëndësishëm ishte «Rrodhani i 
Madh i Isaie», apo «Libri Isaie» i cili ishte më i 
ploti, me 17 fletë shkruara në lëkurë, të qepura 
bashkë dhe shkruar në hebraisht në 54 kollona në 
një gjatësi 7,34 m. Një tekst i kopjuar siç duket në 
shekullin e II pas erës sonë.

Dorëshkrimet e Detit të Vdekur, (në total 
900 dorëshkrime, ku ndër më kryesorët janë 11 
libra), janë padyshim me një vlerë të paçmuar jo 
vetëm për historikun e teksteve biblike, por edhe 
për plotësimin e disa pasazheve që sot janë në 
Bibël. Disa studjues thonë se komuniteti hebre 
i «esenianëve» të Kumranit, ishte ai i Shën Gjon 
Pagëzorit, (Jean Baptiste), i cili ishte nga më të 
afërtit e Jezusë. Ishte pikërisht ai që shkoi në sh-
kretëtirë në zonën e Kumranit, duke u thënë pa-
suesve të tij: «Përgatisni udhën e Zotit dhe bëjini 
të drejta shtigjet e tij.»

Rrodhani më i gjatë i dorëshkrimeve të Detit 
të Vdekur që ishte ruajtur më mirë dhe që ishte 
më i gjati mes të tjerëve, 8,75 m, është «Rrodhani 
i Tempullit» që ishte Torah e hebrenjve, i cili, siç 
pohojnë disa studjues, është shkruar në periudhën 
e viteve 150-125 p.e.s. Ai na ndihmon të kuptojmë 
më mirë tekstet e kristianizmit të hershëm primitiv.

Dorëshkrimet e Detit të Vdekur

Nga Luan Rama

Kur shkon në Izrael, një nga mrekullitë e mëdha veç tempujve të vjetër si Muri i Lotëve, Kopështi i Ullinjve, Via 
Dolorosa, Varri i Krishtit apo Portat e Jeruzalemit, është dhe Deti i Vdekur, një det dikur i lundrueshëm, por që 
prej dymijë vjetësh quhet «Deti i Kripur». Ky det, që izraelitët e sotëm e quajnë «Yam ha Melakh», është një det 
i mbyllur dhe i mbytur nga kripa, duke u shterur nga viti në vit. Kur futesh të lahesh në «Detin e Vdekur» të 
duket sikur futesh në një det vaji dhe sapo del, rrezet e para të diellit e përthajnë kripën dhe ti shpejt mbulohesh 
nga një cipë kripe e bardhë. Ky është Deti i Vdekur, të cilin e përshkruan në kronikat e tij Flavius Jozef. Në një 
nga përshkrimet e tij, ai tregon dhe se si romakët, që nuk e njihnin Detin e Vdekur, hodhën nga anija një turmë 
robërish hebrenj të lidhur, me idenë që t’i mbysnin por ata kishin shpëtuar meqë uji i kripur i kishte mbajtur 
gjithnjë lart.

Dorëshkrimet e Detit të Vdekur nuk janë thjesht një kuriozitet shkencor. As historia e shkrimit të Biblës, apo e 
përkthimit dhe e botimit të saj në shekujt e mëvonshëm nuk është thjesht një dëshmi historike, e largët për botën 
tonë. Të interesohesh sot për ato do të thotë të interesohesh për rrënjët dhe burimet e një kulture të vjetër ku 
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Rrodhanët e parë ngjallën interesimin e veçantë, 
veçanërisht të izraelitëve. Deri në fund të vitit 1947 
ishin zbuluar 7 rrodhanë, por gjatë viteve 1952-
1956, u zbuluan dhe 10 shpella të tjera të Wadi-së, 
po në Kumran, ku u gjetën shumë materiale e mbi-
shkrime me një vlerë të jashtëzakonshme. Beduinët 
që e mësuan se dorëshkrimet e shpellave mund të 
shiteshin shtrenjtë, filluan të gjurmojnë në shpella 
të tjera në zonën përreth dhe nuk vonoi që gjetje të 
tjera u shfaqën në pazaret e Palestinës. Ndërkohë 
historianë të shumtë në qëndrat më të mëdha histo-
rike të botës filluan të hedhin hipotezat e tyre: vallë 
këto dorëshkrime ishin pjesa që kishte mbetur nga 
biblioteka e pasur e Jeruzalemit apo kishin të bënin 
me bibliotekën e «esenianëve» të tërhequr nga Jeru-
zalemi, meqë atëherë ata ishin në kundërshtim me 
judaizmin zyrtar të Jeruzalemit? Kur ishin shkruar 
ato? Nga kush? Vallë ishin shkruar vërtet në periud-
hën e viteve 250 p.e.s. deri në vitin 60 të erës sonë, 
që është dhe data e largimit të banorëve «esenianë», 
pasi Kumrani u shkatërrua plotësisht nga romakët? 
Shumë pyetje lidheshin me dorëshkrimet për të cilat 
filloi një konkurrencë e madhe se kush t’i vinte në 
dorë, jo vetëm midis institucioneve, dhe në rradhë 
të parë studjuesve izraelitë dhe studjuesve katolikë 

«Sa e bukur është fytyra e saj, sa të 
admirueshme e të buta i ka flokët. Të ëmbla janë 
sytë e saj, të hijshme janë gjinjtë me bardhësinë e 
tyre. Po krahët, sa të bukur janë! Dhe këmbët po 
ashtu, të përsosura. Asnjë virgjëreshë apo nuse që 
hyn në dhomën e saj natën e parë të martesës, nuk 
është aq e bukur sa ajo…» 

Ndërkohë, një ekip i kryesuar nga prifti do-
menikan, biblisti i njohur dhe studjuesi i Shkollës 
Biblike dhe Arkeologjike të Jeruzalemit Roland de 
Vaux, nisi hulumtimet dhe bëri studimin shken-
cor të teksteve të Kumranit. Në 200 dorëshkrimet 
e botuara në Shkrime hebraike, gjenden pothuaj 
gjithë librat e Biblës hebraike, përveç Librit të Es-
ther-it dhe Libri i Nehemie-s. Në «bibliotekën» e 
Kumranit, ku u gjetën dhe plot psallme liturgjike 
(himnet pseudo-davidike), apo tekste të vjetra me 
një gjuhë paleo-hebraike me 22 shkronja, (që siç 
duket është huazuar nga fenikasit), janë dhe librat 
e parë si Libri i Tobit apo Ben Sira, si dhe Letra e 
Jeremisë, të cilat nuk janë përfshirë në Testamen-
tin e Vjetër të integruar në Bibël, siç ekziston ajo 
dhe sot. Përveç rrodhanit të Himneve apo Këngës 
për Holokaustin e Sabbat në shpellat e Kumranit u 
gjet dhe një dorëshkrim i shkruar në fleta të mëdha 
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Ende pa e njohur, për mësuesen e përk-
ushtuar Sulltana Resmi Bilbilaj kisha 
dëgjuar fjalë shumë dashamirëse me 

mirënjohje të shfaqshme nga miq, të njohur, 
ish-studentët tanë që vinin nga shkollat e Du-
shkarakut e Kotës, si dhe nga shkollat e qytetit 
të Vlorës “15 Tetori”, “Lef Sallata” e “Muço 
Delo”, ku Tana ka dhënë mësim si një drita-
ne e dritës për të gjithë fëmijët, sidomos për 
nxënësit me synime në jetë, në këtë të fundit 
dhe nëndrejtoreshë shkolle. Fillimisht Tanën 
e kam takuar para se të hapej porta e shekulli 
XXI, aty nga vitet 1998- 2000, midis një gru-
pi mësimor me studente në laboratorin e saj 
shembullor. A e imagjinoni dot si më ngjante?! 
Në një këndvështrim, më dukej nënë e mirë si 
zanë, e urtë si butësia, e dashur si çiltërsia, e 
ëmbël si buka, që kishte mbledhur rreth vatrës 
së saj të ngrohtë zogj e zoga gaztore, që mbush-
nin hapësirat përqark me cicërima ëmbëloshe e 
këto cicërima përcilleshin te yllkat e kopshteve 
të Vlorës e Shqipërisë. Në një pamje tjetër, më 
ngjante si mëma bletë, që kishte mbledhur rreth 
vetes në kornizat e zgjoit bletët punëtore për të 
thurur, grumbulluar e mbushur hojet me mjalt. 
Sulltana Bilbili është një emër i njohur në Vlorë, 
në Labëri, gjurmëlënëse në edukimin e breza-
ve, në auditoret e Universiteti “Ismail Qemali”, 
Vlorë, Fakulteti i Shkencave Humane. Sidomos 
për përgatitjen e mësueseve të specializuara për 
punë specifike për fëmijë me veçori fizike, përk-
ushtimi i Tanës është me gjithë shpirtin e shkrirë 
natyrshëm në orën akademike me ta. Duket pak 
si e çuditshme për shoqërinë e ftohur të kës-
aj kohe që jetojmë, kur shikon Tanën që takon 
e punon drejtpërdrejt me fëmijët me veçori fi-
ziko-mendore. Ajo punon me aq dashuri, sikur 
t’i ketë bijtë e saj dhe nuk e njeh lodhjen. Çfarë 
njeriu! Feks mirësi në mirësinë e saj sa qyteta-
re, aq krenare. Fytyra është shpirti që duket. 
Komunikimi me njerëzit është ura që të lidh 
ngrohtësisht me njerëzit, ose muri që të ndan 
shumë ftohtë me ta. Tana është artiste për ko-
munikimin në shoqërinë e masave dhe me elitat, 
jo vetëm në Vlorë e Shqipëri, por edhe jashtë 
shtetit, ku ka studiuar, si ajo dhe ku ka punuar 
si misionare e devotshme e arsimit. 

si staf akademik i departamentit të 
edukimit, mendja, zemra dhe shpirti i 
tanës, për 22 vite pune në universitet, 
shfaqet siç është, personel i kualifikuar, me 
përvojë të gjatë në mësimdhënie dhe në kër-
kim shkencor. Përmes ndërthurjes së mësimd-
hënies me kërkimin shkencor dhe qasjen ndaj 
komunitetit për disiplinat: Cikël i ulët, Cikël i 
ulët parashkollor dhe Pedagogji e specializuar 
sociale, dr. Sulltana Bilbilaj është përkushtuar 
në formimin e profesionistëve të rinj, mësues, 
drejtues apo studiues në fushën e edukimit, 
të cilët do të jenë në gjendje t’iu përgjigjen 
nevojave të ndryshme të nxënësve, në kontekste 
të ndryshme mësimore. Ajo jep ndihmesën e 
saj edhe tej orarit të punës në departament. 
Përkushtimi i Tanës vërehet në të tre programet 
e studimit që ofron Deparatmenti për ciklin e 
dytë të studimeve: Master Profesional në edu-
kim (1 vjeçar), Master Shkencor në edukim (2 
vjeçar) dhe Master Shkencor në Pedagogjinë e 
Specializuar Sociale (2 vjecar).

Zonja Sulltana Bilbilaj, në punën e saj ka 
shumë suksese të merituara, arritur falë këmbën-
guljes së drejtë, forcës së vullnetit të labëreshës 
e sedrës së shëndoshë, duke u ngritur përsëri 
në këmbë dhe me dinjitet kur e goditën padre-
jtësisht. Tana i shkeli krenarisht konceptet e 
vogla e paragjykimet e pambështetura, për hir 
të emancipimit të femrës si kërkuese shkencore, 
por së pari si një nënën e mirë edhe për fëmijët 
e me zhvillim të kufizuar, e, në rastin konkret, 
specifikisht për ata që kanë probleme fizike e 
mendore, duke mos i tallur, përbuzur e fyer, si 
jo pak ndër ne, por duke u falur mirësi e dashuri 

si nëna e vërtetë, optimiste për jetët e tyre. Dr. 
Bilbilaj ka fituar Licensë Ndërkombëtare të Tra-
jtimit të Fëmijve me çrregullime neurologjike, 
autike, ADHD, hipetaktivitet, diskalkuli, dislek-
si, disgrafi, etj. Tanës i ra fati i vështirë, por 
jo i parealizueshëm që për doktoraturën të pu-
nonte me temën delikate “Roli i frenimit të 
refklekseve fillestare në arritjet e fëmijëve 

e shekullit XXI, por, për arsye kohe, s’e real-
izoi dot dhe nuk mundi ta dorëzonte se ishte në 
Angli. (Materialet dhe të dhënat e punimit ne 
i kemi parë me kërshëri dhe autorja i ruan në 
laboratorin dhe arkivin e saj kërkimor shkencor. 
Qysh nga 09.09.2019 janë vlerësuar dhe trajtu-
ar 10 fëmijë dhe kanë sukses të dukshëm, sepse 
puna e diferencuar, e matur, e urtë, model ped-
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shablloneve, aplikacioneve, dekoracioneve me 
aplikacion, maketeve, palosjes, papiemashesë, 
plastikës, stampave, maskave, grafikut të shkro-
njës etj.; 2. “Stacioni im i parë: fletore pune për 
fëmijët 5-6 vjeç”, Vlorë: Triptik; 2004, 76 f.:, 
me il.; 24 cm.,  tekst i vlefshëm për zhvillimin 
psikomotor të fëmijëve të moshës parashkollore; 
3. “Stacioni im i parë: lexim e shkrim për fëmijët 
5-6 vjeç”, Tiranë; Toena, 2004, 56 f.: me il.; 
29.5 cm., në kopertinën e të cilit ka dhe të dhë-
na për autoren. Si njohëse e thellë e psikologjisë 
së kësaj moshe fëminore 5-6 vjeçare dhe si ped-
agoge e Universitetit Teknologjik [kështu quhej 
nga krijimi deri në atë kohë] “Ismail Qemali”, 
Vlorë, që merret me përgatitjene mësuesve 
të Ciklit të Ulët dhe atij Parashkollor, autorja 
na paraqet një tekst të mëbshtetur në parimin 
pedagogjik të të lexuarit global, i cili është 
mjaft i përshtatshëm për zhvillimin psikmotor të 
fëmijëve të kësaj moshe; 4. “Stacioni im i parë 
-Matematika: për fëmijë të moshës 5-6 vjeç”, me 
bashkautore Dafina Brokaj, mësuese matema-
tike veterane, ish- pedagoge e Univeristetit tonë, 
Vlorë: Triptik; 2004, 56 f.:, me il.; 29 cm., tekst 
me anë të të cilit autoret, si mjeshtre të vërteta të 
Arsimit Parashkollor e të ciklit të Ulët shqiptar, 
ndihmojnë dukshëm në mësimin dhe praktiki-
min e aftësive kryesore të matematikës, duke u 
bazuar në standardet e parashkollorit, etj. Në të 
gjitha botimet e saj, autorja ka redaktor prof.dr. 
Bardhosh Gaçe, figurë e njohur e Albanolgjisë, 
“Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”. Tana e ka 
shfaqur ndershmërinë profesionale me kulaifi-
kimet që ka kryer, me pjesëmarrjen dhe kum-
tesat në konferenca shkencore kombëtare dhe 
ndërkombëtare, po ashtu në kërkim shkencor  
ebotime, me 7 tekstet mësimore, që shtohen 
në tituj dhe vlera edukative-formuese, me ud-
hëheqje diplome të studenteve etj. Ajo është 
dhe një veprimtare e dalluar shoqërore, ku 
spikat roli i saj edhe në emancipimin e fem-
rës shqiptare në përgjithësi e asaj labe në 
veçanti. Vlora dhe Labëria i njeh dhe i nderon 
veprimtare të shquara si Sulltana Bilbilaj, Vo-
jsava Shkurtaj, Liljana Lame Gjondedaj, Teuta 
Gjokoli, Vera Zaho, Liljana Gjika, Elma Rama, 
Taire Bozhani, Raimonda Sinoimeri, etj. Tana 
ka marrë dhe një vlerësim të lartë shoqëror, 
diplomën “Mirënjohje e labërisë” nga shoqata 
Atdhetare - Kulturore “Labëria” “Nderi i Kom-
bit”. Po ta dëgjosh sa bukur këndon labçe Tana! 
Është dhe një marrëse virtuoze kjo pedagoge e 
Universitetit tonë, dr. Sulltana Bilbila. Të shk-
ruash për profilin njerëzor, familjar, shoqëror, 
akademik, kombëtar e qytetar të dr. Sulltana 
Bilbilaj, ndoshta do të na nevojitej një numër 
special i gazetës “Rrënjët”. Duke vlerësuar 
dhe mundësitë e kufizuara që ka botimi i  një 
shkrimi-profil, po  e përmbyll me pak vargje të 
thurura labërisht për Tanën nga unë:

Po ti je shqiponjë Labërie,
Bën atë që të ka hije,
Ti hap porta mirësie, 
Ti çel dyer diturie.
Ti je Sulltana që thonë,
Shqiponjë e deli shqiponjë!
Gjykoj se i meriton Dr. Sulltana Biblilaj këto 

vargje të thjeshta respekti, sepse profili i saj na 
shfaqet si misionare e arsimit, heroinë e heshtur 
e mirësisë së dritës.

me çrregullime në të nxënë: mosha 6-10 
vjeç”, dorëzuar në Universitetin Europian të 
Tiranës, shkolla Doktorale, në përmbushje të 
detyrimeve të programit të Doktoraturës në 
Shkencat Sociale, me profil “Psikologji” për 
marrjen e gradës shkencore “Doktor”, me ud-
hëheqës shkencor Prof. dr. Milika Dhamo. 
Punimi shkencor ka 211 faqe, 60789 fjalë, il-
ustrime, tabela  e grafikë, bardhezi dhe me me 
ngjyra, 30x21 cm. Ka filluar doktoraturën në 
tetor të vitit 2011 dhe e ka përfunduar në 2 
dhjetor të 2016. Metodologjia e përdorur për 
doktoraturë ishte sipas Programit të INPP, (In-
stituti i Psikologjisë Neuro-fiziologjike) Chester, 
UK. Në vitin 2015, me lejen e udhëheqëses së 
devotshem Milika Dhamo iu kërkuan disa nga 
gjetjet e saj të doktoraturës për t’i përdorur si 
pjesë e gjetjeve të tjera botërore në 40-vjeto-
rin e INPP. Ndërkohë i dërguan edhe ftesë si 
delegate, e quanin ata, për 40-vjetorin e INPP 
dhe shqiptarja Sulltana Bilbilaj, doktoresha 
labe, pedagoge e Univesitetit “Ismail Qemali”, 
Vlorë ka shkuar në tetor 2015, në Londër, 
thjeshtësisht e dinjitetshme krahas simotrave 
shkencëtare të globit. Në vitin 2018-2019 vazh-
doi një trajnim për vlerësimin dhe rehabilitimin  
e fëmijeve me Çrregullime në të nxënë (disleksi, 
diskalkuli, disgrafi) dhe  autike, ADD, ADHD, 
etj. Nga një botim i përzgjedhur, botuar në “La 
Sapienca” mbi “Trajtimi i fëmijeve autike në 
qytetin e Vlorës” dr. Sulltana Bilbilajt i kërkuan 
të bëjë një kapitull në një libër si shkencëtaret 

agogjik e psikologjik me të dhjetë këta fëmijë i 
ka dhënë fatmirësisht rezultate të jashtëzakon-
shme. Tana është treguar e gatshme çdo ditë, 
që ne të flasim me prindërit e fëmijëve me çr-
regullime, sepse i ka numrat e telefonit të secilit 
prind “fatkeq”, që Tanën e shikojnë me besim 
si shpëtimtaren dhe kthyesen në normalitet të 
fëmijve të tyre. Dr. Neki Dredha, mjek i njohur, 
poet, studiues, erudit, në takimet e bëra me të 
si pediatër, i është shprehur jo me shaka: “Ti, 
moj vajzë, do kundershtohesh nga shumë, si 
mjekë neurologë, psikiatër, psikologë, terapistë 
të ndryshëm, sepse je e pabesueshme në rezul-
tate. Ajo skuqet nga fjalët e mira dhe s’i do në 
botë falënderimet kushtuar punës së vyer që ka 
realizuar deri më sot, por shpreh shqetësimin 
se, u prishën hierakitë e vlerave, se në jo pak 
raste, vlerat shiten dhe blihen…

Kujtoj që kur përgatita Bibliografinë “Botime 
të pedagogëve të Universitetit “Ismail Qemali”, 
Vlorë, pjesa I, 1994-2006”, botuar nga Univer-
siteti “Ismail Qemali”, Vlorë në vitin 2006, Tana 
vinte si një pedagoge e përkushtuar, pa shumë 
fjalë e punë dukur, e cila po më zinte shumë 
zëra me njësitë bibliografike që po regjistroja, 
sidomos përsa i përket fushës shkencore, që në 
Bibliotekonomi quhet 37, ku klasifikohet edu-
kimi. Po përmend disa prej tyre: 1. “Didaktika  
e punës së dorës”, Vlorë: Triptik; 2004, 240 f.:, 
me il.; 28.5 cm., tekst që u vjen në ndihmeë 
edukatoreve të kopshtit dhe mësuesve të Ciklit të 
Ulët. Ndihma jepet në teknikën e përgatitjes së 

sulltana Bilbili është një emër 
i njohur në Vlorë, në labëri, 
gjurmëlënëse në edukimin 
e brezave, në auditoret e 
universiteti “Ismail Qemali”, 
Vlorë, Fakulteti i shkencave 
Humane. sidomos për 
përgatitjen e mësueseve 
të specializuara për punë 
specifike për fëmijë me veçori 
fizike, përkushtimi i tanës 
është me gjithë shpirtin e 
shkrirë natyrshëm në orën 
akademike me ta.

“ “
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MIsteRI I AtlANtIdës
Nga AGRON lukA - Shkoder

Sipas mitologjisë parahomerike të gadishullit tonë, 
“Plaku i Detit” Nereu, që jetonte në një shpellë 
nënujore të Detit Jon, e dinte “Sekretin e rrugës 

për te Atlantidë, në fund të Botës në Perendim” dhe 
ishte ai që ia tregoi këtë rrugë eksploratorit Herakli. 
Kontinenti Atlantida edhe në Kur’an! Dhulkarnejni/arab. 
kokdybrirëshi ishte një eksplorator si Herakliu?!*

Mitologjia e Herakliut që viziton Atlasin dhe 
Atlantidën “në fundin e Botës në perendim” 

dhe që “çliron Prometeun në lindje”...

Pasi e ripashë me shumë vëmëndje, një emision 
televiziv “Në kërkim të Atlantidës”, vendosa  të shkruaj 
diçka që më kishte ngelur si një peng në mendimet e 
shënimet e mija. 

Në emision hidheshin disa hipoteza krahasuese “mbi 
shkatërrime e fundosje tektonike me shkak tërmetesh të 
disa qytetërimeve në hapësirën ishullore mesdhetare, si 
në Kreta,  në Santorini apo deri edhe në Trojën e fam-
shme”. 

Duke u bazuar tek Platoni se, Atlantida ndodhej 
përtej “Shtyllave të Herakliut”, pra përtej Gjibraltarit, 
hipoteza më e fundit, të cilës i kushtohej edhe pjesa më 
interesante e emisionit televiziv, kërkonte të demostronte 
se Atlantida dhe kryeqyteti i saj  mund të ishin edhe në 
hemisferën perendimore, diku në nën kontinentin ameri-
kan. Atje janë gjetur edhe rrënojat arkeologjike të një 
qyteti dhe perandorie gjigande. Dimë se ndër hipotezat 
kandidate, ka pasur mendime edhe për ishujt Britanikë, 
për ishujt vullkanikë të Kanarieve dhe Azoreve,  për një 
zonë në Meksikë etj.

Sipas mitologjisë helene, e cila kishte përvehtësuar 
e rregulluar edhe nga mitologji më të lashta egjiptiane, 
asiro-babilonase, fenikase, pellazge etj, Atlanti/Atlasi 
ishte bir i Japetit dhe i një Oqeanine (Klimenes ose Asia 
në një varjante tjetër). Atlasi, i rracës së gjigandëve, 
kishte tre vëllezër Menezin, Prometeun dhe Epimeteun. 
Një varjant tjetër e sillte Atlasin si birin e Uranit, dhe 
vëlla me Kronin, pra si xhaxhai i Zeusit. Kur Zeusi i 
shpalli dhe e fitoi luftën ndaj gjigandëve, Atlasin e dënoi 
të mbante “globin qiellor në fund të botës në perendim”, 
atje ku ndodheshin edhe Hesperidat e Bukura, Pema e 
Hesperideve me mollët e arta, Gerioni i Trefishtë me 
kopetë e tij, fusha dhe ishulli Herytheia etj. Po ashtu 
edhe Prometeun e famshëm “vjedhësin e zjarrit” Zeusi e 
dënoi “nga lindja”, të lidhur në një majë shkëmbore në 
Kaukaz, ku një shqiponjë i hante mëlçinë. Njihet pastaj 
mitologjia, se si Herakliu shkoi të vizitonte Atlasin, se si 
la shenjë “Shtyllat e Herakliut” në Gjibraltar etj.  

Në mitologjinë helene njihej ideja se duke shkuar nga 
perendimi arrihej në lindje!  Ish mitologjitë e hershme, 
u reflektuan të shkruara edhe në një varg autorësh të 
mëvonshëm antikë dhe krahas tyre edhe në artet e tjera, 
sikurse vërtetohet nga shumë zbulime të objekteve arke-
ologjike. Ish mitologjitë e hershme, të përziera edhe me 
dijenitë më të hershme gjeografike njerëzore u reflektuan 
të shkruara edhe në një varg autorësh të mëvonshëm an-
tikë, si edhe në arte të tjera, sikurse vërtetohet nga shumë 
zbulime të objekteve arkeologjike. (shih figurat) Siç, mund 
të kuptohet, “Fundet e Tokës”, rezultonin vazhdimisht 
më tutje dhe detyroheshin të shtyheshin akoma më thellë. 
Dhe kështu ngjau me sa duket edhe me “perendimin e 
diellit në fund të tokës”, i cili u shty edhe përtej brigjeve 
afrikane edhe brenda në Oqeanin Atlantik!

Është thënë se vepra “Odiseja/Uliksi” e Homerit 
realisht, ishte edhe një lloj hartë detare mesdhetare, në 
të katër kordinatat, por ka gjasa se Homeri ishte shtyrë 
edhe përtej thellë në Atlantik!  

Aristoteli më vonë do t’a përkufizonte: se në saje 
të hegjemonizmit helen, koloni-qytetet helene kuaknin, 
përreth detit Mesdhe, si bretkocat rreth një pellgu.

Në mitologjinë tonë gadishullore të Evropës (emri 
i lashtë i gadishullit tonë quhej Evropa), në temën e 
eksploracioneve të rrugëve tokësore e detare, një vend 
mjaft interesant zënë edhe teritoret tona, madje me një 
zanafillë me pikë-nisjen e Herakliut! Dhe të vjen mjaft 
keq që kjo njohje, sado e modës mitologjike nuk duhej 
lënë në errësirën e fund detit.  

Nga Apollodori (shek II p.e.r.) nxirret informata 
se Herakliu fillimisht, kur doli nga Argosi, nuk e dinte 
rrugën që të çonte te Atlasi, i cili “mbante sferën qiel-
lore, në fundin e botës në Perendim”. 

Me këtë preokupacion, Herakliu erdhi me rrugë tokë-
sore në Iliri dhe këtu mori një informatë nga nimfet lu-
more ilire, që jetonin në një shpellë diku andej pranë Epi-
damnit. Të kujtojmë këtu shpellat e banuara si  “Shpella 
e Pëllumbit”, “Shpellën e Zezë” afër Tiranës dhe se Epi-
damni-Dyrahioni ishte si Hong-Kongu i antikitetit! 

Vetë legjenda mitologjike e Epidamnit na sinjalizon 
për ekzistencën e një qyteze-qendre detare edhe më për-
para se të instaloheshin aty kolonistët nga Korinti, Korkyra 
dhe Dorida e Peloponezit. (etimologjia “Epi Demi, 
Rrashtë-Koka e Demit”? Shih Çabej te zëri Epidamn) 

Në po këtë legjendë na del edhe vetë Herakliu, që 
“vjen për të ndihmuar Dyrrahun, në luftën që i kishin 
shpallur vëllezërit ilirë”. 

Siç e kanë vënë në dukje disa autorë, fisi i Doria-
nëve mbahej me lidhje gjenealogjike dhe e pretendonte 
gjysëm të perendishmin dhe më vonë të perendishmin 
Herakli, si një monopol të tijin. Me këtë prejardhje dhe 
“ndihma”, neoheraklidët dorianë pretendonin pretekse 
e avantazhe sovraniteti, në pronësi tokash aty ku vendo-
seshin, sepse “ato vende i kishte shkelur i pari Herakliu”. 
Kështu, me këtë pretekst e modë mitologjike, edhe push-
timi i Peloponezit u quajt si “Rikthimi i Neoheraklidëve” 

dhe me sa duket ky fenomen ka  ndodhur edhe në Epi-
damn. Është e dukshme se fise doriane kishte edhe në 
Iliri. I biri i Herakliut dhe nimfës lumore ilire Aigaia, 
Hylli na kishte edhe një fis e qytezë me emrin Hylleis 
në Iliri, në Mallakastër dhe po kështu me të njejtin emër 
edhe fis e qytezë në Dorida në Peloponez.

Në parantesë po përmendim se në kujtesën folklor-
ike albane epirote mesjetare, siç na referon M. Barleti, 
ende ruhesh betimi “Për Herakliun” dhe ndonjë prov-
erb: “Atje ku ka shkelur këmba e kalit të Herakliut, ai 
territor quhet i Herakliut”!

Dhe të kthehemi te “rruga për në Atlantidë”. Nimfat 
lumore ilire i thanë Herakliut se, të saktë nuk e dinin atë 
rrugë, por megjithatë ato i dhanë informatën se, vetëm 
Plaku i Detit Nereu, i cili jetonte në një shpellë detare 
diku nga bregdeti i Jonit bashkë me të bijat nereidet e 
oqeanidet, e dinte saktësiht sekretin e intinerarin asaj 
rruge detare. 

Herakliu shkoi atje dhe vetëm pasi e shtrëngoi me forcë 
Nereun, arriti ta mësonte intinerarin e asaj rruge. Ai duhej 
të kalonte ngushticën e Akro Karavës. (gr. anija e madhe 
e ngurtësuar nga Poseidoni sipas legjendës së Feakisë së 
Korfuzit. Këtu ngushtica e Japigjisë-Otrantos. AL) 

Pastaj duhej të lundronte brigjeve të Siçilisë dhe në 
pikën më të afërt duhej të hidhej në Libi dhe që andej 
të shkonte te Oqeani Perendimor Atllantik, nga ku mund 
të arrinte te ishulli -kontinenti i Atlasit. Kujtojmë këtu se, 
Homeri e përmend Nereun (ose Forkynin) dhe gjithashtu 
nënvizon se, detarët feakas të Korfuzit i binin kryq e 
tërthor detrave deri në fundet e botës.

Përsëri, nga Apollodori informohemi se, diku nga 
Egjipti dhe nga Arabia, Herakliu mësoi se atje dinin 
edhe disa rrugë të tjera me të cilat kordinatat tokësore 
përshkoheshin duke u imbarkuar në një “Kupë të Diel-
lit”. Me këtë “Kupë Fluturuese” mund t’i bihej botës, në 
të katër kordinatat, madje mund të shkohej edhe te Hip-
erboreanët veriorë etj. Llogjika të shtyn të mendosh se 
këto ide, sado realizime dëshirash njerëzore me fantazi, 
bazoheshin jo vetëm te bota e sheshtë me katër kordi-
nata, por diku-diku edhe te bota glob.4 

Një informatë interesante jep edhe  Diodori i Siçilisë, 
i cili shkruante se, “Pirrua i Epirit, mbasi i kishte mun-
dur kartagjenasit duke ua marrë pothuajse të gjitha portet 
e Siçilisë, kishte grumbulluar një flotë të madhe. Pirrua, 
synonte të hidhej nga Siçlia për të pushtuar Libinë, duke 
“ndjekur gjurmët e Herakliut”.5 

E njejta thënie “për ndjekjen e gjurmëve të Herakliut“ 
ishte përdorur edhe për Aleksandrin e Madh, por në 
drejtimin e kundërt nga lindja. Në Dokumentin e zbuluar 
në “Statutet e Shkodrës“, në vitin 1997, “Testamenti 
dhe Privilegjet dhe Aleksandrit të Madh dhënë popu-
jve ilirikë“, na del shprehja: “Aleksandri i Madh, biri 
i Zeusit, zot i Botës ku lind e ku perendon e nga veriu 
në jug“.6  E këtu na duhet të shënojmë se dinastia e 
parardhësve të Aleksandrit të Madh e mbante veten me 
prejardhje nga Herakliu. Në një rast Aleksandri u mburr 
disi se ja kishte kaluar deri edhe Herakliut, me arritjen 
e tij në Indi. 

Dhe ishte e kuptueshme simpatia dhe mburrja me 
Herakliun, në gadishullin tonë, me këtë eksplorator tokë-
sor, navigator detar dhe fluturues ajror, me këtë ndër-
tues qytetesh dhe muresh fortifikuese, me këtë mbrojtës 
të njerëzimit, i cili në një varg rastesh theu edhe dogmat 
e tabutë e lashta, duke iu kundërvënë edhe vullnetit, 
xhelozisë e moralit tekanoz e dhunues të Zeusit!

Herodoti, i pari shkruante se, në Afrikën veriperendi-
more ndodhen malet Atlas. Por, informatat më të rëndë-
sishme e befasuese vijnë nga Platoni, që ishte bazuar në 
një informatë me prejardhje nga një prej priftërinjve të 
Egjiptit, që jetonte në Sais, në deltën e Nilit. Platoni shk-
ruante se ai ishull gjigand Atlantida, përtej “Shtyllave të 
Herakliut” në Oqeanin Atlantik, ishte fundosur – ingijoti-
tur dhe shkëputur, nga një shpërthim kataklizëm vullkanik 
rreth nëntë mijë vjet më parë se koha e tij. 

Ishull kontinenti gjigand i Atlantidës, përshkruhet 
se kishte pasuri të mëdha bujqësore e blegtorale dhe 
sidomos pasuri mineralogjike, si ar dhe në një lloj metali 
“orikalku” i cili shkëlqente si zjarr, kishte një qytet për-
rallor të rrethuar me mure të larë me ar, me tynele nën-
tokësore, me kanale të lundrueshme, ku vlonte tregëtia. 
Atlasi ishte mbreti i këtij vendi, një njeri i ditur me njo-
huri astronomike etj. 

Nisur nga fakti se, kjo informatë vinte nga Egjipti, 
shumë studiues mendojnë se ndoshta detarët egjiptianë 
dhe fenikas kishin arritur ndonjë farë komunikimi e di-
jenie për brigjet e kontinentit amerikan dhe qytetërimin 

e atjeshëm. Nga mitologjia dhe nga navigimit e fenikasve 
sot njihet se ata lundërtarë të famshëm e kishin pagëzuar 
më përpara ngushticën e Gjibraltarit dhe vetë “Shtyllat 
e Herakliut”, si “Shtyllat e Melkartit”. Fenikasit kishin 
lundruar thellë edhe përtej këtyre shtyllave e ngushticë, 
përgjatë brigjeve afrikane. 

Kështu pra mendohet se vetë Platoni mund të ketë 
ekzagjeruar me atë datimin e para 9 mijë vjetëve, sepse 
një informacion i tillë ishte thuajse e pamundur të ruhej i 
transmetuar gojarisht qysh nga koha kur nuk ekzistonte as 
shkrimi e as vetë civilizimi egjiptian. Studiuesit kanë vër-
tetuar se çfarëdo kataklizme nuk mund t’a fundoste e t’a 
zhdukte komplet një ishull të atillë gjigand, pra mund të 
ketë pasur një kataklizmë vullkanike në një zonë të caktuar.  

Modeli i sferës qiellore na del sëpari në mitologjinë 
e objektet egjiptiane, ku një dem me brirë të artë mban 
midis tyre një glob të artë. Po kjo ide mitologjike na del 
edhe në legjendën e Evropës, ku Kadmi fenikas i ardhur 
në gadishullin tonë, në kërkim të së  motrës Evropë, 
duhej të ndiqte gjurmët e një lope që mbante një gjysëm 
hënë midis brirëve etj. 

Modeli i parë studimor i sferës qiellore qe bërë nga 
Talesi, kurse i sferës tokësore nga Krateti. 

Sipas autorit antik Pausania, shek II, skulptori antik 
Theokleu me të birin kishin realizuar një grup skulp-
turor me motivin e Herakliut dhe Atlasit. Ai shkruante:  
“Thesaurët e tretë e të katërt janë dhuruar nga epidamna-
sit dhe byzantasit; ai i të parëve ka botën e mbajtur nga 
Atlasi dhe Herakliu dhe pemën e Hesperideve, mollën dhe 
gjarpërin e përdredhur rreth saj. Të gjitha këto janë punuar 
prej kedri, nga Theokleu i biri i Hegylit. Që botën e bëri 
bashkë me të birin e tregon mbishkrimi që gjendet aty...”7

Na rezulton pra se, kjo mitologji e Herakliut dhe “Uni-
versi qiellor sferik” njihej e studiohej edhe në shkollat e 
qyteteve tona antike detare, në Epidamn, në Apolloni etj.

trillimi dhe loja e koinçidencës: kontinenti 
i Atlantidës ekzistonte!   

Shkrimtari grek Lukiani (shek II), i cilësuar si “Volteri 
dhe Zhyl Verni i antikitetit”, duke sintetizuar një paraqitje 
të dijetarëve e filozofëve, që shkonin shumë kohë para 
Erës së Re, shkruante: “Duke vënë re gjithfarë dukurish 
të jetës unë arrita të kuptoja…vendosa t’i ngrija sytë dhe të 

palë thoshin se ka një numër të madh botësh dhe i shanin 
ata që thoshin se ka vetëm një botë… Sa për perenditë, as 
që është nevoja të flas, sepse disa e përfytyronin Zotin në 
formën e një numri… disa më në fund i dëbonin të gjithë 
perenditë e tjera dhe ia jepnin qeverisjen e botës një Hyjnie 
të vetme… disa të tjerë njihnin shumë zota dhe i ndanin 
këta në kategori, duke e quajtur njerin Zot të Parë dhe duke 
u caktuar të tjerëve vende të dyta e të treta sipas shkallës së 
hyjnisë së tyre. Veç kësaj disa mendonin se Perendia nuk 
ka as trup, as formë, kurse të tjerët përkundrazi, thoshin se 
ka trup. Jo të gjithë filozofët ishin të mendimit se perënditë 
përzihen në punët e njerzve; disa i lironin zotat nga çdo 
lloj kujdesi, ashtu siç jemi mësuar ne t’i lirojmë pleqtë nga 
detyrat shoqërore… një pakicë shkonin edhe më tej dhe as 
që besonin të ketë perëndi, por e linin botën në mëshirën e 
fatit, pa prijës e pa sundimtar… Epikurianët nuk e moho-
nin ekzistencën e perendive, por mendonin se ato rrinë në 
hapësirën midis yjeve dhe nuk përzihen në punët e tokës...
filozofët arsyetojnë pse hëna nganjëherë merr formën e një 
gjysëm rrethi dhe pse formën e një drapri. Disa filozofë thonë 
se hëna është e banuar, disa të tjerë se është një paqyrë e 
varur mbi det… Këto kohët e fundit thonë se edhe drita e 
hënës është e vjedhur, sepse vjen nga lart nga dielli… se 
vetë dielli është një lëmsh i zjarrtë prej metali të shkrirë…”8

Lukiani përmblidhte këtu dijetarë e filozofë si 
Homeri, Leukipi, Talesi, Anaksimandri, Anaksimeni, 
Platoni, Herodoti, Anaksagora, Demokriti, Herakliti, 
Pitagora, Sokrati, Epikuri, Krateti i Mallosit, Aristoteli, 
Empedokli, Eratosteni, Ptolemeu, Apollodori, Diodori i 
Siçilisë etj. Me fantazi, madje edhe me një dozë ironie, 
“Volteri dhe Zhul Verni i antikitetit”, Lukiani kishte shk-
ruar edhe për “Rizbulimin e kontinentit Atlantida, në 
anën e kundërt të kontinentit tuaj sferik“, duke nënkup-
tuar kryesisht Platonin.

Ai kishte shkruar edhe për fluturime në Hënë, në Qi-
ell e nëpër tërë Galaksinë e banuar nga qenie njerëzore 
dhe nga gjithfarë qeniesh të tjera. Meqënëse paraqet mjaft 
interes dhe është e domosdoshme për shkrimin tonë, 
duke kërkuar pak ndjesë për citimin e gjatë, po e citoj: “...
Shumë autorë po gënjejnë... Injoranca ka fituar qytetarinë 
e nderit... Unë për vete mendoj se ky shkrim i imi ka për të 
qenë një lexim ç’lodhës, i bukur e i këndëshëm, këtu lexue-
sin do ta tërheqin jo vetëm veçantia e përmbajtjes dhe buku-
ria e idesë fillestare, jo vetëm larmia e trillimeve të paraqi-
tura me një gjuhë bindëse e plot vërtetësi, por edhe fakti se 
çdo njeri nga tregimet përmban një aluzion të hollë për disa 
poetë, historianë dhe filozofë të lashtë, që kanë shkruar aq 
e aq gjëra të jashtzakonshme e të paqena;...unë nuk iu vë 
shumë faj atyre që tregojnë të tilla përralla, sepse kam pasur 
rastin fatlum të shoh se me trillime merren edhe njerëz, të 
cilët siç thonë vetë, ia kushtojnë kohën vetëm filozofisë...unë 
dua t’a përdor trillimin në një mënyrë më fisnike...E vërtetë 
këtu është vetëm kjo, që gjithçka që do të tregoj këtu nuk i 
përgjigjet aspak të vërtetës...pra do të shkruaj për gjëra që jo 
vetëm s’janë, por as që mund të jenë...

5. Mbasi u nisa me anije, kalova “Shtyllat e Her-
akliut” (mitologjia e fenikasve lundërtarë më përpara i 
kishte quajtur si “Shtyllat e Melkartit”. A.L) dhe, me ndi-
hmën e erës së mbarë, dola në Oqeanin Perendimor (këtu, 
Oqeani Atlantik. A.L.). Shkak për t’i hyrë këtij udhëtimi 
qenë pjesërisht kureshtja, pjesërisht dashuria e flaktë për 
çdo gjë të jashtzakonshme si dhe dëshira për të parë se ku 
mbaronte Oqeani e ç’lloj njerëzish rronin matanë. Pran-
daj, pasi ngarkova një sasi të madhe ushqimesh dhe uji, 
mblodha pesëdhjetë veta që afroheshin në mendime me 
mua, grumbullova gjithfarë armësh, pajtova timonierin 
më të mirë dhe e paisa anijen time – anije e lehtë dhe e 
shpejtë – me çdo gjë që nevoitej për një lundrim të gjatë e 
të rrezikshëm.

(Në të njejtën temë, pak më poshtë, por, në sferat 
qiellore Lukiani shprehet: “...Pas tij gjendet ujëdhesa e 
Kalipsosë. Pasi të kalosh tërë këta ishuj, do të arrish në një 
kontinent të madh, që është në anën e përkundërt të kon-
tinentit ku jetoni ju. Atje ti do të heqësh shumë të zeza; do 
të shtegëtosh midis gjithfarë popujve dhe, mbasi të jetosh 
ca kohë në mes të njerëzve të egër, do të sosësh më në fund 
në kontinentin tjetër...)

6. Tërë ditën dhe natën lundruam me erë të mbarë 
dhe, për sa kohë që dukej së largu toka, velëzuam qetë-
qetë. Mirëpo të nesërmen, pasi lindi dielli, u ngrit një erë 
e marrë, deti zuri të trazohej, pllakosi errësira dhe ne nuk 
mundëm kurrsesi t’i ulnim velat. Të mbetur në mëshirë 
të erërave, kaluam mes rreziqeve plot shtatëdhjetë e nëntë 
ditë, kurse të tetëdhjetën, me të dalë dielli, pamë jo larg 
nesh një ishull të lartë, të veshur krejt me pyll...kur u 
ngritëm zgjodhëm tridhjetë veta për të ruajtur anijen, kurse 
njëzet  të tjerët i mora me vete për të parë ishullin.

7. Pasi bëmë nja tre stade udhë, nga bregdeti në pyll, 
pamë një shtyllë bronzi me një mbishkrim, që ishte pothu-
ajse i shuar dhe që thoshte: “Deri këtu arritën Herakliu 
dhe Dionisi”. Atje afër mbi disa shkëmbinj pamë edhe dy 
gjurmë këmbësh, njera me madhësi sa një pletër e  Herak-
liut dhe tjetra më e vogël e Dionisit...

8. Sa kaluam lumin në va...hasëm në disa qenie 
njerëzore, disa gra hardhia...ato na përshëndetën...disa 
prej tyre flisnin lidisht, të tjera indisht, kurse shumica 
greqisht...

 9. Rreth mesditës, shpërtheu befas një tufan që e 
ngriti anijen tonë përpjetë nja tri mijë stade, duke e sjellë 
rrotull pezull në ajër. Era rrihte velat e anijes dhe duke i 
fryrë ato, na shtyu tej e më tej.

10. Plot shtatë dit e shtatë net lundruam në ajër, të 
tetën ditë pamë në ajër një tokë të madhe, që dukej si ndonjë 
ishull vezullues në formë sfere dhe që lëshonte një dritë të 
fortë. ...Poshtë pamë një sferë tjetër, ku kishte qytetet dhe 
lumenj, dete, pyje dhe male. Atëherë e morëm me mend se 
përfund nesh ndodhej ajo Toka ku ne banojmë.

Fig. 1. Herakliu, sipas informatës së nimfeve
lumore ilire, ka arritur te Nereu, në një shpellë
të Detit Jon dhe po e detyron atë t’ia tregojë
sekretin e rrugës që të çon te “Fundi i Tokës, 
në Perendim te Atlasi”. Pikturë e një tasi të 
shek. VI p.e.r.  në “Muzeun Nacional” në Romë.
(P.G. cit. f. 443)

Fig. 2  Herakliu, i ndihmuar nga Athinaja, pasi
ka ndëruar vendin me Atlasin, po mban “Botën sferë”, 
derisa Atlasi t’i sjellë “ mollët e arta”. 
Atlasi  trashaman kishte paramendimin t’ia linte Herakliut
përgjithmonë atë barrë “Sferën e Universit”. Herakliu shtiret
sikur e ka me qef të madh dhe i propozon Atlasit t’ia mbajë
edhe paksa sa të vendosë një leshnik, që të mos i vriteshin 

shpatullat. Kështu i a hodhi. 
Pjesë relievi e shek V p.e.r. e tempullit të Zeusit.
Gjendet në “Muzeun Arkeologjik” në Olimp.
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soditja mbarë rruzullimin. Në fillim e ndjeva veten ngushtë, 
sepse nuk merrja vesh çfarë është ajo që filozofët e quajnë 
kozmos: në ç’mënyrë ishte krijuar ky kozmos dhe kush ishte 
krijuesi i tij. Nuk dija gjithashtu ku e kishte ai zanafillën e 
vet dhe cili ishte qëllimi i tij i fundit. Zura të vrojtoja botën 
pjesë-pjesë, por kjo më bëri ta vrisja mendjen edhe më shumë, 
sepse shihja yjet e shpërndarë kuturu nëpër qiell, shihja di-
ellin, dhe atëherë digjesha nga dëshira për të marrë vesh 
se ç’janë tërë këto… rrufeja që përshkon retë, gjëmimi që 
shpërthen me aq forcë, shiu, dëbora dhe breshëri - të gjitha 
këto ishin për mua një enigmë e pazgjidhëshme. …vendosa 
t’i drejtohesha filozofëve… pagova një shumë të mirë të hol-
lash të mbaroja kursin e filozofisë… ata ma mbushën kokën 
çdo ditë me teori të ndryshme, si atë mbi shkaqet e para e 
shkaqet e fundit, atomet, zbrazëtirat, elementet, idetë etj… 
ata njerëz të ditur grindeshin me njëri-tjetrin lidhur me dok-
trinat e veta dhe kishin pikëpamje të ndryshme për të njëjtin 
send! …Shpesh herë ata nuk ishin në gjendje të thoshin se sa 
stade është larg Megara nga Athina, e prapëseprapë dinin 
me saktësi ç’largësi ndan hënën nga dielli; guxonin ta mas-
nin atë me kut, përcaktonin trashësinë e ajrit, thellësinë e 
detit, periferinë e tokës, perimetrin, vizatonin rrathë, ndër-
tonin trekëndësha mbi katërkëndëshat, studionin gjithfarë 
sferash, bile edhe vetë qiellin… Para së gjithash, tek ata 
vërehet një ndryshim i plotë mendimesh lidhur me botën 
(universin): disa thonë se bota nuk është krijuar e as ka për 
t’u prishur ndonjëherë, kurse të tjerët guxojnë të flasin për 
krijuesin dhe për mënyrën se si është ndërtuar ajo. Këta të 
fundit më habitnin më shumë se kushdo, për arësye se pra-
nonin një Zot si krijues të gjithësisë, por nuk thoshin as nga 
kishte ardhur ky Zot, as se ku ndodhej ai, kur e krijoi botën, 
sepse nuk është e mundur të mendohet koha dhe hapësira 
para se të lindte gjithësia. … Pa le pastaj sikur të dëgjoje 
ç’thoshin për idetë dhe elementet jo trupore, ose ato teoritë 
e tyre për fundësinë dhe pafundësinë! …disa i vinin një kufi 
gjithësisë, ndërsa të tjerët e shihnin si të pa kufizuar. Një 

Fig. 1. Herakliu, sipas informatës së nimfeve lumore ilire, ka 
arritur te Nereu, në një shpellë të Detit Jon dhe po e detyron 
atë t’ia tregojë sekretin e rrugës që të çon te “Fundi i Tokës, 
në Perendim te Atlasi”. Pikturë e një tasi të  shek. VI p.e.r.  

në “Muzeun Nacional” në Romë. (P.G. cit. f. 443)

Fig. 2  Herakliu, i ndihmuar 
nga Athinaja, pasi ka ndëruar 

vendin me Atlasin, po mban “Botën 
sferë”,  derisa Atlasi t’i sjellë “ mollët e 

arta”.  Atlasi  trashaman kishte paramendimin 
t’ia linte Herakliut përgjithmonë atë barrë 

“Sferën e Universit”. Herakliu shtiret  sikur e ka me qef të madh 
dhe i propozon Atlasit t’ia mbajë edhe paksa sa të vendosë një 
leshnik, që të mos i vriteshin shpatullat. Kështu i a hodhi. Pjesë 
relievi e shek V p.e.r. e tempullit të Zeusit. Gjendet në “Muzeun 
Arkeologjik” në Olimp.
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11.  Vendosëm të shkonim më tej... kur pamë disa 
kuaj-skifterë-shqiponja...pasi na kapën na shpunë te Mbre-
ti. Kur, na pa dhe na njohu siç duket nga mënyra e veshjes, 
na pyeti: “Grekë jeni ju o të huaj”? Ne iu përgjigjëm me 
“po” dhe ia treguam tërë punën...dhe ai na tregoi histo-
rinë e vet... Dhe ky vend, - tha ai – nuk është tjetër veçse 
Hëna, e cila ju ndrin juve që banoni atje poshtë”...

12. “Po të më ecë fati në luftën që do t’u hap banorëve 
të Diellit dhe mbretit të saj Faetonit (Dielli është i banuar 
siç është edhe Hëna), do të rroni tek unë me tërë të mirat. 
...Nesër do t’ia nisim fushatës...

14. ...erdhën edhe forca aleate për të dyja palët...
16. ...Faetonit i erdhën për ndihmë banorët e 

Siriusit...u vonuan hobetarët e Kashtës së Kumtrit dhe Re 
Centaurët...

19. Mbretëria e Diellit e fitoi luftën...ata vendosën të 
ndërtonin një mur në ajër me qëllim që asnjë rreze dielli të 
mos binte në Hënë, ky mur i dyfishtë përbëhej prej reshë...
Kështu Hëna u errësua në një natë të përhershme...

20. “Banorët e Diellit bashkë me aleatët e vet ven-
dosën të bëjnë paqe me banuesit e Hënës dhe aleatët me 
këto kushte: ...ta shembin murin...

22. Tani dua të flas, për gjithçka të re dhe të jasht-
zakonshme që pamë në Hënë...Së pari fëmijët atje lindnin 
jo nga gratë, por nga burrat. Martesat bëheshin midis bur-
rave dhe fjala “grua” nuk njihej fare. Deri në moshën 25 
vjeç banori i Hënës ishte si grua dhe e çonin te burri, kurse 
pas kësaj moshe ai merrte vetë për grua një burrë. Fëmijët 
ata i rritnin jo në bark, por në pulpë...

23. Kur plaket njeriu, nuk vdes, por tretet si tymi, 
bëhet ajër (gr. Vjetër áíρ)...

26. Në pallatin e mbretit pashë edhe një send tjetër 
të çuditshëm: një pus jo shumë të thellë, mbuluar me një 
pasqyrë të madhe. Po të zbresësh në këtë pus mund të dëg-
josh gjithçka flitet në tokën tonë. Dhe po të vështrosh në 
atë pasqyrë, do të shohësh gjithë qytetet dhe popujt, sikur 
t’i kishe përpara syve. (Vini re: një lloj përgjuesi dhe një 
lloj teleskopi filmues A.L.) 

Unë pashë me të vërtetë të afërmit e mij dhe tërë 
atdheun; nëse më kanë parë edhe ata nuk mund të them 
asgjë me siguri. Kush të mos besojë, le të vejë vetë atje 
t’a verifikojë ...

45. Pas një farë kohe, në ujë u dukën peshq dhe për-
reth nesh zunë të fluturonin zogj – shenja këto që tregonin 
se aty afër kishte tokë...

47. ...Të nesërmen kur zbardhi dita , pamë Tokë dhe 
atëhere menduam se ky do të ishte kontinenti, që ndodhej 
në anën e përkundërt të kontinentit tonë...9   

Nuk ka asnjë dyshim se Lukiani i kishte njohur 
shkrimet e dijetarëve gjenialë helenë dhe më konkretisht 
shkrimet e Platonit, Talesit dhe Eratostenit. 

Eratosteni (shek III p.e.r.), mbi bazën e gjatësisë 
Aleksandri-Asuan që ishte një rrugë lumore e Nilit e 
matur, mbi bazën e këndit të rrezes diellore në një pus 
në Aleksandri (në Asuan në ekuator, në mesditë, rrezja 
binte pingul mbi pus) dhe të formulave të gjeometrisë 
euklidiane të harkut dhe të kordës, përcaktoi perimetrin 
e globit tokësor, me një gabim preçizioni shumë të vogël, 
duke pasur parasysh edhe metodën primitive nga kënd-
vështrimi i sotëm modern, por që ishte supergjeniale për 
atë kohë!

Ndërkaq, ironia e fatit dhe e koinçidencës luajti me 
vetë fantazistin Lukian. Rezultoi se fantazia e tij, për një 
tokë kontinent në hemisferën perendimore, ishte vërtetë 
një realitet tokësor. Ju ndërkohë mund edhe të mendoni 
pak, se çfarë do të kishte ndodhur sikur ai të kishte shk-
ruar me idenë e parashikuesit dhe të mashtruesit! 

Lukiani, me fantazi  rizbuloi jo vetëm i Atlantidën, 
por u nis nga ai kontinent edhe për në Hënë. Ai ishte 
edhe Zhyl Verni antik, ishte i pari që dashje pa dashje e 
profetizoi , qysh në shek II m. Kr., nisjen për në Hënë 
nga ai kontinent me anijen Apollo dhe zbritjen në Hënë 
me modulin “Shqiponja”! Rreth 5 shekuj më vonë, pro-
feti Muahmmed, me anën e miraxhit, do të vizitonte 
komplet 7 Qiejt e Dynjasë!

 
Atje ku detet pothuajse puqen dhe një rrip toke 

i ndan, që anijet nuk e kapërcejnë... atje ku 
ndryshojnë dhe alternohen lindja dhe Perendimi... 

Në Kuran shkruhet: “Ne, edhe ty ta zbritëm Librin 
e vërtetë, që është vërtetuesi i librave të mëparshme dhe 
garantues i tyre” (El Maide, 48) 

Ja një nga këto vërtetim-garantime, te Libri i Jo-
bit, shkruhej: “Hyji pa ndihmë të kujt e shtrin/zgjeron 

Qiellin.../ Ai krijoi Arushë e Orion, Shenjëzat e Yjet e 
jugut/ Shtrin veriun përmbi zbrazti/ e mban Tokën varur 
prej asgjëje.../ Dora e tij shpon sh’lligë fluturuesen/ Cak 
rrethues u vuri ujrave/ N’kufi t’dritës e t’errësirës/ Në 
shkofsha n’lindje Ai s’do të më dëftohet/ as në Peren-
dim s’do ta takoja/, majtë-jug n’u sjellsha, askund s’do 
ta ndeshja/ nëse marr djathtas-veri, syri s’do të ma 
shohë...”

 (Cit me përzgjedhje “Bibla”, bot. 1994, “Libri i 
Jobit”, f 623-657)

Në Kur’an-i shkruhet: “Ne me forcën tonë e ngritëm 
qiellin dhe Ne e zgjerojmë atë” (Edh Dharijatë, 47); 
“Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe 
secili prej tyre noton në orbitë” (Suria El Enbija, 33). 
“Ai krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar; Ai natën 

ndahej edhe Azia me Afrikën. Ndërkaq, duhet të vëre-
jmë se në Suren Er Rrahman, nga përkthyesi shqip e 
komentatori i autorizuar, nuk ka ndonjë interpretim e 
identifikim për këtë vendtakim detesh! 

Sikur ta mendonim se, edhe në Suren Er Rrahman, 
flitet për rripin e Suezit, mund të vërejmë se aty nuk ka 
asgjë që të lidhet sadopak me Moisiun dhe se nuk do të 
përshtateshim as me përshkrimin për pasuritë minerale, 
as si ndonjë vend i mohuar dhe i zhdukur nga komunikimi 
njerëzor dhe as si i përtej kufijve e mundësive tokësore!  

Me  modesti dhe me shumë respekt, duke kërkuar 
edhe një falje për një trimëri si të tepruar, duke mos 
gjetur edhe ndonjë literaturë interpretuese, mendoj se në 
Suren Er Rrahman bëhet fjalë për rripin e tokës midis 
dy nënkontinenteve amerikane, aty ku bashkohen dhe 
afrohen e ndahen me një rrip toke dy Oqeanet, dhe se 
përgjithsisht aty nënkuptohet edhe tërë hapsira tokësore 
e hemisferës perendimore. Pra ka vend të supozohet se 
edhe atje alternohen dy Lindjet dhe dy Perendimet! 

Shihni se në Suren Er Rrahman janë koncentruar 
gjëra nga më të rëndësishmet! Përderisa për Atlantidën 
flitej qysh nga Egjipti i lashtë e me rradhë siç e ilustro-
jmë, përse duhen privuar arabët e shkëlqyer?!

Në Kuran shkruhet për një eksplorator Dhulkarne-
jni/Kokëdybrirëshi arab., i cili kishte leje, mundësi e 
forcë nga All’llahu të eksploronte në të katër koordinatat 
bazë e ato të ndërmjetme. Ai arriti mdeje atje ku dielli, 
zhytej e perendonte në Oqeanin Atllanitk dhe në lindje 
ku lind dielli!  (Suria El Kehf, ajetet 83-100) 

Në një nga ato “vendet enigmatike”, heret me shekuj 
para Kuranit, plaku i urtë Homer e hidhte ide-hipotezën 
ku, “dielli rrotullohej rreth tokës dhe mbasi zhytej diku 
në perëndim, i dilte përsëri tokës nga krahu tjetër, për të 
lindur në Lindje”, siç e citoj:

“O miq të mi, n’këtë vend ku kemi zbritur,
Ne s’dimë nga bie as Lindja e as Perëndimi.
Nga futet këtu dielli, vallë nën tokë
E nga e nxjerr kokën prapë?”
(Në Oqeanin Atlantik, Odiseja, cit. K X, v. 46 – 49; 

239-242)

k. kolombi i bazuar te dijetarët antikë dhe “i 
frymëzuar nga shpirti i shenjtë“, parashtroi idenë 
e lundrimit nga spanja në Indi dhe nuk besonte në 

irrnin shumë më të vogël se sa llogaritjet e Eratostenit. 
Kjo ishte edhe arësyea që ai mendonte se duke shkuar 
nga perendimi,  kishte zbuluar lindjen, bregun e Azisë, 
Çipangun (Japoninë e Marko Pollos, në realitet Kubën e 
sotme) dhe rrugën më të shkurtë detare për Indi. 

Thuhet gjithashtu se Kolombi nuk e besonte ekzis-
tencën e Atlantidës si një kontinent gjigand më vehte, 
sepse është e kuptueshme se ai për kontinent quante 
Azinë e Marko Polos, e shumta për Atlantidën, ai pra-
nonte vetëm një pozitë ishullore si Antilet. 

Për të siguruar ekspeditën dhe mbështetjen materiale 
për këtë udhëtim, përpara mbretërve dhe kardinalëve dog-
matikë, K. Kolombi, përdori edhe taktikën sikur kjo ishte 
një “Profeci e Isaisë, për të çuar besimin e Krishtit te idhu-
jtarët, se ishte frymëzuar nga një zë i brendëshëm i diktuar 
nga Shpirti i Shenjtë, se po zbulohej Jeruzalemi i Ri“! 

Por, po të ishte për rastin e “Shpirtit të Shenjtë“, 
kush më mirë se Suria Er Rrahman e ka konservuar dhe 
shprehur! Thua ta kishte konsultuar edhe këtë burimin 
Kuranik, Kolombi?! 

Siç dihet simpatizantët e dallkaukët dogmatikë të 
“Mesjetës së Errët“ evropiane, i kishin nënvlehtësuar 
shpesh disa nga arritjet e popujve dhe qytetërimeve të 
tjera! Mediokrrët fanatikë e inkuizicionistë mesjetarë, as 
nuk tundeshin fare ta pranonin idenë e tokës glob, as 
si hipotezë, sepse ata bazoheshin në dogmën e tokës së 
sheshtë. Eksistonte madje edhe ideja se Oqeani Perendi-
mor derdhej si një katarakt gjigand në qiell. Kjo dogmë 
e tokës së sheshtë, ishte e shkruar në shumë literatura 
antike, hebreje e kristiane e madje edhe në disa varjante 
ajetesh në Kur’an. 

Megjithkëto, na del se te Libri i Jobit, shkruhej se 
toka qëndron/noton në ajër në orbitë, apo se në Kur’an-
i shkruhej për këto notime të sferave qiellore në orbi-
ta, ata nuk e pranonin këtë për tokën. Në literaturat e 
shënjta, me një mënyrë e me një tjetër, ishin futur edhe 
shumë nga arritjet e dijetarëve antikë, madje në shumë 
raste me varjantet e hipotezat e ndryshme. Siç e pamë, 
mendja njerëzore ishte e aftë edhe për paraftyrime me 
ide të pamjes sferike të Tokës sonë nga lart, nga Hëna, 
ishte e aftë të maste edhe perimetrin e tokës! 

Përfundimisht, toka glob u vërtetua me udhëtimin e 
Magelanit dhe kështu triumfoi edhe teoria heliocentrike 
e ideuar nga antikët dhe e vulosur nga Koperniku. 

Lundrimi i parë i Kolombit filloi me 3 gusht 1492 
dhe hasi në Tokë në ishullin e San Salvadorit me 12 
tetor 1492.11  

Lexuesi le ta krahasojë edhe përpikmëri llogaritjen 
kohore të 80 ditëshit të tregimit të fantazuar nga Lukiani, 
me rreth 70 ditët që praktikisht dhe jo të llogaritura iu 
deshën Kolombit, për të hasur në Tokë. Siç njihet në 
tokën kontinentale, që Kolombi e besonte si të Indisë, 
ai arriti në dy udhëtimet e mëvonshme. Mirëpo megjith 
gabimet e tij, megjith dhunën dhe etjen për pasuri, 
Kolombi mbetet një eksplorator epokal. 

     
“Ana e anës së Oqeanit“ te “Historia e 

skënderbeut“ e M. Barletit! 

Megjithse viti i saktë i botimit të librit që shkurti-
misht e kemi quajtur “Historia e Skënderbeut“, ka mb-
etur i papreçizuar, nuk ka dyshim se ai ishte botuar në 
fillimin e shek XVI, kur tashmë zbulimi i “Botës së Re“, 
kishte marrë dhenë. 

Por, a del, a refketohet ky lajm i bujshëm, sëpaku 
me ndonjë farë mënyre të tërthortë në librin e Barletit? 

Te H.S. na del, një diçka tjetër, që mua më duket 
interesante. Barleti, ka qenë një njohës i shkëlqyer i 
shumë autorëve antikë, përfshi këtu Homerin dhe vetë 
“Hyjnorin Platon”.12 

Nga Barleti ne mësojmë diçka edhe për tregëtinë de-
tare të venedikasve e raguzinëve, që çanin edhe deri në 
detrat më të largët, kur këto dy qytet-shtete republika domi-
nonin tregun dhe rrugën levantine adriatike mesdhetare. 

Ndërkaq në horizont po çfaqej edhe një konkurrent 
serioz detar Turqia osmane. Të dhënat e reja po trego-
jnë se anijet e flotës turke po bënin qarkullime detare 
serioze, sidomos pas marrjes së Konstandinopolit nga 
Sulltan Mehmeti II, Fatihu. Simbas vetë “Burimeve Os-
mane” dhe Barletit tonë, Sulltan Mehmeti aspironte t’ia 
kalonte edhe Aleksandrit të Madh dhe Darit të Persisë 
në  pushtime dhe madhështi. 

Barleti shkruante: “Sulltan Mehmeti II e mban veten 
si Pronari, Sundimtari, Khalifi i Lindjes dhe i Perendimit 
dhe i gjithë viseve të Botës, nënshtruesi i të gjithë Botës që 
nga ana e anës së Oqeanit”!13 

Ç’kuptim ka kjo “anë e anës së Oqeanit” dhe për cilin 
oqean konkretisht bëhej fjalë këtu? Siç më duket mua këtu 
bëhet fjalë për hapësirën nga brigjet e Atlantikut maroken, 
te Mesdheu, pastaj mbase edhe në hapësirën e Oqeanit 
Indian e ndoshta edhe te Paqësori indonezian.  

*Ky shkrim qe botuar fillimsht te gaz. Lokale Shqperia 
Etnike, Shkodër, nr. 100 e vijim, janar 2007; u ribotua 

nga gaz. Ndryshe, Tiranë, 17 janar 2007.

Fig. 3. Atlasi mban mbi shpinë një sferë qiellore. 
Skulpturë e shek I-II. Gjendet në Napoli në “Muzeun
Arkelogjik Nacional”. (Cit. P.G., f. 81)

Herakliu po mban Kupën Qiellore...
Zbuluar në Apolloni, nga një ekspeditë 
e përbashkët sovjetiko-shqiptare. Fig. 4.  Atlasi i “Fundit të Tokës në Perendim”,

me “Sferën Qiellore” në kurriz  ka gjetur mënyrën 
të takohet me vëllanë e tij Prometeun e lidhur në 
Kaukaz. Vini re edhe gjarpërin mitologjik.
Pikturë e një kupe të Lakonisë e shek VI p.e.r., 
gjendet në “Muzeun e Vatikanit”.  (Cit. P.G. f. 80)

Fig. Nr. 5 Herakliu duke fluturuar me Kupën e Diellit,
në të katër kordinatat.

Fig. Nr. 6 Herakliu, pasi është ngjitur në Kaukaz
me “Kupën e Diellit” i shoqëruar edhe nga një patë
po liron Prometeun e lidhur në Kaukaz, pasi ka goditur 
me dy shigjeta edhe shqiponjën e Zeusit! Antikët i vëzhgonin
edhe fluturimet e shpendëve.  Piktori ilustratori antik e ka paraqitur 
edhe sfidën ndaj kryezotit Zeus! Enë krater nga Atika e shek VII p.e.r. 
Ruhet në muzeun e Athinës. (Grimal. Cit. f 232)
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sovjetiko-shqiptare.

Fig. 4.  Atlasi i “Fundit të Tokës në Perendim”,
me “Sferën Qiellore” në kurriz  ka gjetur mënyrën 
të takohet me vëllanë e tij Prometeun e lidhur në 
Kaukaz. Vini re edhe gjarpërin mitologjik.
Pikturë e një kupe të Lakonisë e shek VI p.e.r., 
gjendet në “Muzeun e Vatikanit”.  (Cit. P.G. f. 80)

Fig. Nr. 5 Herakliu duke fluturuar me Kupën e Diellit,
në të katër kordinatat.

Fig. Nr. 5 Herakliu duke fluturuar me Kupën e Diellit, 
në të katër kordinatat.

ia mbështjell (vendit të) ditës dhe ditën ia mbështjell 
natës;...” (Ez Zumer, 5; shën me *, f 638); “Dhe i sheh 
kodrat e mendon se ato janë të pa lëvizëshme, ndërsa ato 
ecin sikurse ecin retë” . (En Neml, 88, flitet për rrotul-
limin e tokës);

Kur’an-i  në disa ajete shkruhet: “All’llahu është 
Krijuesi e Zoti i të gjitha Botëve“, “Zot i Lindjes dhe i 
Perendimit të Tokës“.10 

Mirëpo kjo çeshtje bëhet akoma më interesante, me 
disa ajete mjaft të çuditshme, në Suren Er Rrahman, 
ku ndër të tjera shkruhet se “All’llahu është Zoti i dy 
lindjeve dhe dy perendimeve”!  

Po citojmë:  “5. Dielli dhe Hëna udhëtojnë sipas një 
përcaktimi të saktë“...; 16. E cilën begati të All’llahut ju 
e mohoni?; 17. Zot i dy Lindjeve dhe i dy Perendimeve“; 
18. E cilën të mirë të All’llahut tuaj ju e mohoni?; “19. Ai 
i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete“; 20. Ndërmjet atyre 
të dyve është një pengues që ata të dy nuk e kapërcejnë”; 
21. E cilën të mirë të All’llahut tuaj ju po e mohoni?; 22. 
Prej atyre të dyve  nxirren margaritarë e diamantë; 23. E 
cilën të mirë të All’llahut tuaj po e mohoni?; 24. Dhe të 
Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det.; 
25. E cilën të mirë të All’llahut tuaj po e mohoni?; 26. 
Ç’do gjë që është në të është e zhdukur.; 33. O turmë e 
xhinëve dhe e njerzve, nëse keni mundësi të dilni përtej ku-
fijve të qiejve dhe të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni 
vetëm me ndonjë fuqi të fortë“.

Edhe në Suren “El Mearixh, 40, shkruhet: “40. Pra 
betohem në Zotin e lindjeve e të perendimeve, se Ne kemi 
fuqi”. 

Atëhere si mund të zbërthehen këto “dy Lindjet dhe 
dy Perendimat”, dhe ku mund do ta kërkojmë këtë vend 
në globin tonë? 

Në Kur’an-i, në Suren El Kehf , Ajeti 61, shkruhet 
edhe për një tjetër rrip toke ndarës si vendafrim detesh, 
i cili sipas kontekstit dhe interpretuesit të autorizuar 
kuptohet qartë se janë Deti i Kuq dhe Deti Mesdhe dhe 
rripi tokësor i Suezit. Ky interpretim dhe identifikim për-
forcohet edhe nga fakti se tregimi aty lidhet konkretisht 
edhe me Moisiun/Musanë dhe me disa rrugë këmbësore 
tregëtare të lashta të njohura. Realisht pozicioni i dy kë-
tyre deteve mesdhetare bie jug-veri, por sidoqoftë ky rrip 
toke sa duket shënonte edhe një lloj ish kufiri ndarës 
midis lindjes dhe perendimit të vetë Orjentit, ku lidhej e 

Atlantidën/Amerikën si një kontinent i veçantë!

Duke u bazuar në grumbullimin e shumë burimeve 
të shkruara antike, mbi tokën sferike dhe në burime e 
hetime mesjetare, dihet se K. Kolombi e çfaqi dhe e de-
mostroi  idenë e projektit se, duke shkuar nga perendimi 
arrihet në lindje dhe anasjelltas. Por, Kolombi kishte 
parasysh se duke lundruar nga brigjet spanjolle, arrihej 
në brigjet e Indisë! Kolombi pretendonte edhe se kishte 
ardhur koha të vërtetohej Profecia e Psalmit 18, “Et in 
fines orbis terrae verba eorum“.

Thuhet se në literaturat që kishte grumbulluar 

Fig. Nr. 6 Herakliu, pasi është ngjitur në Kaukaz me “Kupën 
e Diellit” i shoqëruar edhe nga një patë po liron Prometeun 

e lidhur në Kaukaz, pasi ka goditur me dy shigjeta edhe 
shqiponjën e Zeusit! Antikët i vëzhgonin edhe fluturimet e 
shpendëve.  Piktori ilustratori  antik e ka paraqitur  edhe 

sfidën ndaj kryezotit Zeus! Enë krater nga Atika e shek VII 
p.e.r.  Ruhet në muzeun e Athinës. (Grimal. Cit. f 232)

Referencat bibliografike: 

P. Grimal, “Enciclopedia dei miti”, 1990, f 80 etj.
Stefan Bizantini, “De Urbibus et  Populis”, cit. sip. “Ilirët dhe Iliria 

në autorët antikë”, 1965, f 421, ku citon për këtë autorët antikë: 
Apollonios, Kalimahu, Apollodorin dhe Haraksin.

Odiseja, XIII, 424 etj. 
Apollodori, “Biblotheca“. Lib. II, 114 etj; shih më  hollësisht  Gri-

mal, cit. f 231-232 dhe f 442-443. 
Exerpt. Hoeschel, f 497-499, cit, sip. “Ilirët dhe Iliria në autorët 

antikë”, 1965, f  146-147.
Shih shkrimin tonë bot. me shkurtime në ”Koha Jonë“, dt. 18-19 

shtator 2006.
“Descripto Graeciae”, VI, 19; cit. “Ilirët dhe Iliria...”, cit., f 246-

247.
Lukiani, “Vepra të Zgjedhura”, përkth. shqip, 1979, f 36-40. Cit. 

me përzgjedhje.
Po aty cit.
Suria El Muzemil, 9 etj.
“Kristofor Kolombi a Të Gjetunit e Amerikës“, Shkodër 1928.
“Historia e Skënderbeut”, 1968, f 434. 
H.S., cit., f 442  

Kolombi, ishte edhe një hartë e priftit Paul Toskanelli  
nga Firencia, e cila bazohej në njohuritë e Ptolemeut, 
Strabonit, Senekës, ku pohohej se toka dhe uji përbajnë 
një formë globi, bazohej në përshkrime nga udhëtimet 
e Marko Pollos në Orjent dhe nga disa shkrime të dije-
tarit arab Alfragrani/Averroe,  i cili gjithashtu e pohonte 
se toka dhe uji përbëjnë një glob. Kur Kolombi po ia 
prezantonte autoriteteve të larta spanjolle, një teolog e 
kundërshtoi si herezi kundra Biblës...  

Në lidhje me distancën, më vonë u bë e njohur se 
Kolombi ishte bazuar në disa “kritikues korigjues” të 
Eratostenit e Ptolemeut, të cilët perimetrin e tokës e nx-
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këshilli i europës vlerëson muzeun “shtëpia 
me gjethe” si muzeu më i mirë për vitin 2020

Molti Comuni italiani grandi e piccoli e di altri Stati eu-
ropei stanno prendendo una chiara posizione sull’ag-
gressione dell’Azerbaigian alla Repubblica Artsakh 

(Nagorno Karabak). Gli armeni rappresentano nel Caucaso, 
come gli albanesi nei Balcani, uno dei popoli più antichi stan-
ziati in loco. Da più di un mese truppe azere appoggiate da 
consiglieri militari ed apparati militari turchi, oltre a milizie 
jihadiste provenienti dalla Siria, stanno bombardando obiettivi 
civili nella enclave armena del Nagorno Karabak ed una puli-
zia etnica è drammaticamente in corso.

Il Comune di Civita si faccia capofila di altri Comuni cala-
bresi per chiedere: 

- la condanna dell’azione di sostegno militare della Turchia 
all’aggressione azera e fermare la politica nei confronti dei po-
poli non turchi nella regione caucasica che ricorda il genocidio 
perpetrato, un secolo addietro dai Turchi Ottomani contro i 
cristiani armeni;

- che il Governo italiano condanni l’aggressione dell’Azer-
baigian alla piccola Repubblica Artsakh (Nagorno Karabak);

- che si fermino da entrambe le parti le attività belliche e la 
pulizia etnica in corso;

- che si aprano corridoi umanitari per portare soccorso alle 
popolazioni civili armene;

- che il Parlamento italiano dedichi una seduta per affron-
tare la crisi umanitaria creatasi;

Mbresëlënëse dhe me emocione të shum-
ta ka qenë pasditja e 2 tetorit 2020. Në 
ceremoninë e organizuar në ambien-

tet e muzeut “Shtëpia me gjethe” nderuan me 
pjesëmarrjen e tyre: Kryeministri i Shqipërisë, 
z. Edi Rama, Ministrja e Kulturës, znj. Elva 
Margariti, Shefja e Zyrës së Këshillit të Europës, 
znj. Jutta Gutzkow, deputetja e Qarkut Gjiroka-
stër, znj. Mirela Kumbaro, Drejtoresha e muzeut 
“Shtëpia me gjethe”, znj. Etleva Demollari etj. 

Përzgjedhja e muzeut “Shtëpia me gjethe”, 
për këtë çmim u bë nga ana e Komitetit të Kul-
turës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 
Europës. Çmimi i dhënë nga Këshilli i Europës 
është një inkurajim i madh për të gjitha institu-
cionet, që punojnë për zbardhjen dhe studimin 
e krimeve të komunizmit në Shqipëri. 

“Më vjen jashtëzakonisht mirë që sot, mu-
zeu modest në përmasë, por aspak modest në 
ambicie, Shtëpia me Gjethe vlerësohet me një 
çmim shumë prestigjioz e për më tepër vlerës-
ohet mes një shoqërie goxha sfiduese, një 
zinxhir i tërë muzesh të tjerë, i ndërtuar në 
këtë periudhë në gjithë kontinentin tonë, duke 
na dhënë një sadisfaksion të veçantë për përp-
jekjen që ta kthejmë kujtesën e një kohe shumë 
të zymtë, e një periudhe që ende sot janë jo 
të paktë ata që duan ta harrojnë, apo duan ta 
mbulojnë, apo duan ta fshehin, në një arsye 
shumë të fortë për të kaluar orë e momente të 
paharrueshme, pikërisht duke e prekur, duke 
e parë dhe duke e ndjerë fizikisht, jo thje-
sht përmes një libri me rrëfime, por përmes 
objekteve, duke përjetuar një eksperiencë që 
e mbajnë edhe vetë muret mes të cilave zhvil-
lohet gjithë muzeu“. – tha ndër të tjera Krye-
ministri i Shqipërisë, z. Edi Rama, në fjalën e 
tij gjatë ceremonisë së dhënies së çmimit “Mu-
zeu i Këshillit të Europës 2020”.

Ministrja e Kulturës, znj. Elva Margariti u 
shpreh: “Shpallja e “Shtëpisë me gjethe” si 
“Muzeu i Këshillit të Europës 2020”, është 
dëshmia që përmasat e deformimit njerëzor, 
që zinin fill aty brenda, u shndërruan po aty, 
në atë pikën e ujit, që përditë e përditë, zgjon 
kujtesën tonë, që nuk jemi përgjumur prej së 
përditshmes; që nuk kemi lejuar që e shkuara 
të përsëritet dhe që pikërisht këtu po i kujtojmë 
të rinjve se liria dhe demokracia nuk janë një 
e dhënë e përjetshme, por duhen mbrojtur çdo 
ditë... Hapja e dyerve të shtëpisë së tmerrit, do 
të zbulonte një nga skemat më të sofistikuara 
të diktaturës, për të sunduar jetët e njerëzve, 

Këshilli i Europës vlerëson muzeun “Shtëpia me gjethe” si muzeu më i mirë për vitin 2020

Mbresëlënëse dhe me emocione të shumta ka qenë pasditja e 2 tetorit 2020. Në ceremoninë e 
organizuar në ambientet e muzeut “Shtëpia me gjethe” nderuan me pjesëmarrjen e tyre: Kryeministri i 
Shqipërisë, z. Edi Rama, Ministrja e Kulturës, znj. Elva Margariti, Shefja e Zyrës së Këshillit të 
Europës, znj. Jutta Gutzkow, deputetja e Qarkut Gjirokastër, znj. Mirela Kumbaro, Drejtoresha e 
muzeut “Shtëpia me gjethe”, znj. Etleva Demollari etj. 

Përzgjedhja e muzeut “Shtëpia me gjethe”, pёr kёtё çmim u bё nga ana e Komitetit tё Kulturёs
sё Asamblesё Parlamentare tё Kёshillit tё Europёs. Çmimi i dhёnё nga Kёshilli i Europёs ёshtё njё
inkurajim i madh pёr tё gjitha institucionet, qё punojnё pёr zbardhjen dhe studimin e krimeve tё
komunizmit nё Shqipёri. 

“Më vjen jashtëzakonisht mirë që sot, muzeu modest në përmasë, por aspak modest në ambicie, 
Shtëpia me Gjethe vlerësohet me një çmim shumë prestigjioz e për më tepër vlerësohet mes një 
shoqërie goxha sfiduese, një zinxhir i tërë muzesh të tjerë, i ndërtuar në këtë periudhë në gjithë 
kontinentin tonë, duke na dhënë një sadisfaksion të veçantë për përpjekjen që ta kthejmë kujtesën e një 
kohe shumë të zymtë, e një periudhe që ende sot janë jo të paktë ata që duan ta harrojnë, apo duan ta 
mbulojnë, apo duan ta fshehin, në një arsye shumë të fortë për të kaluar orë e momente të 
paharrueshme, pikërisht duke e prekur, duke e parë dhe duke e ndjerë fizikisht, jo thjesht përmes një 

atë përmes frikës, ndërtuar si rrathët e “Ferrit” 
dantesk, ku vërtiteshin përgjuesit e telefonata-
ve e telegrameve; mikrofonët-“çimkat”, që si 
parazitë të fshiheshin në shtëpi e në trup (e 
çuditshme se si vendi më i varfër në Europë, 
të mos kursehej për të përvetësuar teknologjinë 
më të fundit, për qëllime të mbrapshta). E pra-
nojmë këtë çmim, jo pa krenari e mirënjohje, 
por më së shumti me një përgjegjësi të shtuar, 
për të zbardhur të kaluarën; për të mos e lës-
huar “lopatën e kërkimit’, sepse vetëm njohja 
e bën me të vërtetë njeriun e lirë, vetëm njohja 
na bën me të vërtetë më të mirë!” 

Shefja e Zyrës së Këshillit të Europës, znj. 
Jutta Gutzkow pasi i dorëzoi diplomën drejto-
reshës së Muzeut Kombëtar të Përgjimeve: 
“Shtëpia me Gjethe”, znj. Etleva Demollari 
tha:

“Çmimi Muze i Këshillit të Evropës 2020 
është një mesazh për Muzeun Kombëtar të 
Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, për shoqërinë 
dhe politikën: - Çmimi njeh arritjet; - Çmimi 
është një thirrje: ju lutemi vazhdoni. Këshilli i 
Evropës ka besim tek “Shtëpia me Gjethe” dhe 
tek të gjithë muzetë që fituan Çmimin që nga 
viti 1977 se do të luajnë një rol aktiv në pro-
movimin e vlerave thelbësore të demokracisë, 

të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit në 
47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës - vlera 
që nuk mund t’i marrim si të mirëqena dhe që 
duhet t’i mbrojmë vazhdimisht. Urime Drejto-
reshës dhe gjithë ekipit të muzeut! Ju uroj plot 
suksese për të ardhmen!”.

Drejtoresha e muzeut, znj. Etleva Demollari, 
pas falënderimeve tha: “Është një çmim që na 
bën krenarë sepse është një njohje prestigjioze 
në nivel ndërkombëtar.  Ky çmim na motivon 
dhe na inkurajon më shumë për ta merituar atë 
dhe për t’u përballur me sfida të reja. Duke 
shfrytëzuar të gjitha mjetet muzeografike dhe 
duke paraqitur këndvështrime të ndryshme do 
të përpiqemi të japim kontributin tonë në di-
skursin aktual mbi të shkuarën, për njohjen e 
fakteve, për vënien në vend të dinjitetit të vikti-
mave duke nxitur debate të hapura dhe duke 
siguruar një vend për reflektim, për një qytetari 
aktive dhe të angazhuar me vetëdije, liri dhe 
frymëzim si mënyra më e mirë kundër abuzi-
mit me të drejtat e njeriut. Sepse besojmë se 
duke nxjerrë mësime nga historia, bazuar në të 
kaluarën mund të ndërtohet një e ardhme ku 
totalitarizmi nuk do të ndodhë më”.

(Nga korrespodenti i gazetës 
“Rrënjët” në Tiranë)

Al CONsIGlIO COMuNAle dÌ CIVItA
“Accendiamo piccole scintille di speranza per la pace nel Nagorno Karabak”.

 

AL CONSIGLIO COMUNALE DÌ CIVITA. 

“Accendiamo piccole scintille di speranza per la pace nel Nagorno Karabak”. 

Molti Comuni italiani grandi e piccoli e di altri Stati europei stanno prendendo una 
chiara posizione sull'aggressione dell'Azerbaigian alla Repubblica Artsakh (Nagorno 
Karabak). Gli armeni rappresentano nel Caucaso, come gli albanesi nei Balcani, uno dei 
popoli più antichi stanziati in loco. Da più di un mese truppe azere appoggiate da 
consiglieri militari ed apparati militari turchi, oltre a milizie jihadiste provenienti dalla 
Siria, stanno bombardando obiettivi civili nella enclave armena del Nagorno Karabak ed 
una pulizia etnica è drammaticamente in corso. 

Il Comune di Civita si faccia capofila di altri Comuni calabresi per chiedere:  

- la condanna dell'azione di sostegno militare della Turchia all'aggressione azera e 
fermare la politica nei confronti dei popoli non turchi nella regione caucasica che 
ricorda il genocidio perpetrato, un secolo addietro dai Turchi Ottomani contro i cristiani 
armeni; 

- che il Governo italiano condanni l'aggressione dell'Azerbaigian alla piccola Repubblica 

- che il Comune di Civita riconosca, simbolicamente, la repubblica di Artsa-
kh (Nagorno Karabak).

Un Comune non ha certo competenza sulla politica estera dello Stato, ma 
può stimolare e pungolare: vale la pena di farlo e far sentire la nostra voce come 
minoranza culturale Arbereshe, solidale con tutte le minoranze minacciate.

Giuseppe Chimisso
Cittadino Onorario di Civita
Presidente Associazione Skanderbeg di Bologna

vijon nga faqja 9

Karakteristike janë edhe tri ndërtesa  të cilat janë 
të vetmet në kala ku janë përdorur tullat dhe tjegullat, 
dhe madhësia e njërës nga to është se përfshinte një 
hapsire prej 9 ari. Edhe pse ky lokalitet konsiderohet 
i pahulumtuar, brenda tij janë gjetur vegla të ndry-
shme për zejtari, bujqësi etj. si dhe monedha të peri-
udhave të ndryshme historike, sidomos të shek. II–IV 
pas lindjes së Krishtit.

GjYtetet NË RRAFsHNAltËN 
e dReNICËs 

Gjyteti i tushilës – Në një kodër afër 5 km. 
në jugperëndim të fshatit Llaushë të Drenicës gjendet 
lokaliteti arkeologjik i Tushilës. Sipas prof. dr. Mu-
hamet Pirrakut kemi të bëjmë me një lokalitet në të 
cilin jeta vazhdoi edhe gjatë mesjetës. Gjetjet material 
në këtë lokalitet janë mjaftë të varfëra. Kalaja kishte 
mkë hapsirë prej 4 ha. Si dhe pjesa jashtë saj po ash-
tu përfshinte një hapsirë prej 4 ha. Megjithatë lëvizjet 
e dheut në kodër, vende vende së bashku me muret e 
kalasë e bëjnë të vështirë konstatimin e dimenzioneve 
të sakta. Trashësia e mureve arrinte deri në 2 m. Dal-
lohen fortifikimet e para të bëra me konstuksion të 
dobët, me lidhje të thatë, si dhe rindërtimet e bëra 
në periudha të mëvonshme ku është përdorur lidhja 
me harasan të kualitetit të dobët. Brenda murit të 
mbrenshëm i cili është i gjatë afër 300 m. gjenden 
tri gërmadha të ndërtesave, njëra me dimensione 10 
X 15 m. Gjyteti ishte më i urbanizuar në anën perën-
dimore, kun ë një sipërfaqe prej 2 ha. gjenden më 
shumë se 20 gërmadha të kullave të banimit dhe disa 
për qëllime strategjike. Afër vendit që quhet “Përroni 
i Gjytetit”, aty ku mbaron kodra janë gjetur dy tuma, 
si dhe gjetje të tjera, në mesin e tyre edhe një statujë. 
Po ashtu te Përroi i Gjytetit, uji kishte zbulluar një 
kokë të një statuje e cila mendohet të jetë e ndonjë 
hyjnie. Janë zbuluar edhe fragmente qeramike të 
vendit me elemente etnografike dardane, gravura të 
ndryshme të bëra me dorë. 

Gjyteti i Vërbovcit – Në malet midis fshatrave 
Qirez, Baks dhe Vërbovc gjendet lokaliteti arkeologjik 
“Gjyteti i Vërbovcit”. Ky gjytet kishte dy mure rre-
thuese, ku muri i parë  arrinte rreth 150 m. gjatësi 
dhe deri në 2 m. trashësi, dhe ishte ndërtuar sipas 
konfiguracionit të terrenit. Muri i dytë ishte më i vogël 
se i pari dhe kishte formën e një katërkëndëshi jot ë 
rregullt dhe në secilin kënd kishte një kullë. Brenda kë-
tyre mureve hasim në gërmadhat e 4 ndërtesave njëra 
me dimenzione 10 X 15 m. me mure të trasha deri në 
75 cm. Në drejtim juglindje dhe në veriperëndim shko-
nin dy mure patrulluese të cilat përfundonin në pikat 
strategjike me nga një kullë mbi burime të ujit, dhe në 
afërsi të këtyre burimeve edhe bazat e ndërtesave  me 
sipërfaqe prej rreth 400 m2 dhe mure me trashësi deri 
në një metër. Tereni në mes të këtyre mureve ishte 
dendur i banuar me ndërtesa me mure të trasha  deri 
75 cm. Kultura material brenda mureve është e varfër, 
porn ë lindje të Gjytetit gjenden dy tuma me dimen-
zione 4 X 6 m. të bëra me kurorë (qemer). Vlenë të 
përmendim se një ekspeditë hulumtuese gjeologjike 
për xehe kishin hapur një pjesë të njërës tumë ku u 
zbuluan enë të thyera qeramike me ngjyra të ndry-
shme, disa vendore e disa të importuara nga viset e 
Pellagonisë, fragmente të enëve me motive etnografike 
dardane, pastaj fragmente enësh binjake të periudhës 
neolitike të Tjerrtorës në Prishtinë etj.     

kulla në sankovc – në një majë mali në veri 
të fshatit Sankovc gjendet lokaliteti arkeologjik që nji-
het me emrin “Kulla”. Është një nga lokalitetet më të 
dëmtuara. Kompleksi mbrenda kalasë përshinte një 
sipërfaqe prej 2 ha. Por në veri të kështjellës gjenden 
gjurmë të ndërtesave të banimit të ndërtuara me gurë 
vendi të palatuar. Ngase lokaliteti është shumë i dëm-
tuar edhe kultura materiale është e varfër, por nga ato 
që janë gjetur, mendohet se kemi të bëjmë me një loka-
litet i cili u zhvillua deri në fillim të depërtimit romak. 

Rrugët dhe komunikacioni – lokalitetet që i 
përmendëm në këtë shkrim komunikonin në mes vete 
përmes rrugëve kryesore që ishin “Drumi i Qyqavics” 
i cili lidhte lokalitetet e vargmaleve të Qyqavicës dhe 
rruga tjetër e cila ishte “Drumi i Bjeshkës’ ose Udha e 
Stremave e cila lidhte lokalitetet arkeologjike të Bjesh-
kës së Drenicës dhe Kasmaçit, kurse rruga që lidhte 
gjytetet në rrafshnaltën e Drenicës nuk është ruajtur, 
dhe nuk mund të përcaktohet me saktësi. Drumi i Qy-
qavicës dhe Drumi i Bjeshkës, mendohet se gjytetet në 
kohën e zhvillimit të tyre i lidhnin me rrugët Munici-
piumi D.D.–Scupi dhe Naisus-Lisus. Madje mendohet 
se nga Viciana kalonte nëpër Drenicë dhe lidhej me 
Therandën. Pra nga ajo që u tha më lartë dhe nga 
përshkrimi që ju bë këtyre lokaliteteve, mund të kon-
statojm se Drenica, një pjesë e Llapushës dhe një pjesë 
e Artakollit, kan qenë dendur të banuara, dhe se këto 
lokalitete arkeologjike presin dorën e arkeologut për t’i 
hulumtuar dhe për të hedhur më shumë drite mbi kul-
turën dhe trashëgimin tonë material edhe të kaluarën 
historike të kësaj pjese e cila përbën Kosovn Qendrore.

Bibliografia:

Akademia e Shkencave e Republikes së Shqipërisë, “Kosova në vështrim en-
ciklopedik”, Tiranë, 1999.

Instituti Albanologjik i Prishtinës, “Onomastika e Kosovës” – Simpozium i 
mbajtur më 25-27. Shkurt. 1978. Muhamet Pirraku, “Ndihmesë për 
hartën arkeologjike të pjesës qendrore të Kosovës në bazë të mikrotoponi-
misë arkeologjike konstruktive, gjetjeve dhe burimeve të tjera”, Prishtinë, 
1979.

Dr. Jusuf Osmani, “Vendbanimet e Kosovës 15 – Drenica”, Prishtinë, 2005.
Ministria për Kultur, Rini dhe Sport, “Guidë Arkeologjike e Kosovës”, Prishti-

në, 2012.
RTV21, Emisioni televiziv Bon Bon – Reportazh për Kalanë e Vuçakut. 

lokalitetet e (pa)hulumtuara 
arkeologjike në drenicë



pagina 15  Anno 18  n.5  Novembre 2020  I ricordi 

Di HAsAN AlIAj

Carissimi paesani e collaboratori del giornale “Le Radici”.
Con grande dolore vi informo che il nostro giornale 

ha perso una colonna portante ed insostituibile. Maria 
Teresa Carnevali PISANI ci ha lasciati per tornare alla casa del 
Padre. La professoressa PISANI ha collaborato con il nostro 
giornale “Le Radici”, dalla sua fondazione. Lei, pur non cono-
scendo la storia e la realtà albanese si è impegnata con tutte le 
sue forze per sostenere il giornale. La sua curiosità l’ha spinta 
a studiare la storia dell’Albania frequentando assiduamente la 
Biblioteca Nazionale dell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata 
che possiede un importante fondo sugli Albanesi e sugli Ar-
bëreshë dovuto al fatto che per vari secoli la maggioranza dei 
monaci proveniva dai paesi italo - albanesi della Calabria, della 
Campagna e della Sicilia. Dopo questo periodo di apprendistato 
Prof-ssa PISANI ha iniziato a fare le sue ricerche e trovando i 
manoscritti, i libri scritti in latino ed in italiano arcaico, e vari 
documenti dei tempi remoti, iniziò a tradurre e di pubblicare 

Nga HAsAN AlIAj

Të dashur atdhetar e bashkëpunëtor të gazetës “Rrenjet”
Me dhimbje ju njoftoj, se, nga trungu i gazetës u 

shkëput një degë e fortë prodhimtare…, u largua në për-
jetesi bashkëpunëtorja e zellshme Maria Teresa Carnevali Pisani 
me origjinë nga Roma dhe banuese në Grottaferrata. Profesore-
sha Carnevali ishte lidhur qysh në hapat e para të krijimit të 
gazetës sonë. Ajo, nuk e njihte mirë Shqiperinë, por kurrë ra në 
kontakt me gazetën “Rrënjët” u lidhe shpirtërisht e fizikisht me 
të. Ajo, sapo mësojë historinë e të parëve tanë, gjeografinë, kos-
tumet, zakonet, ritet, traditat u bë pjesë e pandar e tyre. Ajo, që 
ta përvetësonte këtë njohje filloje të punonte pa rreshtur duke 
kërkuar në bibliotekën “San Nilo” Grottaferrata, të shumta janë 
zbulimet e saj si: materiale, dokumente e dorëshkrime të vjetra 
të mbuluara nga pluhuri i kohes. 

Ajo, me mjeshtëri e inteligjencë materialet e gjetura në 
gjuhën latine ose italiane arkaike i përkthente dhe në heshtje 
fillonte të shkruante, shkrime të cilat gjetën publikim tek gazeta 
“Rrënjët”. Ajo, si askush tjetër qoftë dhe shqiptar, flinte duke 
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regolarmente sul nostro giornale fino a diventare una membro 
insostituibile del nostro giornale. 

La professoressa Pisani era affascinata dalla nostra storia, la 
nostra cultura ed i nostri consuetudini. Sul comodino teneva il 
nostro giornale, le statuette di Scanderbeg e di Santa Madre Te-
resa ed anche l’aquila bicipite. 

Era una donna eccezionale, una amica e collaboratrice spe-
ciale.  

Mi ricordo un reportage pubblicato nel giornale “Ylliria” 
(negli Stati Uniti), dove il mio amico Ylli Polovina la descriv-
eva Maria Teresa Carnevali PISANI: “Una grande donna roma-
na, con un’anima umana”. Così rimarrà per sempre nella mia 
memoria,ed anche nelle memorie della redazione, dei lettori e 
della comunità albanese di Grottaferrata.

La mia collaborazione con la professoressa PISANI è stato 
esemplare, intensiva, abbiamo pubblicato insieme vari libri e 
studi sulla storia e cultura albanese. I collaboratori ed i lettori 
del giornale “Le Radici”, Le sono grati e La ricorderanno per 
sempre. Eterna sia la sua memoria.

lexuar gazetën dhe në krahë të saj mbi komodinë qëndronin 
statuja e Skënderbeut, Shqiponja dhe Nënë Teresa. Ajo, ishte 
një grua e rrallë, me vyrtute e pasion të madh. Ajo, një libër 
voluminos e merrte në dorë, me syt që i shkëlqenin prej gëzimit 
e lexonte dhe nxirte shënimet e duhura dhe prej tyre ndërtonte 
shkrimin. Bashkëpunimi i saj me mua në nxjerjen në dritë të 
shumë librave ka qënë i madh e i vazhdueshëm deri sa mbylli 
syt. Ajo, iku duke na lënë shumë e shumë shkrime e vepra të 
shkruara për ne shqiptarët. Redaksia jonë do ta ndjejë shumë 
këtë humbje, sepse ne mësonim prej përvojës e udhëzoheshim 
prej mëndjes së saj brilante…!

Ajo, nuk mërzitej asnjë moment, por gjithmon na dhuronte 
buzëqeshje e dashuri. Më kujtohet një reportazh i mikut tim Ylli 
Polovina shkruar tek gazeta Ylliria në SHBA për aktivitetin e 
gazetës “Rrënjët”, ku midis të tjerash shkruante: Maria Teresea 
Carnevali një grua romane e veçant dhe me shpirt human. E tillë 
ishte dhe e tillë do të mbetet në kujtesën e redaksisë, bashkëpu-
nëtorëve, lexuesve të gazetës dhe komunitetit shqiptar në Grot-
taferrata. Lamtumirë zonjë e nderuar që pa asnjë interes punove 
pa reshtur për historinë e Shqiperisë.

jeta në Parajsë 
është e qetë me 
plot dritë dhe 

shumë e bukur…!
Nga HASAN ALIAJ

Ka pak kohë, që prej komunitetit shqiptar në 
Grottaferrata dhe familjes Celkupa me origjinë nga 
Lezha u nda tragjikisht nga jeta i riu 20-vjeçar Diego 

Celkupa. Ajo ditë ishte me të vërtetë e trishtë, jo vetëm për 
komunitetin shqiptar e familjen, por për gjithë qytetin e 
Grottaferratës.

 Diego, ishte nje djalë i mbarë. Kështu  e konsideronin 
kush e njihte, i qetë,  i dashur e tepër shoqëror me të gjithë. 
Fëmijëria e tij ishte mbarsur me momente të bukura e 
lozonjare. Ai, demonstronte cilësi të rralla, qe i qeshur dhe 
i afrueshëm me këdo dhe me qetësinë e tij karakteristike 
të bënte për vehte. Komuniteti ynë ruan shumë kujtime të 
jetës fëmijërore të tij, ato momente të bukura kur Diego 
luante me bashkëmoshataret e vet, ato momente kur Diego 
gjithëkujt i falte buzëqeshje. Pikërisht, këto momente 
kujtojnë bashkëmoshatarët e tij, duke u shprehur sinqerisht: 

- Përse Diego na la kaq shpejt? 
Ai qe për ta një engjëll mbrojtës, që ju dhuronte në 

çdo moment kënaqësi shpirtërore. Gjatë viteve studentore, 
Diego ka shfaqur kulturë, vullnet e mbarëvajtje të mirë në 
mësime. Ai, ishte një student i respektuar dhe komunikues 
me të gjithë. Jetonte me shumë ide&projekte e synime si 
çdo i ri, por ai ëndërronte të bëhej një berber i talentuar, 
dhunti që filloi ta ushtrojë në praktikë dhe rezultatet qenë 
shumë të kënaqshme, jo vetëm në komunitetin shqiptar, por 
edhe më gjerë. Por, fatekeqësisht ky rrugëtim iu ndërpre 
në mes. Kushdo e kërkonte Diegon (sidomos komuniteti 
shqiptar, i cili e konsideronte atë si berberin e shqiptarëve) 
dhe ai me qetësinë e ëmbëlsinë që e karakterizonte ju 
ndodhej pranë, duke ju shërbyer ndershmërisht, por 
jo vetëm për tu qethur, por dhe për tu konsultuar për 
probleme të ndryshme. Ai, demostronte në raport me 
shokët e të afërmit inteligjencë e maturi. 

Çdo këshillë e diskutim e bënte me pjekuri dhe 
rezultatet qenë pozitive. I tillë ishte Diego Celkupa, një 
djalë i qetë, që shkëlqente si diell dhe me rezet e tij 
ngrohte këdo. Kështu e kujtojnë gjithë bashkëmoshatarët, 
të afërmit, shokët e mësuesit e shkollës, të cilët i deshte pa 
masë. Shpirtmadhësia e përkushtimi i tij nuk njihte kufinj, 
cilësi që i kishte ndjerë nga afër komuniteti shqiptar, 
familjarët e gjithë të dashurit e të afërmit e tij, të cilëve ju 
dhembi zemra për këtë ikje të parakohshme në amëshim. 
Ju u larguat qetësisht në parajsë.

Diego, si një engjëll dhe kështu do të mbeteni 
përgjithmonë në zemrat e kujtimet e të gjithë atyre që të 
njohën. Mama Ballkëzes, babait Sami, vëllait Besmir e 
motrës Sidita ju le një boshllëk të madh në shpirt, po ata 
me ty engjëll bisedojnë si më parë çdo ditë, çdo orë, çdo 
minutë e çdo sekondë. Ju çmalleni, duke u përqafuar fort 
e më fort me njeri tjetrin. Jeta aty lart në Parajsë është e 
qetë me plot dritë dhe shumë e bukur…! 
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Nga Hasan Aliaj 
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PeNsIONIstët RRëFejNë
Nga luAN ÇIPI -Tiranë

Ne jemi shumë dhe për të 
“grisur kohën e ngelur”, 
mblidhemi çdo ditë në grupe të 
vogla e bisedojmë pleqërisht

Ne që jemi të moshuar e në pension 
numërojmë ditët e ngelura, por pa ndonjë 
keqardhje të thellë, si për të shkuarën dhe 

për atë që na pret. Ta themi haptas, nuk kemi 
të tashme aktive, se veprimtari e vërtetë ishte 
periudha e punës, ngjarjet jetësore, përplasjet, 
pengesat dhe vështirësitë e hasura e të kapërcyera 
gjatë punës. Tani as na pyet kush, rrallë na 
vizitojnë e na takojnë, pak kush na thërret e na 
pyet, mandej ka edhe nga ata që na kanë hequr 
nga lista e të gjallëve.

Ne jemi shumë dhe për të “grisur kohën e 
ngelur”, mblidhemi çdo ditë në grupe të vogla 
e bisedojmë pleqërisht, pimë zakonisht kafe dhe 
ujë të freskët dhe lëvizim e lëvizim sa mundemi, 
për të “gënjyer” veten se edhe ne jemi. Një gjë 
shohim dhe ndjejmë: se po shtohemi çdo ditë dhe 
na shkon mendja se shpejt afrohet dita që secili 
prej jush, o veprimtarë të punës e të politikës, do 
të vini në vendet dhe tavolinat tona të sotme. 

Po ta mendoni çdo ditë dhe ju, se 
pashmangësisht, dikur do të vini midis nesh si 
pensionistë, do të veproni më shumë e më mirë 
qysh tani, si për vete, për të krijuar kushte më 
komode takimi, grumbullimi, pushimi e udhëtimi 
për pensionistët e sotëm. Jo vetëm kaq, po 
ju lutemi mos të harroni për as një çast se për 
votim, ne jemi padyshim forcë e konsiderueshme 
në rritje.

Objekti kryesor i shkrimit tim është tjetër gjë, 
ndaj unë po paraqes diçka më konkrete:

Në tavolinën tonë te “Bar Restorant Rosi” 
të qytetit të Vlorës, prej vitesh takohemi ne, një 
grup shokësh me miqësi e njohje të hershme. 
Kjo për traditë, po edhe sepse pronari na trajton 
e lehtëson...Vijnë këtu agronomë, ekonomistë e 
inxhinierë që dikur kanë qenë dikush dhe i kanë 
merituar diplomat, ndofta dhe nderet që u janë 
bërë. Tani më së shumti, ata, që dikur kanë pasur 
pikëpamje të ndryshme politike, realisht janë 
unifikuar në “kuqezinj” dhe rrallë i acaron politika, 
megjithëse shpesh zihet në gojë e kundërshtohet pa 
zarar, kur ajo ndihet se nuk është vërtetë sociale 
dhe cenon diku drejtpërdrejt interesat e popullit 
dhe të Atdheut.

Njëri prej nesh, Ejup Mita, “Personalitet i 
Shquar i Qarkut të Vlorës”, për mua agronom 
e administrator i thelluar e i provuar në nivele 
shkencore, shpesh përsërit: “Jetova, për aq sa 
punova”. Ç’është e vërteta, ai ruan freskinë e 
mendimit të përparuar, ashtu si dhe shokët e tjerë 
të tavolinës Qani Kamberi, (Mirënjohje e Qytetit të 
Vlorës dhe nderi i Labërisë) Hadër Hoxha, Bardhi 
Bega, Petraq Gjonça, Spiro Naqo, (ish drejtues 
ndërmarrjesh) apo të tjerë bashkudhëtarë të herë 
pas hershëm të grupit tonë, si: Petro Koça Agja 
Bega, Llano Llanaj, Qirjako Sava, Llazar Ninia, 
etj.( me keqardhje në pritje të natyrshme, që çdo 
vit në ikje, merr ndonjë me vete).

Meqë pensionistët nuk i pyet kush rregullisht 
dhe ata, nuk kanë të tashme shoqërore aktive, 
ndërsa bisedat e tyre së shumti janë për kohën 
e shkuar kur ata punonin, dëgjoheshin dhe 
vlerësoheshin. Po në këtë tavolinë pensionistësh, 
rrallë flet kush për veten e tij, për arritjet, bëmat 
apo aventurat vetjake. Flitet vetëm për të tjerët, pa 
i përfolur ata, po me dashamirësi dhe objektivitet, 
duke ndjerë edhe veten krenarë për punët e mira 
të shokëve. Temat janë të larmishme...

Sot u fol për një të njohurin e përbashkët, që ka 
lënë gjurmë e mbresa të thella. U kujtua me dashuri 
ish Kryetari L., i Komitetit Ekzekutiv të rrethit të 
Vlorës në vitet tetëdhjetë. Dhe në përfundim, siç 
do ta mësoni, të gjithë kishin mendimin se u bë 
fjalë (si e karakterizoi që në fillim njëri prej nesh), 
për një “Kryetar Simpatik”.

-Si more simpatik? A mund të thuhet kështu 
për një ish kryepushtetar të periudhës komuniste? 
Kështu, ndërhyn në bisedë e pyet shpejt, me 
të drejtë, po pse jo dhe me qesëndi, një tjetër 
bashkëbisedues.

-Të shpjegohemi dhe ta argumentojmë këtë, 
si e kuptoj unë dhe sa di unë për të. Më lejoni 
pa ekstremitete, të bëj një bilanc të shkurtër për 
veprimtarinë e tij:

L.-ja, dihet se është djalë Vlore dhe biri i 
një familje të ndershme, (që siç rezulton tani 
nga hulumtimet historike megjithëse pjesore 
dhe të pavërtetuara përfundimisht, ka origjinë 
fisnike qysh nga koha e Skënderbeut). Ai, mbaroi 
shkëlqyeshëm Shkollën e Lartë dhe u bë ndër vite 
një agronom i vlerësuar dhe pasi punoi gjatë dhe 
direkt në prodhim arriti deri Kryetar Kooperative 
në një ekonomi bujqësore, që dhe ajo u vu shumë 
shpejt në krye të si shoqeve të saj.

Pas kësaj përvoje, i pjekur e i burrëruar ai. 
erdhi te ne Kryetar në Komitetin Ekzekutiv të 
rrethit. Ishte i thjeshtë, i dashur, i qeshur dhe 
përkrahte të renë, pa u marrë me vogëlima 
dhe pa i rënë më qafë të tjerëve. Ai, (dhe këtu 
ndofta padashur e shtynte gjaku i tij fisnik) do 
të kundërshtonte në dhjetëra raste të gjithë ata 
që ngulnin këmbë dhe e nxitnin artificialisht, 
”ashpërsimin e luftës së klasave”.

-Po një të metë e kishte, shton me dashamirësi 
për të shtyrë më tej bisedën një nga shokët, që 
duket se e njihte në brendësi dhe në intimitet deri 
në skajet shpirtërore vetjake: Ishte fantastik dhe 
romantik dhe nxiste rrufeshëm e përkrahte pa 
rezerva çdo lloj novacioni, qoftë dhe të pa vërtetuar 
e të pa llogaritur paraprakisht, të dyshimtë për 
dobinë dhe efektivitetin e tij ekonomik. Kështu ka 
përkrahur kultivimin e rritjes së peshkut artificial 
kudo ku gjendej, qoftë dhe në një lerë a pellg 
uji; ka mbështetur nismën për shtimin plehut me 
krimba toke; qethjen dy herë të bagëtive të imta; 
pjelljen dy herë të deleve; mbjelljen pa përjashtim 
dy herë të tokave bujqësore; mbjelljen e misrit 
me kubik; prodhimin nga çdo plehërishte të gazit 
metan, etj.

-Mendoj se kjo nuk ishte thjesht nxitimi 
fantastik i tij dhe shprehje e romantizmit dhe 
dashurisë për natyrën, po një përpjekje që bënte 
ai, si Kryetar, që nxiste e krijonte kushte, për të 
përkrahur propozimet racionalizuese, novacionet e 
iniciativat popullore, që ishin në modë aso kohe, 
në përballim të vështirësive të shumta në rritje të 
bujqësisë dhe të të gjithë ekonomisë së vendit.

-Kryetari i palodhur simpatik L. ishte 
edhe shumë punëtor, dashamirës, human dhe 
zemërgjerë, shtoi një tjetër shok, ‘‘këngëtar i 
sektetit (gjashtëshes së tavolinës)’’. Unë udhëtoja 
shpesh me të për Tiranë, në raste mbledhjesh, 
konferencash, ballafaqimesh dhe raportimesh në 
Ministritë dhe Qeveri. Ai me thoshte mua, shoferit 
të tij dhe ndonjë pasagjeri tjetër, që e shoqëronte 
në makinën e tij: Tani, ju lutem për dy orë, mos flisni 
me zë të lartë, se unë jam pa gjumë dhe dua të fle. 
Dhe e zinte gjumi menjëherë. Pra, ai i angazhuar 
gjithë ditën me punë dhe i lodhur, flinte pak dhe 
me këtë rast, për të plotësuar orët e nevojshme të 
gjumit, shfrytëzonte edhe kohën e udhëtimit me 
makinë.

Njëherë unë, vazhdoi bashkëbiseduesi tjetër, 
si mbaruam punë në Tiranë, i kërkova leje për të 
shkuar në Spitalin e Kryeqytetit, ku kisha shtruar 

për kurim mbesën e gruas, të sëmurë me leucemi 
dhe pa shprese shpëtimi. Ai, megjithëse nuk e 
njihte këtë mësuese të talentuar fshati 27 vjeçare 
edhe pse e mori vesh që babi i saj pas çlirimit 
kishte qenë i burgosur politik, erdhi me mua dhe 
e vizitoi. Ajo, që kishte mbaruar Universitetin për 
kimi- biologji, i kishte lexuar analizat e veta të 
gjakut dhe e dinte fundin fatkeq, po fjala e mirë 
dhe personaliteti i kryetarit, i ngjalli shpresat 
për shërim dhe e ngriti më këmbë. Më kujtohet 
çfarë i tha L.ja i mençur, asaj të pashprese: Nga 
të dhënat, që marrim ne Kryetarët çdo ditë, kam 
njoftim se në Japoni u zbulua medikamenti i sigurt 
për shërimin e leucemisë në gjak. Do ndërhyj edhe 
unë për sigurimin e shpejt të dozës së nevojshme 
për ty. Ti jo vetëm do të shërohesh shpejt, por do 
të bëjë çmos që të emërohesh mësuese biologjie në 
Gjimnazin “Ali Demi” në Vlorë, fare pranë familjes 
dhe mjekëve. Ajo u mbush me besim dhe shpresë 
dhe u gjallërua menjëherë. Ja, ky ishte kryetari 
ynë, që dhe unë e karakterizoj vërtet simpatik, 
mandej dhe tepër human.

-Unë, tha dikush tjetër kam fjetur me të në 
Tiranë, në të njëjtën dhomë hoteli, për disa ditë. 
Ai, çdo natë mblidhte aty, ajkën e rinisë, ish 
shokë të tij të shkollës dhe të punës (më kujtohet 
midis tyre, Dr. Prof. i sotëm, Ago Nezha). Ata, të 
rinj të ditur e aktiv bisedonin për art, kulturë e 
shkencë, dhe ndërronin mendime e debatonin me 
pastërti dhe sinqeritet. Më pas “duke bërë qyfyre” 
e duke kënduar bukur e të harmonizuar këngë 
popullore vlonjate, shkodrane e korçare u bënë 
njësh me të, ndërsa kryetari ynë simpatik, zbriste 
në nivel bashkëkohor jetësor qytetarie, si një njeri 
i thjeshtë, i kulturuar dhe me horizont.

Ja, të tilla janë bisedat tona të ngahershme 
rreth tavolinës së pensionistëve, pa harruar t’i 
riformuloj e t’i shkruaj, në mbrëmje mbresat më 
të rëndësishme, drejtpërdrejt në kompjuter, në 
“Ditarin e Jetës Time”, tani pa frikë dhe pa rezerva 
dhe pa shkarë në batakun e një lufte të re klasash.

Kjo që shkrova është për t’u treguar e kujtuar 
pasardhësve se, vitet ikin shpejt, ndaj njerëzit e 
virtytshëm, ata që kanë punuar dhe kanë lënë 
gjurmë e sjellje të mira, pavarësisht nga kahja e 
tyre politike, nuk duhen harruar (se së fundi tani të 
majtë apo të djathtë thuajse baras janë).

Nga ana tjetër t’u kujtoj pushtetarëve qendrorë 
e lokalë dhe liderëve të politikës në pozitë e 
opozitë se, sado të rinj të jenë do vijë koha të ulen 
dhe ata në vendet tona edhe pse mosha e pensionit 
mund t’u rritet në 70 vjeç. Do të jetë në nderin 
e në dobinë e tyre që të hedhin më shumë sytë 
nga pensionistët, jo vetëm se janë numër votuesish 
në rritje, po diku gjen edhe te “mosha e tretë” 
ende forcë mendimi e veprimi që duhet dëgjuar, 
përkrahur, aktivizuar e bërë për vete.

Së fundmi ne të moshuarit, jemi gjyshërit apo 
prindërit tuaj, që vërtetë kemi dalë nga puna e jeta, 
po më së shumti jemi dashamirës e mirënjohës 
dhe nuk dëmtojmë fëmijët tanë dhe as tjetër kënd, 
as me fjalë e thumba, e aq më pak me plumba e 
dinamit.

(Pjesë ga Libri i Luan Çipit 
“PORTRETE MIQSH”)

Duke marrë shkas nga shkrimi bril-
ant i z. Luan Cipi, po hedh në letër 
disa momente se si e kam njohur 

kryetarin simpatik Luan Muhameti. Të shk-
ruash për njerëzit që njeh dhe ke punuar, 
me ata që ke ndarë e përjetuar gëzime dhe 
hidhërime është një ndjesi qytetare, të cilën 
e kam ndierë dhe unë. Në vitin 1959, kam 
njohur babanë e Luanit, Dalipin si kryetar 
i Kooperativës bujqësore të  Dërmenasit 
në Fier. Ndërsa kur isha në vitin e 4-t në 
T.b., në vitin e parë vjen si nxënës Luani. U 
njohëm si vlonjatë e si bashkëfshatarë, njo-
hje që vazhdoi dhe në vitet e mëvonshme 
studentore. Sa më tepër qëndroja afër këtij 
djali simpatik, energjik, të komunikueshem 
dhe këngëtar të labçes, me shtohej respekti 
për të.

Në karrierën e tij studentore e më vonë 
në terren ai u shqua si specialist e drejtues 
i talentuar. Për këto merita u vlerësua dhe 
u emërua kryetar i Komitetit Ekzekutiv 
të Vlorës. Për mua personalisht ishte një 
kënaqesi shpirtërore, që ai erdhi në këtë 
detyrë, të cilën e kreu me devotshmëri e 
përkushtim. Luani, si vizionar mbështeti 
dhe mbajti afër specialistët e afirmuar dhe 
nxiti tek ata mendimin novator&shkencor. 
Ai, sistematikisht solli në Vlorë specialistët e 
fushave të ndryshme nga qendra dhe rrethet 
shkencore për konsulta, seminare dhe kon-
ferenca shkencore, duke  bashkëpunuar 
me specialistët e mirëfilltë të Vlorës. Nxiti 
mendimin për të futur me guxim përvojat e 
reja në prodhimin e gjerë, si dhe në jetën 
social-kulturore. Një prej qindra e qindra 
inisiativave ishte ajo e futjes se teknologjive 
të afirmuara shkencore në shtimin e prodhi-
mit të ullirit.

Në këtë sipërmarrje të vështirë u desh 
angazhimi dhe guximi direkt i Luanit. Këtë 
interesim e mbështetje të drejtëpërdrejtë 
prej tij në ato vite e kam ndierë dhe unë. 
Si kërkues shkencor pranë Institutit të Pem-
tarisë në Ndërmarjen Bujqësore të Vlorës, 
kreva një studim mbi një eksperiment 
shkencor. Ky studim, që ndikonte direkt 
në një prej inisiativave të kryetarit në shti-
min e prodhimit të ullirit gjeti përkrahje të 
fuqishme jo vetëm prej tij, por edhe nga 
Minsitria e Bujqësisë. Ai, si për çdo studim 
shkencor përgjigjej: Ta mbështesim këtë stu-
dim eksperimetal në 100.000 rrënjë ullinj 
në rrethin e Vlorës. Prej fjalëve hidhej në ve-
prime konkrete. Gjeta jo vetëm mbështetje, 
por më dha drejtimin e këtij studimi revo-
lucionar, i cili u kurorëzua me sukseses. 
Rezultatet, që në vitin e parë të prodhimit 
u dyfishuan. Ndaj këtij bashkëpunimi fitoi 
shkenca, ndërsa skeptikët dhe kritikët ulën 
hundët dhe u strukën brenda guackës së 
mediokritetit. Pikërisht për këto rezultate 
në rritjen e prodhimit te ullirit, Shtëpia e 
Propagandës Bujqësore në Tiranë botoi një 
broshurë me autor shkencëtarin Ejup Mita. 
Ky episod, e qindra e qindra të tjerë, që 
kanë ndodhur në Vlorë kanë treguar qartë 
mençurinë, intelektin, dashurinë për profe-
sionin, që Luani demonstronte çdo ditë, në 
çdo fushë, në çdo aspekt të jetës në qytetin 
e bukur të Vlorës, që e donte me shpirt dhe 
e drejtonte me përgjegjësi qytetare e morale. 

Me shkencëtarët e 
bujqësisë konsultohej 

dhe i përkrahte pa masë
Nga SERRI XHAFERAJ - Vlorë



pagina 17  Anno 18  n.5  Novembre 2020  Cultura 
Nga ENGJELL GISHTI - Tiranë

!

Janë dy qytete që në Mesjetë kishin zhvillime 
të përafërta! Statutet (kushtetutat) e Shko-
drës u kopjuan (ose më saktë u përdorën 

si model) nga të gjitha qytetet e tjera kryesisht 
bregdetare të asaj kohe, për të rregulluar jetën e 
tyre qytetare! Eshtë interesant të vërrejmë se jo 
veëtm Durrësi, Lezha apo Ulqini, por edhe Bud-
ua, Kotorri etj, nuk përdorën si model statutet 
e Raguzës (Dubrovnikut), por përdorën ato të 
Shkodrës. Pse? Padyshim që këtu ka një arsye! 
Arsyeja kryesore është ajo e përkatësisë së racës 
arbërore, por edhe e faktit se Shkodra kishte 
një autoritet shumë të lashtë të themeluar qysh 
në kohën e Mbretërve ilire! Për këtë arsye ajo 
ishte Metropoli i Ballkanit i lakmuar nga shumë 
njerëz, edhe të racave të tjera!

Por fati i Raguzës qe pak më ndryshe se 
ai i Shkodrës! Latinofolësit raguziane, nuk luf-
tuan si arbëroret e Shkodrës! Ata përdorën më 
shumë dipllomacinë dhe kur e panë se nuk 
kishin mundësi ta mbronin qytetin nga osmanët, 
e dorëzuan atë me marrëveshje tavoline e jo me 
marrëveshje topash! (Të njëjtën gjë bënë edhe 
Muzakajt me Beratin). Kjo bëri që qyteti të mos 
shkatërrohej, por të ruante pamjen dhe kështejl-
lën e tij të mrekullueshme! Por edhe Shkodra 
e bombarduar dhe e rrafshuar nga turqit më 
1478-9, e rimori vetëm përgjatë sundimit os-
man! Edhe pse në qytet nuk mbeti asnjë njeri, 
pas v. 1479, arbërorë të tjerë e populluan 
kryeqëndrën tonë të veriut dhe e risollën përsëri 

Di FRANCO de ANGelI - Grottaferrata

Ma, cosa c’è all’origine del rapporto di 
amicizia tra questi due Comuni cosi 
lontani?

Gli eventi storici che legano le comunità di 
Pozzuolo del Friuli e Grottaferrata risalgono a 
cento anni fa nel pieno della prima Guerra Mon-
diale. Così ne riferiscono L. Bongirolami e S. 
Mecozzi nel volume “Grottaferrata e la Grande 
Guerra”.

“… La disfatta di Caporetto, 24 Ottobre 
1917, costringe l’esercito italiano a retrocedere 
sul Tagliamento. 

Anche 135.000 civili friulani, già dura-
mente provati per trovarsi da ormai due anni a 
dover vivere in aree di guerra, si avviano sulla 
strada della profuganza che li condurrà in di-
verse regioni italiane …”

 I due autori spiegano che nel periodo im-
mediatamente successivo al tragico ripiega-
mento dei nostri corpi d’armata nella regione 
nordorientale del Regno, si dovette provvedere 
ad enormi necessità, non solo di carattere lo-
gistico o militare, ma anche e soprattutto di so-
pravvivenza di intere popolazioni che frettolosa-
mente cercavano di mettersi in salvo di fronte 
all’avanzare delle truppe nemiche.

Grotta ferrata ebbe in questo un suo ruolo 
attivo. Per circa un biennio infatti (1918 e 
1919), ospitò l’intera Reale scuola Pratica di 
Agricoltura di Pozzuolo del Friuli ed una con-
sistente parte della popolazione di Pozzuolo e di 
altre località friulane invase dagli eserciti austro-
germanici. 

Moltissime famiglie grottaferratesi, infatti, 
accolsero i nuclei familiari dei profughi, cioè 
di connazionali ai quali la guerra aveva riser-
vato indicibili sofferenze, tribolazioni e, ciò 
che rendeva ancora più amara la loro pre-
caria esistenza, l’abbandono forzato delle terre 
d’origine.

Una nota datata 4 marzo 1918 del Regio 
Prefetto di Roma chiede al Sindaco di Grotta-
ferrata di autorizzare il Prof. Rossi Italo, diret-
tore della reale Scuola Pratica di Agricoltura di 
Pozzuolo del Friuli, con moglie, due figli e una 
domestica, a occupare il quartiere della signora 
Anna Santovetti. 

Un elenco di diciotto ragazzi, in età compre-
sa tra i 12 e 15 anni, completo di dati anagrafi, 
è citato come gruppo di studenti ospitati presso 
l’Abbazia di Grottaferrata. Essi sono nativi di 
Tarcento, Paluzza, Cividale, Faedis, S. Pietro al 
Natisone, Udine etc. tutti territori occupati dalle 
forze austro-tedesche.

shkodra dhe dubrovniku

në jetë rolin dhe autoritetin e saj të padiskutu-
eshëm. Pjesë e kësaj ringritje ishte edhe riforti-
fikimi i kështjellës që në historinë e saj ka parë 
kaq shumë mbretër, dogje, kapitana, pashallarë 
e deri sulltan!

Kështjella e Shkodrës ngrihet madhështore 
në kodrën prej rreth 180 m lartësi, por muret e 
saj në pjesën më të sipërme janë për ta qare hal-
lin; të mbushur me barishte ku kullosin dhitë dhe 

pjesë pjesë të shembura e të rënuara. Gurët bien 
e shemben një nga një dhe lartësia e mureve ulet 
përdite. Pamja është groteske, sepse në gjithë 
këtë kështjellë me kaq histori sot nuk shikon as 
edhe të paktën një pjesë të murit me bedena 
sikurse historikisht ndërtohej e luftohej në Mes-
jetë! Përtej vlerës historike, këto bedena do i je-
pnin edhe një paraqitje të dëshirueshme estetike 
që i jep kënaqësi syrit të turistit! Edhe brënda 

Shkodra dhe Dubrovniku 

 Nga Engjell Gishti - Tiranëdella prostata? La prostatite potrebbe 
migliorare!

Se avete la prostatite o correte spesso 
Janë dy qytete që në Mesjetë kishin zhvillime të përafërta! Statutet 
(kushtetutat) e Shkodrës u kopjuan (ose më saktë u përdorën si 
model) nga të gjitha qytetet e tjera kryesisht bregdetare të asaj 
kohe, për të rregulluar jetën e tyre qytetare! Eshtë interesant të
vërrejmë se jo veëtm Durrësi, Lezha apo Ulqini, por edhe Budua, 
Kotorri etj, nuk përdorën si model statutet e Raguzës (Dubrovnikut), 
por përdorën ato të Shkodrës. Pse? Padyshim që këtu ka një arsye! 
Arsyeja kryesore është ajo e përkatësisë së racës arbërore, por edhe
e faktit se Shkodra kishte një autoritet shumë të lashtë të themeluar 
qysh në kohën e Mbretërve ilire! Për këtë arsye ajo ishte Metropoli i
Ballkanit i lakmuar nga shumë njerëz, edhe të racave të tjera!

Por fati i Raguzës qe pak më ndryshe se ai i Shkodrës! Latinofolësit
raguziane, nuk luftuan si arbëroret e Shkodrës! Ata përdorën më
shumë dipllomacinë dhe kur e panë se nuk kishin mundësi ta 
mbronin qytetin nga osmanët, e dorëzuan atë me marrëveshje 
tavoline e jo me marrëveshje topash! (Të njëjtën gjë bënë edhe 
Muzakajt me Beratin). Kjo bëri që qyteti të mos shkatërrohej, por të
ruante pamjen dhe kështejllën e tij të mrekullueshme! Por edhe 
Shkodra e bombarduar dhe e rrafshuar nga turqit më 1478-9, e 

kështjellës, gjithandej shikon mure të shkatëru-
ar nga pushtuesit e të mbetur ashtu gërmadhë 
deri në ditët tona. Krejt e kundërta qëndron me 
muret e kështjellës së Dubrovnikut! Ato nuk kanë 
lartësinë e kodrës së Shkodrës; kur shikon muret 
e saj nuk të lodhet qafa si me muret tona, por 
të kënaqet syri nga kurimi i jashtëzakonshëm i 
një kështjelle të përsosur që tërheq miliona tur-
iste. Në qendër të kështjellës së Shkodrës është 
Kisha e Shën Mërisë së Shkodrës (e cila është 
nderuar nga te gjithe prijesat shqiptare, por edhe 
nga mbreter serb apo dogj venecian) e kthyer ne 
xhami nga turqit. (Sipas disa studjuesve kjo është 
Kisha e Shën Shtejfnit (Stefanit) gjithashtu shumë 
i nderuar në Shkodër, por në Kala nuk ka asnje 
tabele që të beje sqarime te tilla). Ne pak vite qe 
venecianet zotëruan Shkodrën (koha e vërshimit 
turk), ata e rindërtuan këtë kishe duke i dhene 
vlera edhe me te medha. Por qe nga koha e lufti-
meve me Malin e Zi (1913), askush nuk eshte 
kujtuar me per rindertimin e kesaj kishe! Ironia 
qendron ne faktin se nëse Malazeste apo Serbet 
do e kishin pushtuar Shkodren, me siguri ata do 
e kishin rindërtuar këtë kishë (duke e pretendu-
ar si te veten, natyrisht); por nuk e rindertojme 
ne shqiptaret, autoret e ngritjes se saj qysh ne 
Mesjetën e hershme, e ndoshta edhe më herët! 
Dikush thotë se i trëmben muslimanëve të cilët 
gjithashtu e pretendojnë si të tyren mallin e vjed-
hur me dhunë! Kisha do shumë pak meremetim 
dhe një çati, çka do i jepte një pamje të mrekul-
lueshme e do ta kënaqte shumë herë me tepër 
syrin e vizitorit.

Fra Grottaferrata e Pozzuolo del Friuli una amicizia secolare

 

Fra Grottaferrata e Pozzuolo del Friuli una amicizia secolare. 

Di Franco De Angeli - Grottaferrata 

 

Ma, cosa c’è all’origine del rapporto di amicizia tra questi due Comuni cosi lontani? 

Gli eventi storici che legano le comunità di Pozzuolo del Friuli e Grottaferrata 
risalgono a cento anni fa nel pieno della prima Guerra Mondiale. Così ne riferiscono 
L. Bongirolami e S. Mecozzi nel volume “Grottaferrata e la Grande Guerra”. 

“… La disfatta di Caporetto, 24 Ottobre 1917, costringe l’esercito italiano a 
retrocedere sul Tagliamento. Anche 135.000 civili friulani, già duramente provati per 
trovarsi da ormai due anni a dover vivere in aree di guerra, si avviano sulla strada 
della profuganza che li condurrà in diverse regioni italiane …” 

 I due autori spiegano che nel periodo immediatamente successivo al tragico 
ripiegamento dei nostri corpi d’armata nella regione nordorientale del Regno, si 
dovette provvedere ad enormi necessità, non solo di carattere logistico o militare, 
ma anche e soprattutto di sopravvivenza di intere popolazioni che frettolosamente 
cercavano di mettersi in salvo di fronte all’avanzare delle truppe nemiche. 

Anche nell’Archivio Storico Comunale, si 
attesta la presenza di allievi provenienti da 
zone di guerra, riconoscibili dai nomi e cogno-
mi tipici delle regioni nordorientali della pen-
isola. Un elenco di 77 nominativi di capifami-
glia, completo del numero dei familiari (circa 
200/300 persone), ci informa sulla consistenza 
della popolazione del Nord-Est ospitata a Grot-
taferrata e ci fornisce più dettagliate notizie su 
atti concreti di solidarietà e di collaborazione 
nazionale. Ritroviamo così, anche negli atti 
pubblici e nella corrispondenza, l’entità dei 
sussidi economici, la consegna di vestiario, ge-
neri alimentari etc.

Un foglio sciolto, che elenca il “Vitto gior-
naliero e spese diverse per una famiglia com-
posta di sei persone”, completo di alimenti 
suddivisi nell’arco della giornata, fornisce un 
quadro delle abitudini alimentari della popolazi-
one ospitata. Buoni alimenti da agosto a dicem-

bre 1918, emessi dal Comune di Grottaferrata, 
attestano la consegna di pasta, formaggio e cop-
erte di lana.

Un elenco dettagliato di alloggi disponibi-
li per i profughi, indica posti letto, compo-
sizione dell’appartamento, prezzo di affitto 
e nominativo del proprietario: le famiglie 
Tappi, D’ottavi, Tanzi, Serafini, Santovetti, 
Passamonti, Gentilini, Centioni, Canestri, 
Valentini, e le abitazioni rese disponibili dalle 
famiglie Ricci, MONTANARI, Cichetti, Rapa-
relli, Gentilini e Tanzi.

Il rientro dei profughi fu un’operazione 
lunga e difficoltosa per diversi motivi: molti 
di loro, tra l’altro, sapevano quello che las-
ciavano, per quanto provvisorio, ma non po-
tevano immaginare ciò che avrebbero ritrovato 
nei luoghi di origine, una volta terminato il 
conflitto. La guerra terminò ufficialmente il 4 
Novembre 1918 e “Il Bollettino della Vittoria” 

emanato da Diaz fu riprodotto su migliaia di 
lapidi e imparato a memoria da due genera-
zioni di studenti; esso fa parte della storia e 
della memoria della guerra.

Ma nella minuta di un documento del Co-
mune di Grottaferrata dell’11 marzo 1919 e di 
altri fino al 1° luglio di quell’anno si parla an-
cora di “profughi di guerra”, e se ne elencano 
nomi e località di rimpatrio.

Il 20 ottobre 2017 la Giunta Comunale di 
Grottaferrata ha approvato la delibera che in-
stituisce il “Patto di Amicizia tra Grottaferrata 
e Pozzuolo del Friuli in nome della fratellanza 
nel corso della Grande Guerra”, documento 
che consentirà un rapporto di relazione e di 
scambio duraturi fra le due Amministrazioni a 
memoria ed insegnamento per le future gener-
azioni.

Da molto tempo fra il due Comuni ci sono i 
scambi culturali e l’esperienza nei diversi campi.
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Ti Shqipëri më jep nder

Nga ANdReA llukANI, Tiranë

«Ti Shqipëri më jep nder» titullohej ekspozi-
ta që u çel më 20 tetor 2020, në hollin kryesor 
të Muzeu Historik Kombëtar. Ekspozita u çele 
në kuadër të aktiviteteve të shumta që po ogani-
zohen me rastin e 120-vjetorit të ndarjes nga 
jeta të Naim Frashërit. Ekspozita ka një titull 
mjaft domethënës “Ti Shqipëri më jep nder” 
dhe përmban ballinat e veprave të shkruara nga 
Naimi, si edhe të atyre që janë shkruar për Nai-
min. 

Ndër autorët e shumtë që kanë shkruar për 
Naimin mund të përmendim: Aleksandër Xhu-
vanin, Eqerem Çabejn, Dhimitër Shuteriqin, 
Rexhep Qosen, Jorgo Bulon, Moikom Zeqon, 
Xhevat Lloshin etj. Ekspozita përmban poezi 
dhe fotografitë e poetëve, që kanë shkruar për 
poetin e madh Naim Frashëri. Nuk mungojnë ar-
tikujt e gazetave dhe të revistave, të cilat i bëjnë 
jehonë jetës dhe veprës së lavdishme të Naimit, 
që nuk rreshti së shkruari për Shqipërinë. Pjesë 
e ekspozitës janë mjaft vepra arti, si skulptura, 
grafika e piktura, urdhërat dhe medaljet që i 
janë akorduar Naim Frashërit, si edhe urdhërat 
dhe medaljet, që mbajnë emrin e tij. Çdo stendë 
e ekspozitës ka simbolikën “Ti Shqipëri më jep 
nder”. 

Ekspozita u përgatit nga specialistët e 
Muzeut Historik Kombëtar në bashkëpunim 
me shtëpinë botuese «Argeta LMG», me drej-
tor studiuesin Mehmet Gëzhilli.

Në këtë aktivitet qenë të pranishëm person-
alitete të letërsisë, si edhe përfaqësues nga trupi 
diplomatik i akredituar në vendin tonë. I ftuar 
nderi në këtë aktivitet ishte Kryegjyshi Botëror i 
Bektashinjve, Haxhi Dede, Edmond Brahimaj, i 
cili në fjalën e tij përshëndetëse vuri theksin tek 
roli i Naimit jo vetëm në përçimin e mesazhit të 
bashkimit të shqiptarëve në rrugën e mëvetësisë 
dhe vetëdijes kombëtare, por dhe në idealin e 
tij universalist humanist që ai la pas për breza të 
tërë me anë të veprës së tij.

Në fjalën e tij Drejtori i Muzeut Historik 
Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, u shpreh se kjo 
ekspozitë ka një domethënie të veçantë dhe 
përmban ballinat e veprave të shkruara nga 
Naimi, si dhe të atyre që janë shkruar për Nai-
min. Të gjitha këto përbëjnë një korpus prej 
120 veprash, që janë botuar në mbarë trevat 
shqiptare, por jo vetëm dhe këto vepra përpos 
ekspozimit shoqërohen dhe nga vlerësimet për-
katëse që autorët e tyre kanë bërë për Naimin.

Në kuadër të muajit të librit të shpallur nga 
Ministria e Kulturës, më 20 tetor 2020, Muzeu 
Historik Kombëtar në bashkëpunim me Qendrën 
Kombëtare të Librit dhe Leximit organizuan 

një tryezë të rrumbullakët me temë: “120 vjet 
me Naim Frashërin”. Tryeza e rrumbullakët 
u fokusua në rolin dhe veprimtarinë e Naim 
Frashërit. E morën fjalën: Drejtori i Muzeut TI SHQIPËRI MË JEP NDER
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mesazhit të bashkimit të shqiptarëve në rrugën e mëvetësisë dhe vetëdijes kombëtare, por dhe në idealin e tij 
universalist humanist që ai la pas për breza të tërë me anë të veprës së tij.

Në fjalën e tij Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, u shpreh se kjo ekspozitë ka një 
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Në kuadër të muajit të librit të shpallur nga Ministria e Kulturës, më 20 tetor 2020, Muzeu Historik 
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specialistja e sektorit të edukimit Znj. Sonjela Babaliu. 

Historik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, Prof. 
Dr. Persida Asllani, Prof. Dr. Sabri Hamiti, Z. 
Andrea Llukani dhe Z. Petro Luarasi. Tryeza e 
rrumbullakët u moderua nga specialistja e sek-
torit të edukimit Znj. Sonjela Babaliu. 

Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dr. 
Dorian Koçi foli mbi temën: “Naim Frashëri dhe 
çështja pellazgjike”. Ndër të tjera ai tha: “Naim 
Frashëri cilësohet si poeti kombëtar i shqip-
tarëve, për kontributin e paçmuar pasi vepra e 
tij jo vetëm që u shtri në disa gjini letrare, por 
ushqeu fidanishtet e para të shqiptarizmës. 

Një aspekt pak i njohur, është pasqyrimi 
në letërsinë e poezinë e tij të mitit pellazgjik 
dhe prejardhjes së shqiptarëve prej tyre. 
Naim Frashëri përfaqëson një nga figurat 
më të mëdha të kombit, pasi vlera e tij për 
kulturën shqiptare është e patjetërsueshme dhe 
madhështore”.

Prof. Dr. Persida Asllani referoi mbi: 
Mendime rreth librit të Profesor Sabri 
Hamititduke u shprehur se: “Kjo është një vepër 
që del pikërisht në përkujtim të vdekjes së Naim 
Frashërit. Ky libër bashkon histori të leximeve, 
histori personale të studimit, të dedikimit të 
vazhdueshëm në veprën e Naimit. Një studim 
mbi poetikën mbi tekstin dhe natyrisht edhe mbi 
leximin e të tjerëve mbi Naimin, atë pasuri që 
shumë studiues lanë për ne sot, të cilat shërbejn 
si thesare për leximin e Naimit”. 

Prof. Dr. Sabri Hamiti në fjalën e tij 
përshëndetëse, u shpreh se: “Kam kënaqësinë 
të jem sot këtu, në mesin e njerëzve të cilin e 
duan e njohin dhe e adhurojnë Naimin. Kam 
dashur të analizoj veprën poetike të Naimit, 
i cili  vuri bazat e letërsisë kombëtare dhe 
luajti rol të rëndësishëm në zgjimin e vetëdijes 
atdhetare. Naimi i këndoi mallit e dashurisë 
për atdhe, krenarisë kombëtare dhe të kaluarës 
së lavdishme të shqiptarëve,ky libër bashkon 
histori të leximeve,të cilat shërbejn për njohjen 
dhe leximin e Naimit”.

Z. Andrea Llukani referoi mbi: Mendime 
rreth vjershës të Naim Frashërit „Përpara Krish-
tit“, duke u shprehur se: “Në këtë vjershë Naimi 
na jep jo vetëm portretin e Krishtit, por edhet-
helbin e parimeve të doktrinës kristiane. 

Vjersha shfaq mendimin human, filozofik 
dhe kombëtar të Naimit,i cili njihet si poeti më 
i madh i letërsisë shqipe, duke themeluar li-
rikën moderne”. Në përfundim të tryezës së 
rrumbullakët foli Z. Petro Luarasi.

Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi foli mbi temën: “Naim Frashëri dhe çështja 
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kulturën shqiptare është e patjetërsueshme dhe madhështore”.
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poetikën mbi tekstin dhe natyrisht edhe mbi leximin e të tjerëve mbi Naimin, atë pasuri që shumë studiues lanë 
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Prof. Dr. Sabri Hamiti në fjalën e tij përshëndetëse, u shpreh se: “Kam kënaqësinë të jem sot këtu, në 
mesin e njerëzve të cilin e duan e njohin dhe e adhurojnë Naimin. Kam dashur të analizoj veprën poetike të
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MeNdIMe RRetH VjeRsHës “PëRPARA 
kRIsHtItë”  të NAIM  FRAsHëRIt

MENDIME RRETH VJERSHËS “PËRPARA KRISHTITË" TË NAIM FRASHËRIT

Nga Andrea Llukani, Tiranë

Letërsia e Rilindjes kombëtare shënoi kalimin nga letërsia me përmbajtje fetare në letërsi 
artistike, duke hedhur bazat e kultivimit të gjuhës letrare shqipe, ndonëse përfaqësuesit më 
në zë të saj kanë jetuar në mërgim. Megjithatë në krijimet e tyre i këndohet gjuhës së bukur 
shqipe dhe bukurive natyrore të vendit tonë. Përfaqësuesi më i denjë i kësaj letërsie është 
Naim Frashëri, i cili njihet si poeti më i madh i letërsisë shqipe, duke themeluar lirikën 
moderne. Naim Frashëri më 1886 ka shkruar poemën “Bagëti e bujqësia", më 1890 
përmbledhjen me lirika të titulluar “Lulet e verës", poemën religjioze “Qerbelaja" më 1898, 
e cila njihet si eposi i bektashizmit. Studiuesi Moikom Zeqo thekson se bektashizmi naimjan 
ishte në harmoni me romantizmin dhe kombëtarizmin laicist të tij. Qe një formë origjinale e 
harmonizimit të dy feve të mëdha: krishterimit dhe bektashizmit dhe në kohën e sotme 
quhet ekumenizëm.  

Naim Frashëri ka shqipëruar një perikope ungjillore (Gjoni 8, 1-11) dhe ka shkruar 
vjershën "Përpara Krishtitë", të cilit i drejtohet me fjalët: -Djalëth, njeriu i Perëndisë. Në këtë 
vjershë Naimi na jep jo vetëm portretin e Krishtit, por edhe thelbin e parimeve të doktrinës 
kristiane. Ai e quan Krishtin "Djalëth, njeriu i Perëndisë", që është një pasqyrë e botës 
njerëzore, një martir dhe humanist i madh, predikues i dashurisë dhe mirësisë njerëzore. 
Naimin nuk e ka penguar besimi i tij bektashian për të shkruar këtë vjershë për Jisu Krishtin, 
mësimdhënia e të cilit është për të afruar dhe pajtuar njerëzit. Vizioni i poetit lidhet me 
synimin për të bashkuar shqiptarët, duke theksuar vlerat morale dhe etike të  doktrinës 
kristiane.  

Djalëth njeriu i Perëndisë / Fytyra jote mua më tregon / Ah! Të këqiat e njerëzisë / 
Që ka punuar edhe po punon.  

Letërsia e Rilindjes kombëtare shënoi kalimin nga letërsia 
me përmbajtje fetare në letërsi artistike, duke hedhur 
bazat e kultivimit të gjuhës letrare shqipe, ndonëse për-

faqësuesit më në zë të saj kanë jetuar në mërgim. Megjithatë në 

krijimet e tyre i këndohet gjuhës së bukur shqipe dhe bukurive 
natyrore të vendit tonë. Përfaqësuesi më i denjë i kësaj letërsie 
është Naim Frashëri, i cili njihet si poeti më i madh i letërsisë 
shqipe, duke themeluar lirikën moderne. 

Naim Frashëri më 1886 ka shkruar poemën “Bagëti e bu-
jqësia“, më 1890 përmbledhjen me lirika të titulluar “Lulet e 
verës“, poemën religjioze “Qerbelaja“ më 1898, e cila njihet si 
eposi i bektashizmit. Studiuesi Moikom Zeqo thekson se bektas-
hizmi naimjan ishte në harmoni me romantizmin dhe kombëtariz-
min laicist të tij. Qe një formë origjinale e harmonizimit të dy feve 
të mëdha: krishterimit dhe bektashizmit dhe në kohën e sotme 
quhet ekumenizëm. 

Naim Frashëri ka shqipëruar një perikope ungjillore (Gjoni 8, 
1-11) dhe ka shkruar vjershën „Përpara Krishtitë“, të cilit i dre-
jtohet me fjalët: -Djalëth, njeriu i Perëndisë. Në këtë vjershë Naimi 
na jep jo vetëm portretin e Krishtit, por edhe thelbin e parimeve 
të doktrinës kristiane. 

Ai e quan Krishtin „Djalëth, njeriu i Perëndisë“, që është 
një pasqyrë e botës njerëzore, një martir dhe humanist i madh, 
predikues i dashurisë dhe mirësisë njerëzore. Naimin nuk e ka 
penguar besimi i tij bektashian për të shkruar këtë vjershë për 
Jisu Krishtin, mësimdhënia e të cilit është për të afruar dhe pa-
jtuar njerëzit. Vizioni i poetit lidhet me synimin për të bashkuar 
shqiptarët, duke theksuar vlerat morale dhe etike të  doktrinës 
kristiane. 

Djalëth njeriu i Perëndisë / Fytyra jote mua më tregon / Ah! 
Të këqiat e njerëzisë / Që ka punuar edhe po punon. 

Një fakt tjetër interesant është ngjashmëria që ka poeti me 
Krishtin, sepse e gjithë jeta e tij ka qenë martirike, duke u tre-
tur si qiriri dhe duke predikuar mirësinë, urtësinë, dashurinë 
dhe unitetin kombëtar. Në rastin e Krishtit kemi:

Ti u përpoqe për njerëzinë / Dhe dashurinë e bëre besë / 
Njeriut i vure nom miqësinë / Që kur të lindet e të vdesë.

Ndërsa në rastin e Naimit kemi: Në mes tuaj kam qënd-
ruar, / E jam duke u përvëluar, / Që t’u jap pakëzë dritë, / 
Natën t’jua bëj dritë. / Kur më shihni që jam tretur, / Mos 
pandehni se kam vdekur, / Jam i gjall’ e jam në jetë, / Jam 
në dritë të vërtetë, / Unë jam në shpirtin tuaj, / Mos më kini 
për të huaj.

Vjersha „Përpara Krishtitë“ është botuar në vitin 1890 në 
vëllimin „Luletë e verësë“. Vjersha shfaq mendimin human, 
filozofik dhe kombëtar të Naimit. 

Me anën e kësaj vjershe Naim Frashëri paraqet figurën e 
Krishtit të kryqëzuar nga keqdashja njerëzore. Fytyra e Krishtit 
të kryqëzuar është për poetin pasqyra e vuajtjeve njerëzore të 
shkaktuara nga cmira, ligësia dhe fanatizmi njerëzor nga njera 
anë dhe nga ana tjetër është mishërimi i dashurisë sublime për 
njerëzimin, dashuri e cila shkon deri në vetësakrifikim. Një 
dashuri që di të falë dhe beson në një të ardhme të ndritur 
njerëzore. 
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Relazioni Antichissime tra l’Albania e l’Italia
nga Prof. ARtuR Beu

Sono particolarmente felice di essere tornato in 
questa bella localita’ dove 27 anni fa mi sono im-
battuto e rimasi senza parole. Ho trovato dei miei 

fratelli qui, proprio qui in Puglia in un posto che mai 
avrei immaginato di trovare. Fu il mio amico Alfredo 
che allora mi propose, di voler andare con lui in un 
paesino dove si parlava l’albanese antico. Fu’ per me, 
un ragazzo albanese di 18 anni una scoperta, ma allo 
stesso tempo anche una liberazione. Avevo scoperto 
qualcosa che aveva a che fare con le mie origini e le 
origini del mio popolo. Una sorta di identita’ nazio-
nale, che ricordiamo negli anno 90’ aveva subito una 
forte scossa. Essermi trovato allora qui, fu’ per me un 
grande sostegno perche’ non stavo piu’solo in un paese 
straniero senza nulla togliere agli amici italiani. Quindi 
ritornare qui per me e’ un vero piacere ed onore e 
ringrazio gli organizzatori per l’opportunità. Parleremo 
oggi di relazioni economico-sociali tra i popoli, tra alba-
nesi e italiani. Mi piacerebbe iniziare facendo qualche 
riferimento ad alcune note storiche ricordando anche 
le varie affinita’ e le relazioni tra le genti che hanno da 
sempre popolato le sponde dei nostri mari.

Io dico, che probabilmente dobbiamo ricordare 
un pezzo di storia dell’umanita’ stessa poiche’ come 
sappiamo una buona parte della storia dell’umanita’ 
si e svolta da queste parti del mondo. Ma, bisogna ri-
cordare che non e’ stato sempre rose e fiori, si svolte 
tante battagie e guerre anche tra i simili e molta 
gente e rimasta uccisa. Mi e’ difficile pero’ trovare 
periodi quando noi albanesi siamo stati aggressori 
diretti. Forse lo abbiamo fatto attraverso gli altri, ma 
spesso e’ stata una condizione che ci ha permesso 
di sopravivere di fronte alle ondate eliminatorie. 
Spesso siamo andati e venuti in soccorso agli altri. 
Sotto varie forme, da soldati oppure mercenari. Ab-
biamo contribuito anche per proteggere gli altri e di 
esempi ne abbiamo tantissimi. Ma ciò che ci preme 
oggi sottolineare con piu’ emfasi e’ che noi ci siamo 
sempre stati. Abbiamo accompagnato i grandi della 
storia dell’umanita’. Abbiamo primeggiato quando ci 
hanno interpellato, ma siamo stati anche soprafatti, 
ma mai ci siamo dati per vinti. Abbiamo sofferto ve-
dere le nostre terre bruciare e occupate e a vedere la 
nostra gente cadere. Ma, abiamo trovato sempre delle 
soluzioni e ci siamo alzati. Soluzioni che stavano la’ 
e qua’, abbiamo avuto le nostre e le vostre montagne 
e le nostre e le vostre colline e siamo sopravissuti 
e diventati piu’ forti. Abbiamo conservato le nostre 
tradizioni che a molti piacciono ed e’ per questo che 
spesso se ne vogliono appriopriare.  Ma dico io, come 
mai non si rendono conto che noi rimarremo sem-
pre liberi cosi’ come siamo nati e cosi come si chia-
mavano i nosri antenati. Al di la’ delle spiegazioni 
sul nostro nome e di come e’ cambiato nel tempo, e 
al di la’ delle varie sfaccettature e le interpretazioni 
che i vari studiosi hanno voluto dare nei millenni, noi 
siamo figli di quella terra che non abbiamo mai ab-
bandonato per davvero. Ci siamo e vi siete semplice-
mente allontanati con la consapevolezza di chi per 
natura posside il suo territorio. Noi ci siamo sempre 
mossi da queste parti e da quelle parti con la semplic-
ita’ di chi si muove nel proprio territorio. Le nostre 
tracce si vedono in tutta la fascia che copre i monti 
illirici, sino ad arrivare da queste parti e fino oltre la 
Toscana, Sardegna e Catalonia e non sto dando dei 
nomi a caso. Le tradizioni e i costumi parlano chiaro. 
La lingua, la nostra lingua se studiata bene riemerge 
sempre da Arbëresh, a Arvanitas, a Arvareshu, e cosi 
via. Parliamo della stessa cosa.

Gjaku i shprishur diciamo da queste parti e da 
quelle parti. Cosa c’e’ di piu’ vero!?

Ma, non vi voglio parlare di DNA in questa oc-
casione anche se a volte mi spingono di farlo special-
mente quando qualcuno si diverte a comparare magari 
anche dei cromosomi ed in particolare quelli Y e il 
genoma per trovare le affinita’ e le differenze tra alba-
nesi e arberesh e illiri. Quindi dico, che invece bisogna 
iniziare da cio’ che ci accomuna e non da cio’ che ci 
divide.  E cio’ che ci accomuna e’ molto piu’ sostan-
zioso di cio’ che ci divide. Ci accomuna la terra, l’aria, 
l’aqcua, il sole e per me basterebbero solo queste. Ci 
E’ bello raccontare le nostre origini, ma questo non 
deve essere di ostacolo e non deve creare barriere. 
Attraverso le nostre origini capiremo tutti molto meg-
lio che siamo fatti per stare insieme e per costruire 
e relazionarci insieme. Vi voglio raccontare cio’ che i 
nostri avi ci hanno sempre tramandato di generazione 
in generazione, sulla creazione della terra da parte del 
Signore. E dicevano che:- prima Lui la creo piatta la 
nostra Terra, poi pero’ non gli piacque e penso’ bene 
di abbellirla e colorarla, aggiungendo delle colline, 
montagne e corsi d’acqua ecc.. Riempi il suo sacco 
pieno di queste cose e mentre viaggiava apriva il sacco 
e distribuiva di qua e di la’ queste colline, montagne e 

corsi d’acqua, ma quando stava passando dalle nostre 
parti, il sacco cadde e si apre tutto di colpo e molte 
colline e montagne caddero in maniera piu’ massic-
cia in un’area precisa. Quello pero’ che non si capisce 
molto bene,  e’ se questo fu un caso oppure il Signore 
lo fece apposta. Si dice che in quell’aria Lui, il Signore 
avrebbe poi fatto sistemare i suoi preferiti. L’uomo che 
avrebbe avuto la dimora in quella parte avrebbe par-
lato una lingua particolare che nessun’altro avrebbe 
imparato e sarebbe stato per sempre protetto da Lui 
nelle sue colline e montagne. Molti sarebbero venuti 
e avrebbero cercato di impossesarsi di quella terra. 
Avrebbero potuto prendere le pianure, ma mai le mon-
tagne e le colline.

Molti sono passati da quelle parti perche’ han-
no voluto il frutto di quell’area, hano creato regni o 
imperi, qualcuno per qualche anno, altri per centin-
aia di anni, ma alla fine se ne sono sempre andati 
e andranno sempre via, perche’ quell’area e’ sacra 
e la sacralita’ e insita nel territorio. Quella terra ha 

riguarda i corredi femminili, spiccano le fibule di de-
rivazione bizantina, le collane in pasta vitrea e gli orec-
chini. Beh, per gli studiosi appare chiaro che le tombe 
di Koman appartengono alla cultura Arbër, il ponte di 
unione tra gli antichi Illiri e i moderni albanesi. Il nome 
di Arbër è curiosamente affine a quello del regno illirico 
di Arbanon citato nel II sec d.C. da Tolomeo nella sua 
“Geografia” e la cui antica capitale, Albanopolis, è stata 
identificata presso le rovine di Zgërdhesh, nelle imme-
diate vicinanze della cittadina medievale di Kruja. Gli 
elementi della cultura tradizionale sono riusciti a perma-
nere (anche se diluiti e rielaborati) attraverso lunghi pe-
riodi di acculturazione e sincretismo culturale. Arbanon, 
Arbër e Albania sono le facce della stessa medaglia, e la 
testimonianza semantica di una continuità culturale mil-
lenaria che fa’ dell’Albania un paese peculiare, soprat-
tutto se consideriamo le continue guerre e le tantissime 
popolazioni che sono passati da quelle parti creando 
comunque non poche problematiche.

Oggi qui, non vogliamo esaurire il tema 
dell’identita’ nazionale, ma credo serva a capire meg-
lio circa le nostre popolazioni.  In questo modo ci e’ 
piu’ facile parlare di rapporti socio-economici. I legami 
tra queste terre Daune, dove siamo oggi e quella delle 
Aquile hanno radici antichissime, soprattutto per la 
vicinanza delle due coste che, nella parte più stretta 
misura appena circa 75-80 chilometri. Probabilmente 
Bari è stata fondata dagli Illiri nel VII sec. A. C.. Altri 
eventi furono le imprese del leggendario Pirro in terra 
tarantina, e prima di lui  quelle di Milone nel 281 a. 
C.. Parliamo di strutture stabili di commercio esistenti 
dal II A.C tra Roma e Illiria. Ricordiamo le rotte di 
commercio che passavano da Epidamnio (Koka e De-
mit) Dyrrahium (due colline attornate dalle mura an-
tiche). Parliamo di Durazzo, chiamata anche “taverna 
dell’Adriatico”. L’edificio più monumentale e il sim-
bolo stesso dell’occupazione romana dell’antico Epiro, 
è l’anfiteatro di Durazzo. Privato dei gradini in pietra 
nel corso del medioevo e sommerso dal disordine ur-
banistico moderno, fu costruito all’età degli Antonini 
(nel II sec. d.C.) e inaugurato con uno spettacolo di 
giochi gladiatori. Si tratta di una costruzione notevole, 
parzialmente appoggiata alla collina naturale e in parte 
edificata su costruzioni in muratura. L’asse maggiore 
di ben centotrentasei metri e le gradinate di venti me-
tri, l’edificio poteva contenere fino a ventimila spetta-
tori. Quando fu costruito, Durazzo era una grande città 
sovrappopolata, hub diremmo oggi– come del resto è 
tipico di tutti i porti – di diverse etnie, lingue e religio-
ni, una città così brulicante di vita che Cicerone decise 
di allontanarsene per trovare un po’ di tranquillita’. 
Fu’ Catullo, con la sua genialità che gli diede l’epiteto 
di «taverna dell’Adriatico» in uno dei suoi carmi 
(Carme 36). 

Nei pressi del Teatro Aleksander Moisiu, a due 
passi dall’anfiteatro, si trovano i resti delle piccole 
terme e quelli di una piazza ottagonale colonnata: 
forse un macellum per la vendita al minuto del pesce 
e degli ortaggi, forse una parte del foro cittadino. È 
possibile che l’aspetto finale di questo spazio pubblico 
sia dovuto all’intervento di Anastasio (491-518 d.C.). 
Questo imperatore bizantino – spesso ricordato per la 
curiosa particolarità di avere un occhio azzurro e uno 
nero (era soprannominato, per l’appunto, «Dicoro») 
– era in effetti nativo di Durazzo. Tra gli atti di be-
nevolenza verso la sua città natale, si deve annoverare 
un nuovo grande circuito murario dotato di torri pen-
tagonali, di cui è ancora possibile seguire ampi tratti 
lungo la collina che sormonta il centro storico. All’età 
di Giustiniano l’effetto doveva essere impressionante, 
con due grandi cerchia di mura che scendevano al 
mare, sormontate al vertice da un grande fortezza 
militare. Durazzo fu dunque per secoli un importante 
scalo marittimo, ma la sua fortuna non sarebbe stata 
così grande se non fosse stata anche il terminale di 
una importantissima strada transbalcanica. 

Vogliamo ricordare quindi  la Via APPIA che poi 
verso l’oriente continuava e passava via mare verso 
una altra via famosa che percorreva 1200 km. In-
iziata tra 146 A.C e il 120 A.C., per poi proseguire 
verso oriente che solo nel 300 D.C, avrebbe raggi-
unto Costandinopoli. Collegava l’Adriatico all’Egeo 
e fu costruita su di una strada ancora piu’ antica. I 
Romani la risistemarono nel II sec. a.C. in modo es-
emplare, ribattezzandola Egnatia dal nome del pro-
console Gaio Egnatio sotto cui erano stati promossi i 
lavori. La strada si addentrava nelle profonde vallate 
dei monti passando per Elbasan (dove si congiungeva 
con un tratto proveniente da Apollonia) per prose-
guire per Salonicco e da qui fino a Costantinopoli. 
Una scorciatoia formidabile, che poteva evitare la cir-
cumnavigazione dell’intera Grecia. Già nell’Ottocento 
vennero individuati diversi tratti dell’antico selciato 
e alcuni ponti romani lungo il suo tortuoso percorso. 
La via fu spesso percorsa dagli eserciti: Traiano la 
restaurò in preparazione delle guerre daciche e par-
tiche, e Caracalla mise in conto di percorrerla al 
ritorno dalla campagna d’Oriente, un progetto che fu 
frustrato dal suo imprevisto assassinio. La via man-
tenne un ruolo strategico anche nel Medioevo; da qui 
passò, tra gli altri, Teodorico re dei Goti durante la 
lenta discesa che lo avrebbe condotto a Ravenna. 

Vogliamo parlare di Apollonia e specialmente 
delle rotte marittime che passavano per il fiume Vjosa 
e Seman che poi si congiungevano alla sopranomi-
nata via EGNAZIA. Come non ricordarci il caso di 
Butrinto sul quale ruotano una serie di racconti e di 
storie, ma sempre di noi si parla. Vogliamo ricordare 
lo stesso Enea nel suo lunghissimo viaggio prima di 
arrivare a fondare Roma passa proprio per Butrinto... 
Nel terzo libro dell’Eneide, infatti, si legge che Enea 
sbarcato a Butrinto, attraversa una porta monumen-
tale per salire al palazzo, situato sull’acropoli; e nel 
palazzo, dopo aver riabbracciato con commozione 
alcuni compagni che pensava dispersi, scopre con 
grande sorpresa che la città è governata dal figlio di 
Priamo, Eleno. L’Eneide riporta che il giovanetto, fat-
to schiavo da Neottolemo, alla morte di quest’ultimo 
si era emancipato, convolando a nozze con la sfortu-
nata Andromaca. 

Le tracce materiali di questi commerci nel peri-
odo successivo al 290 a.c possiamo raggrupparle in 
quei reperti ceramici e anforari come c’e’ le ha ri-
portate Bandelli nel 1999 p. 178. Notevoli progressi 
hanno registrato anche i mezzi monetari provenienti 
da ambe le parti. Gabriele Marasco ha richiamato 
pure le altre merci, come i cereali della pianura 
padana che pero’ non lasciano tracce archeologiche 
per ovi motivi. In questo periodo vogliamo ricirdare 
la’ politica forte di due Re in Illiria. Agron e Teuta la 
cui potenza terrestre e navale ragiunse, secondo Po-
libo (2,2,4) livelli di gran lunga superiori a quelli dei 
loro antenati. Da qui iniziano poi una serie di guerre 
che forse gli storici sarebero in grado di spiegarci 
meglio. A noi oggi, importa ricordare che stavamo li 
quando succedevano questi eventi storici. Che tra di 
noi c’e’ sempre stato scambio, commercio e sappia-
mo benissimo che oltre al commercio nascono anche 
relazioni sociali.

L’Albania oggi conserva anche un importante 
patrimonio di età bizantina ed ottomana. Partico-
larmente significativa la città di Berat, dichiarata 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO; la 
sua cerchia di mura racchiude un gruppo di chiese 
affrescate di età bizantina di grande valore, nonché 
un museo delle icone. Ma di tantissimo altro potremo 
parlare che lega la storia millenaria di una popolazi-
one autoctonae speciale come la nostra. Concluden-
do, vorrei ricordare e invitare tutti voi per chi ancora 
non lo ha fatto, di far visita e riscoprire la terra dove 
sono nate le vostre virtu’. L’ospitalita’ tipica nostra, 
odorare i profumi della terra d’origine, assaporare 
i cibi, bere l’acqua di quella terra e aspirare l’aria. 
Chiedero’ ancora una volta a voi arberesh di sostene-
re la terra d’origine cosi come fecero i vostri e i nostri 
antenati. Cosi come fece, Skenderbeg e i suoi, cosi 
come hanno fatto i tantissimi arberesh che si sono 
battuti per la causa nazionale conservando la lingua 
e contribuendo all’apertura delle squole in Albania 
anche in tempi non sospetti dell’Impero Ottomano. 
Cosi come fece De Rada e Gavril Dara i Ri e tantis-
simi altri. Cosi come fate oggi voi essendo cittadini 
bravi dell’Italia per la quale combatterono altrettanti 
arberesh come gli italiani affianco a Garibaldi e mi 
riferisco ai Lungresi con a capo il Generale Damis 
ecc ecc... Ma sono qui oggi a chiedere alle istituzioni 
d’Albania di fare di piu’ a sostenere i nostri fratelli a 
conservare questo enorme patrimonio culturale e di 
non perderlo. Dobbiamo attuare delle strategie per 
contrastare il globalismo culturale, perche diversa-
mente dal globalismo economico quello culturale uc-
cide le tradizioni ad iniziare con le piccole realta’. Lo 
sforzo questa volta e’ addiritura ancora piu’ grande. 
Si tratta di un elemento invisibile che uccide in fretta 
e stermina la cultura.  

prodotto grandi uomini e donne e ne produrra sem-
pre, e’ probabilmente anche il nostro ragion d’essere. 
Nel 1892, il console francese a Scutari, Albert De-
grand, fece visita ad un sito denominato «Castello 
di Dalmaca», situato a poca distanza dal villaggio di 
Koman. Gli abitanti del posto gli avevano, infatti, rif-
erito una leggenda incentrata su una quercia dalle 
foglie d’oro e su un misterioso cimitero disseminato 
di cassette di pietra. Giunto sul posto, il Console ebbe 
modo di osservare che le tombe erano raccolte at-
torno alla parrocchia di San Giovanni, in una zona 
isolata dove, stranamente, non si vedevano tracce di 
abitato. I morti erano deposti supini e con il capo 
volto verso ovest, secondo la tradizione cristiana. 

Qualche anno più tardi, l’archeologo tedesco P. 
Träger analizzò i corredi, riconoscendo nelle fibbie «a 
doppia gamba», un qualcosa di peculiare che avrebbe 
potuto fornire una chiave di lettura. Chi erano, dunque, 
le genti sepolte nel cimitero di Koman? Si tratta, con 
ogni probabilità, di contadini/ soldati alleati dei bizan-
tini nel periodo travagliato dell’alto-medioevo. Gli uo-
mini presentano scarsi gioielli ad eccezione di alcune 
guarnizioni di cintura militare; le accette deposte nelle 
tombe sembrano più adatte alla guerra che al lavoro, e 
sono simili a quelle diffuse nella tarda antichità. L’uso 
di raccogliere le ossa dei familiari ai piedi del defunto 
è invece un retaggio della cultura illirica. Per quanto 
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ÇetAt kRYeNGRItëse sHQIPtARe 
GjAtë luFtës së PARë BOtëRORe

Nga Prof. Asoc. Br. BeRNARd zOtAj

ÇetA FORMACION luFtARAk POPullOR

Gjatë konfliktit botëror lufta e popullit shqiptar për 
mbrojtjen e të drejtave kombëtare, u zhvillua në 
kushte politike-ushtarake të veçanta. Megjithëse 

i paorganizuar, me veprimet lokale i’u kundërvunë 
me armë në dorë synimeve të fuqive evropiane dhe 
fqinjëve. Çeta, sipas fjalorit të gjuhës shqipe është një 
grup i vogël njerëzish të armatosur me një komandant 
në krye. Çeta është një formacion luftarak popullor me 
përbërje nga pak veta deri në disa dhjetëra luftëtarë. 
Ajo njihet si formacionin karakteristik luftarak fillestar 
në luftërat shumëshekullore të popullit tonë, në të 
gjitha etapat e historisë. Nga mesi i shek. XIX e deri 
në Luftën e Dytë Botërore në Shqipëri ndeshemi me 
çeta të emërtimeve të ndryshme, si çetë e komitëve 
(e kaçakëve, e “hajdutëve”), çetë atdhetare, çetë 
kryengritëse, ndërsa gjatë Luftës së Dytë Botërore edhe 
çetë nacionaliste, partizane, balliste, çetë vullnetare 
territoriale, etj. Çetat ngriheshin mbi baza vullnetare. 
Kishin një bërthamë luftëtarësh apo drejtuesish të 
përhershëm dhe, sipas rastit, shumoheshin numerikisht 
nga popullsia vendase për kryerjen e aksioneve të 
ndryshme. Armatimin e siguronin vet nëpërmjet 
sulmeve mbi forcat pushtuese, ndërsa për ushqim 
mbështeteshin kryesisht në popullsinë vendase. Veshja 
ishte karakteristike sipas krahinave dhe modeleve të 
ndryshme edhe të pushtuesit. Kryeneçësia, guximi, 
trimëria dhe kurajua e tyre e pashoq imponuan që të 
alarmohen autoritetet, të cilat nga sfida e drejtpërdrejtë 
që ju bëhet, nuk rreshtën për t’i azgjësuar.

Në skeNë dOlëN ÇetAt PAtRIOtIke
Shqetësuese dhe e ndërlikuar qëndronte largimi i 

trupave greke nga Shqipëria e Jugut. Korça ndodhej 
nën presionin e forcave greke. Nevoja e saj për 
ndihmë ushtarake ishte urgjente. Gatishmëria e 
masave popullore për të mbrojtur trojet e tij, ishte 
mjaft e madhe. Qindra emigrantë dhe nxënës të 
shkollës normale të Elbasanit, kishin shfaqur dëshirën 
të shkonin vullnetarë, shkruan gazeta “Populli” 
e datës 16. 5. 1914. Forcat greke pas ripushtimit 
të Korçës në korrik, nga fundi i gushtit, pushtuan 
krahinën e Tepelenës dhe depërtuan deri në Salari 
e Lopës. Në këto përparime të saj, forcat greke 
ndeshën me një qëndresë të armatosur të popullit 
vendas. Rezultati i kësaj punë ishte dalja në skenë e 
mjaft çetave patriotike të Sali Butkës, Qamil Panariti, 
Spiro Ballkamenit, Themistokli Gërmenjit, Muharrem 
Rushitit, Demo Eminit etj.

Megjithëse të paorganizuar, me një armatim 
primitiv për kohën dhe inferior ndaj forcave greke, 
popullsia e këtyre krahinave zhvilloi luftime të ashpra 
për të mbrojtur trojet e saj. Në luftimet e zhvilluara në 
krahinën e Tepelenës, nga forcat shqiptare ishte një 
qëndresë e paorganizuar përballë forcave ushtarake 
greke. Më 27 shtator forcat greke të maskuara 
si “aotonomistë” hynë thellë në tokat shqiptare, 
pushtuarn Beratin me synim për të dalë në Shkumbin. 
Këtu ato ndeshën me qëndresën e organizuar të 
fshatarësisë kryengritëse. U detyruan të tërhiqen 
shpejt me humhje të ndjeshme. Pushtimi i Vlorës u 
krye nga italianët në fund të dhjetorit 1914. Në Vlorë 
lëvizja patriotike kishte kryer disa aksione në fushën 
politike. Para një grusht burrash me ndjenja atdhetare 
si Ibrahim Abdullau, Alem Mehmeti, Zigur Lelo, 
Zaçe Xhelo, Laze Malo, Murat Tërbaçi, Selam Abazi, 
Azem Sulo dhe Sali Vranishti, Çerçiz Topulli shpalosi 
pikëpamjen për ngritjen e çetave patriotike. Nga fundi 
i vjeshtës së vitit 1908, Sali Vranishti, një ish komit 
i famshëm, që ishte arratisur nga kalaja e Janinës, 
formoi çetë patriotike me luftëtarë nga Vranishti, 
Kallarati, Smokthina, Tërbaçi Brataj e Kaninë. Çeta u 
njoh me emrin “Firarët e kapedan Saliut”.

lëVIzjA FsHAtARe PëRBAllë 
teRRORIt seRB

Fqinja verilindore e nxitur nga rivalja dhe etja 
për të pushtuar sa më shumë territore shqiptare 
filloi operacionin e saj. Forcat shqiptare nuk ishin 
të organizuara për ti bërë ballë ushtrisë serbe 
që sulmonte me forca të shumta. Forcat më të 
përgatitura ishin fshatarët kryengritës që luftonin me 
armë kundër reaksionit esadist. Ishin pikërisht këto 
forca që organizuan kundër evadimit serb qëndresen 
me armë. Kështu sapo morën vesh sulmin serb Haxhi 
Qamili u nis së bashku me Sadi Toptanin menjëherë 
me 300 kalorës për në front. Por forcat agresive 
serbe ndeshën në qëndresën e shqiptarëve sapo 
kaluan kufirin. Dan Cami me forca të pakta organizoi 
pritën e parë në Sepetovë. Forcat e shumta serbe nuk 
e patën të vështirë ta kapërcenin atë. Për shkak të 
kësaj qëndrese shtëpia e Camëve u bë preja e parë e 
terrorit serb. Megjithëse në kushtet e atëhershme të 
vendit nuk u realizua dot mobilizimi i përgjithshëm, 
kjo nuk e pengoi popullin të organizohej lokalisht 
me veprime spontane të organizonte një qëndresë 

heroike ndaj pushtuesit.
Në ushtrinë serbe, grupimi i Ohrit ishte ai që 

po përparonte me shpejtësi. Megjithë protestat e 
italianeve ai hyri në Elbasan. Më pas forcat e saj u 
ndanë në dy pjesë: njëra kaloi nga ana e Rrogozhinës 
në drejtim të Durrësit, ndërsa tjetra nga ana e 
Kërrabës në drejtim të Tiranës ku ishte qendra 
e lëvizjes fshatare. Më 6 qershor u nisen forcat e 
Tiranës në Krrabë. Këto pasi zunë pozicionet me 
anë të manovrimeve u përpoqën ti krijonin armikut 
përshtypjen sikur kishte shumë forca në dispozicion. 
Në përpjekjet e para sulmi i ushtrisë serbe u thye dhe 
ajo pësoi humbje të rënda. Gjëndja filloi të ndryshojë 
pas disa gabimeve të kryengritësve. Me 11 qershor 
1915 ushtritë serbe hynë në Tiranë e pas dy ditësh 
arritën në afërsi të Durrësit. Për shkak të protestave 
energjike të qeverisë italiane, ushtria serbe nuk hyri 
në qytet. Deri këtu përparuan forcat pushtuese serbe 
me pretekstin për të shkatërruar vatrat antiserbe 
të propagandas austro-turke, të përqëndruara në 
Elbasan e Tiranë. Gjatë marshimit të saj drejt Durrësit 
ushtria serbe goditi me artileri fshatrat që ndodheshin 
rreth rrugës. U dogjën Mamli, Krraba, etj. Me dhjetra 
qenë fshatrat që u asgjësuan në pikat ku ajo ndeshi 
në qëndresën popullore. Vetëm në katundin Shkallë 
të rrethit të Tiranës u vranë 70 burra dhe u dogjën 
shumë shtëpi luftëtaresh. Ushtria serbe asgjësoi pa 
masë dhe dogji shtëpitë e personave që ishin shquar 
në qëndresën kundër saj. Duhet theksuar se në 
kundërshtim me qëndrimin e lëkundshëm të parisë, 
populli nuk rreshti së kundërshtuari me armë si 
autoritetet esadiste dhe pushtuesit serbë.

lëVIzjA PAtRIOtIke
Gjatë vitit 1914 dhe deri në fund të Luftës së 

Parë Botërore, Islam Spahia, i njohur dhe me emrin 
Baba Lam, siç i thoshin lumjanët, e gjejmë në krye 
të lëvizjes patriotike të malësisë së Lumës. E veçanta 
është se ka vazhduar shkolla e Kolosjanit, e mbajtur 
dhe e mbrojtur nga patriot e arsimdashës, me Babë 
Lamin në krye. 

Princ Vidi u habit nga kërkesat e këtij malësori 
analfabet dhe të largët, por që çështje kryesore 
kishte shkollat dhe mësuesinë. Kështu më 19 
korrik malësorët e Lezhës sulmuan forcat e Esatit 
në Lezhë. Mirditorët bllokuan për mëse një javë, te 
vendi i quajtur Mali i Shenjtë, 450 ushtarë serbë. 
Me mirditorët po bashkëpunonin kundër serbëve 
edhe zadrimorët. Nga ana tjetër edhe kosovarët 
të udhëhequr nga Hasan Prishtina dhe Bajram 
Curri vazhdonin qëndresën kundër pushtuesve 
serbomëdhenj në trevat verilindore shqiptare. 
Përpjekjet e pushtuesit për të mobilizuar shqiptarët 
në Selitë e Lurë, e për ti përdorur ata kundër njetri-
tjetrit nuk dhanë rezultat. Ata deklaruan se kurrë nuk 
do të luftonin kundër vëllezërve të tyre. Pakënaqësia 
dhe revolta kundër shovinistëve serbë po ashtu edhe 
kundër Esatit si konseguencë, u shtri në mbarë 
vendin nga veriu në jug. Kështu në Mallakastër u 
prenë linjat telefonike. Pushtuesit shqetësime mjaft të 
mëdha i solli lëvizja në krahinën e Skraparit. Në fund 
të viti 1915 dhe fillimit të viti 1916, kjo lëvizje mori 
përmasa të gjera duke përfshirë edhe Tomorricën 
dhe kërcënoi seriozisht qendrën e tërë Prefekturës: 
Beratin. Kështu nga Skrapari u dëbuan autoritetet 
pushtuese, u prenë linjat telefonike me Beratin dhe u 
ngrit flamuri kombëtar.

skRAPARI Me ÇetAt e kAÇAkëVe, të 
kOMItëVe dHe PAtRIOtIke

Në Skrapar u formuan në fillim çetat e kaçakëve, të 
komitëve dhe në fund patriotike. Të tilla ishin: çeta e 
Laçe Backës me 22 luftëtarë, çeta e Riza Kodhelit me 
31 luftëtarë, çeta e Sulo Qorrajt me 15 luftëtarë, çeta e 
Servet Zaloshnjës me 22 luftëtarë, çeta e Ali Farmaqit 
(Çepanit) me 23 luftëatrë, çeta e Sulejman Spatharës 
me 8 luftëtarë dhe çeta e Tajar Vëndrezhës me 20 
luftëtarë. Çetat e Skraparit, të cilat kishin mbajtur 
peshën në luftën kundër forcave greke, u ingranuan 
në ushtritë e huaja sipas zonave respektive. Patriotët 
Ali Koprencka, Mustafa Spathara, Avni Kapainova, 
Riza Kodheli, Ali Farmaqi, Servet Zaloshnja etj., 
pavarësisht nga synimet apo kontrakditat që kishin 
mes tyre fuqitë e huaja, bashkëpunimin me to, e 
shikonin si një mundësi në të ardhmen, për zgjidhjen 
e çështjes kombëtare:ruajtjen e tërësisë tokësore. 
Gjatë Luftës së Parë Botërore patriotët skraparas 
kishin më shumë besim tek Italia, e cila vlerësohej 
prej tyre si aleati më i mundshëm. Këtë e tregon 
një fakt. Në Nishicë në gusht të vitit 1916 bëhet një 
mbledhje, ku morën pjesë përfaqësues të shumtë, që 
bënin pjesë në ushtrinë italiane si Kasem Radovicka, 
Mehmet Pavari, Mustafa Spathara, Ali Farmaqi, Ali e 
Riza Cerova, Riza Vërzhezha, Ali Koprencka. Në këtë 
mbledhje u vendos që të goditeshin austriakët, e të 
ruhej autonomia e çetave shqiptare. Qëllimi i takimi 
ishte që çetat patriotike të informonin njera-tjetrën 
për planet e komandave përkatëse ushtarake.

MAlësORët sHQIPtARë Në luFtë 
Me MAlAzeztë

Shqipëria Veriore u pushtua dhe nga ushtria 
malazeze. Qëndresa e armatosur e shqiptarëve 
kundër pushtuesve malazeze ishte diku më e fortë, 
diku më e dobët. Në Gash dhe Krasniqe shqiptarët 
kishin rrokur armët dhe u grumbulluan vullnetarisht 
duke luftuar me pushtuesin. Pas një rezistence të 
ashpër ato u thyen. Kolona tjetër e ushtrisë malazeze 
nuk hasi në ndonjë qëndresë serioze, por ajo që goditi 
në drejtim të Kelmendit nuk e pati dhe aq të lehtë 
përparimin e saj dhe e arriti objektivin vetëm më 
13 qershor duke pushtuar Krastën. Pjesa shqiptare 
e malit të Taraboshit u morr më 10 qershor. Për 
çështjen e qëndresës së armatosur për zhvillimin 
apo për hezitimin janë dhënë deri tani mendime 
nga më të ndryshmet. Për mungesën e organizinit 
të kësaj qëndrese patrioti i njohur shkodran Nikolla 
Ivanaj e shpjegon me faktin se Vjena kishte një farë 
ndikimi mbi borgjezinë shkodrane dhe mbi klerin 
katolik të cilët ishin dakort me politikën e Vjenes. 
“Malësorët shqiptarë i banë një kundërshtim të 
madh sulmit malazeze megjithatë Shkodra kishte 
qenë e parmatosur nga kontrolli ndërkombëtar dhe 
u muarr lehtë”, ka shkruar studinesja angleze Edith 
Durhan. Sali Nivica në gazetën “Populli” shkruan: 
“Populli shqiptar nuk i qëndroi dot invaziorit me 
pushkë” … “pse një popull i pakrye, i parregull dhe 
organizim, pa top e mitroloz, i padroje e mbështetje, 
i ngatërruem me propaganda gjithfarësh, s’mund 
t’i qëndronte dot një ushtrie”. Megjithkëtë për këtë 
luftë duhej një organizim “sepse kundërshtarët i ka të 
shumtë ky popull” dhe më tej vazhdonte Sali Nivica 
“në këtë ditë të vështirë për popullin tonë shqiptari 
asht në luftë me grekun, asht në luftë me serbin, asht 
në luftë me Malin e Zi, asht në luftë me Austrinë e me 

Italinë, asht në luftë me Turqinë!...”.
Sali Nivica me këto pohime donte të vinte në dukje 

gjendjen tepër të vështirë të Shkodrës e të Shqipërisë. 
Populli nuk ishte në gjendje të organizonte një luftë 
të armatosur në plan të gjerë kundër pushtimit. 
Por ai nuk e pushoi asnjëherë qëndresën e tij, 
qëndresë e cila shpeshherë u kthye në heroike duke 
i shkaktuar humbje të konsiderueshme pushtueshme. 
Një pengesë për ushtarët malazezë u bë veçanërisht 
Malësia e Shalës. Mbasi kaluan nja dy tre javë nga 
pushtimi shalianët u ngritën duke rrethuar fillimisht 
postkomandat dhe duke asgjësuar disa prej tyre. Kjo 
qëndresë e shalianëve në korrik 1915 u zgjerua më 
tej. Në luftimin e kryer në qafën e Kalçit nga 150 
malazezë mezi shpëtuan 40 prej tyre. Qëndresa e 
armatosur kundër pushtuesve malazezë vazhdoi, por 
me goditje të vogla dhe spontane. Ajo do ndërpritej 
kur vendin e pushtuesve malazezë e zunë pushtuesit e 
rinj austro-hungarezë në janar 1916. Pushtuesit e rinj 
austro-hungarezë vendosën një regjim ushtarak në 
tokën shqiptare. Pasojat e tij me kalimin e kohës populli 
shqiptar filloi t’i ndjente. Gradualisht lindën dhe 
reagimet e para. Më të theksuara këto ishin brenda në 
qytetin e Shkodrës. Vlen për t’u përmendur protesta 
e qytetarëve shkodranë dhe manifestimi në oborrin 
e Xhamisë Plakë kundër autoriteteve të pushtimit. 
Protesta ishte kryesisht e karakterit ekonomik por në 
memorandumin e dërguar autoriteteve pasqyroheshin 
edhe shumë kërkesa politike.

ÇetAt e MAlësIsë së GjOkOVës
Heroike ishin luftimet e zhvilluara në Malësinë e 

Gjakovës kur atje depërtuan trupat austro-hungareze. 
Në Gash vepronin çetat e Mal Bajramit dhe Hazis Colit, 
në Shishpan e Sharr Ahmetit, etj. Gjithashtu kishte 
grupe të vogla që vepronin në krahinat përreth. Më 
pas fillon zgjerimi i lëvizjes në fshatrat si në Lekbibaj, 
Valbonë, Krasniqe, Pac, Berishë ku vepronin çetat e 
Gjelosh Ramës, Syl Brukut, Zog Binakut, Binak Gashit, 
etj. Këto çeta organizuan sulme kundër garnizoneve 
të pushtuesit. Organizimi u rrit ndjeshëm në vitin e 
fundit të luftës. Në pranverën e viti 1918 në luftë me 
pushtuesit u vranë me dhjetra malësorë trima. Më të 
kombinuara veprimet luftarake të çetave u kryen gjatë 
vjeshtës të vitit 1918. Duke bashkëpunuar me çetat 
e Kosovës, si me Azem Galicës në Drenicë, Bajram 
Baklanit në rrethet e Gjakovës, me çetat e Kaçanikut e 
Cërrnavilës, me të rretheve të Pejës, Hasit e të Pukës 
etj., që vepronin në Rrafshin e Dukagjinit, në Kosovë e 
në krahina të tjera përreth. Në këto moment qëndresa 
e patritotëve shqiptarë mori karakterin e një lufte të 
organizuar. Tipik ishte sulmi i përgjithshëm kundër 
forcave austro-hungareze në Malësinë e Gjakovës 
në fillimin e tetorit 1918. Batalioni i 145-të austro-
hungarez që ndodhej në Bujan u rrethua nga çetat 
e malësorëve. Ky garnizon u asgjësua në pjesën më 
të madhe të tij. Ndihmat që u nisën nga Tropoja nuk 
mundën të arrinin, malësorët me veprime të shkathta 
prenë rrugët e furnizimit. Forcat kryesore të garnizonit 
u dorëzuan. Është për t’u përmendur fakti se në çetat 
dhe grupet e armatosura shqiptare të Kosovës u vu re 
gatishmëria për të bashkëvepruar e për të lidhur luftën 
e tyre me atë të çetave boshnjake dhe serbo-malazeze 
kundër pushtuesve austro-hungareze, e bullgarë. Dihet 
se në verën e vitit 1916 u formuan çetat në rajonet 
Koloshin të Ibrit, në Rogozne dhe në Kopanik në veri 
të Mitrovicës. Këto çeta, që vareshin nga organizata 
serbe me qendër në Rashkë e Kralevë, bënin luftë të 
drejtë kundër pushtuesve austro-hungarezë, por duke 
pasur prirje shoviniste, herë mbas here u përpoqën 
të dëmtonin administratën lokale shqiptare. Në vitin 
1917, kur kaloi në malësinë e Koloshinit të Ibrit, Azem 
Galica u takua me të në katundin Pridvoricë; aty u 
arrit një marrëveshje për luftë kundër pushtuesve të 
përbashkët austro-hungareze e bullgarë. Në bisedimet 
me Azem Galicën, Kostë Vojvoda tha se komanda dhe 
qeveria e emigruar serbe njihte të drejtat e Kosovës 
dhe kërkonte që lufta kundër pushtuesve të përbashkët 
austro-hungarezë të bëhej në aleancë me njeri-tjetrin. 
Në këto bisedime Azemi e shokët e tij u nisën nga 
qëllimi i drejtë për të dëbuar pushtuesin e përbashkët. 
Në këtë kohë çeta luftarake e Drenicës, nën drejtimin e 
Azemit e të Shotës, mbas disa ditë luftimesh të rrepta, 
asgjësoi postkomandat austro-hugareze në katundet 
Vojnik, Kopiliç dhe Mikushnicë të Drenicës. Aftësia 
luftarake dhe popullarizimi i çetës trime u shtua shumë. 
Midis luftërave më të mëdha kundër pushtuesve austro-
hungareze është edhe lufta në rajonin Radishevë-
Rudnik-Rakosh. Megjithëse armiku këtu kishte më 
shumë njerëz dhe armë, u mund keq dhe një pjese 
e madhe e ushtrisë së tij u dorëzua. Buzë xhadesë 
Pejë-Mitrovicë, njësiti luftarak i Azemit shpartalloi një 
garnizon prej gati dy mijë ushtarësh. Qindra ushtarakë 
austro-hugarezë dhe krejt shtabi e komandanti i një 
regjimenti ranë në duar të njësitit të Drenicës. Krejt 
bagëtia dhe pasuria që pushtuesit austro-hungarëze 
i kishin grabitur popullit dhe i mbanin në kampin e 
Rudnikut, iu ndanë prapë popullit. 

Tablo e piktorit Spiro Xega 

ÇETAT KRYENGRITËSE SHQIPTARE GJATË LUFTËS SË PARË BOTËRORE

Nga Prof. Asoc. Br. Bernard Zotaj

Çeta formacion luftarak popullor

Gjatë konfliktit botëror lufta e popullit shqiptar për mbrojtjen e të drejtave kombëtare, u zhvillua në kushte politike-

ushtarake të veçanta. Megjithëse i paorganizuar, me veprimet lokale i’u kundërvunë me armë në dorë synimeve të

fuqive evropiane dhe fqinjëve. Çeta, sipas fjalorit të gjuhës shqipe është një grup i vogël njerëzish të armatosur me 

një komandant në krye. Çeta është një formacion luftarak popullor me përbërje nga pak veta deri në disa dhjetëra 

luftëtarë. Ajo njihet si formacionin karakteristik luftarak fillestar në luftërat shumëshekullore të popullit tonë, në të 

gjitha etapat e historisë. Nga mesi i shek. XIX e deri në Luftën e Dytë Botërore në Shqipëri ndeshemi me çeta të 

emërtimeve të ndryshme, si çetë e komitëve (e kaçakëve, e “hajdutëve”), çetë atdhetare, çetë kryengritëse, ndërsa 

gjatë Luftës së Dytë Botërore edhe çetë nacionaliste, partizane, balliste, çetë vullnetare territoriale, etj. Çetat 

ngriheshin mbi baza vullnetare. Kishin një bërthamë luftëtarësh apo drejtuesish të përhershëm dhe, sipas rastit, 

shumoheshin numerikisht nga popullsia vendase për kryerjen e aksioneve të ndryshme. Armatimin e siguronin vet 

nëpërmjet sulmeve mbi forcat pushtuese, ndërsa për ushqim mbështeteshin kryesisht në popullsinë vendase. Veshja 

ishte karakteristike sipas krahinave dhe modeleve të ndryshme edhe të pushtuesit. Kryeneçësia, guximi, trimëria dhe 

kurajua e tyre e pashoq imponuan që të alarmohen autoritetet, të cilat nga sfida e drejtpërdrejtë që ju bëhet, nuk 

rreshtën për t’i azgjësuar. 
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Prima di trattare della poesia di Gaspare Jakova-
Merturi, riteniamo opportuno chiarire alcuni 
punti di carattere generale propri del periodo 

della letteratura a cui appartiene l’autore. La lettera-
tura albanese è giovane specialmente rispetto a quella 
dei popoli occidentali. Quando in Italia fioriva la poe-
sia del Rinascimento, in Albania si avevano i primi 
segni del risveglio letterario, e gli scrittori che si mise-
ro a contatto con queste correnti di vita e di cultura, si 
trovarono nella delicata situazione di armonizzare ciò 
che di etnico e di nazionale avevano nel loro animo e 
nel loro paese con quello che ricevevano dai continui 
incontri. Ciò avvenne anche al nostro autore. Nella 
formazione culturale del poeta, noi osserviamo tracce 
di letterature antiche e moderne occidentali. Come 
ad esempio il metro della poesia “Prendvera” che noi 
ci siamo prefissi di analizzare, fa pensare a un netto 
ricordo del metro delle odi di Orazio. La descrizione 
della natura con freschezza e naturalezza ci ricorda 
i poeti del Rinascimento italiano. La descrizione poi 
delle cose, dei luoghi, il passaggio al mondo dei ricor-
di, il rimpianto, la nostalgia acuta, lo avvicina molto ai 
poeti del nostro Romanticismo.

Per quanto riguarda lo stile, ora troviamo un 
linguaggio elaborato, verseggiatura armonica e me-
lodiosa, ricercatezza e poeticità di termini, tanto che 
egli stesso ritenne opportuno dare la traduzione in 
noto di qualche vocabolo; ora invece la fraseologia 
umile ed ingenua, il linguaggio prosaico, ci fa sorgere 
il dubbio se in quella data poesia sia o no ispirazione 
poetica. Le sue immagini e i suoi concetti sono per-
vasi di un calore emotivo che ci ricordano i poeti del 
nostro Risorgimento.

Degna di nota è poi la egregia facoltà di sintesi, 
che sa chiudere in pochi versi vasti periodi storici 
(“Zani i motit”), grandi principi morali insieme alla 
appassionata esaltazione della libertà e delle virtù 
(“Fjalet e urtis”). Riportiamo la poesia “Prendvera” 
con la relativa traduzione, intercalando il commento e 
gli eventuali addentellati con i poeti italiani:

Ah! M’a difto nji her’pse pergjithmone
Per  ne n’gazmend, buzqeshune prendvere,
T’zemres idhnimin-kthen me na shndrue
N’hyrje shkaltore t’ande?
Su dimmi, ti prego, perché successivamente
Sorridente primavera, a noi in gioia
Torni a mutarci del cuore la tristezza
Con la tua incantatrice bellezza?
La interrogativa con la quale il poeta si rivolge 

alla primavera, chiedendo il perché di tanta gioia al 
suo apparire, non attende una risposta. E’ da intend-
ersi più che una interrogativa una esclamazione di 
gioia, di gratitudine, per il bene e la bellezza che la 
stagione apporta alla natura. Anzi possiamo dire che 
il poeta con questa forma esprime la grata sorpresa di 
una constatazione: alla natura, resa gelida ed insensi-
bile dai rigori invernali, ecco la primavera a portare 
un brivido, una carezza, un risveglio.

Questa strofa ci ricorda la prima strofa della poe-
sia del Leopardi “Alla Primavera”.

Perché celesti danni
ristori il sole, e perché l’aure inferme
zefiro avvivi, onde fugata e sparta
delle nubi la grande ombra s’avvalla;
.    .    .   .  .   .    .   .   .  ?
  Nei due poeti troviamo l’uso delle interrogazioni 

e, come vedremo più avanti per Jakova Merturi, delle 
esclamazioni. Questo espediente di cui si servono è 
un indizio di oratori età, ma sincera, proprio dei poeti 
giovani e romantici. Del resto quelle esclamazioni ed 
interrogazioni, a mano a mano che l’arte si va per-
fezionando, acquistano il significato della certezza 
assoluta e sono di grande emotività. Sembrano quasi 
sostituire la forma della visione. Infatti, quando scriv-
eva, aveva l’età di 30 anni e faceva parte di quella 
piccola schiera di patrioti, che aspiravano ed agivano 
con grande entusiasmo, per scuotere il giogo stranie-
ro. E quando s’indugia nelle descrizioni della natura, 
riesce più felice di quando si rivolge alla primavera, 
confessando il suo tormento, la sua tristezza per la 
patria schiava:

Porsà kryet ngrehe per reth t’atdheut t’one,
Akllin e boren shkundi mali e bjeshka:
Prej ahtit t’anjallshem – t’frym’s s’ate t’pare,
U blerne fush’t e ograjat.
Appena tu levasti il capo intorno alla patria nostra,
I monti e le alpi scossero il gelo e la neve:
Dall’alito rigeneratore del primo tuo soffio
Verdeggiarono i campi e gli alpini pascoli.
I primi due versi ci richiamano quelli del Poliz-

iano (“Stanze per la Giostra” – La caccia):

la poesia di jakova-Merturi Poezia e jakova-Merturi
Zefiro già di bei fioreti adorno
Avea dei monti tolto ogni pruina.
Come si vede, questi versi esprimono la stessa 

immagine, e il nostro poeta albanese sa rendere e 
cogliere la vita della natura nei suoi aspetti più deli-
cati e soavi con piena evidenza e freschezza, tanto da 
poter star accanto all’eccellente pittore della natura, 
la cui poesia per la finezza d’arte ricorda i quadri di 
Sandro Botticelli, adorni di verdi paesaggi e scene 
dai vivaci colori.

E mà e hijeshme shndrit’ hapsija e qielles,
Porsi shatorre e rè qindis me hyjna,
Permbi shtegtarin – qi kputun shplodhet
N’ara laros’ me lule.
Più avvenente splende la volta del cielo,
Come tenda nuova ricamata di astri,
Sul viandante che stanco riposa
Sui prati screziati di fiori.
Questo quadretto primaverile, reso con semplic-

ità e naturalezza, trova ancora un addentellato col 
Poliziano, nel verso:

“La stanca rondinella peregrina” (o. c.)
Che risente di tutta la tristezza primaverile, come:
“Permbi shtegrarin – qi kputun shplodhet”
“Sul viandante che stanco riposa”.
Tesh permbi ujna t’kfill’t bojqill’ t’liqenit
Shkon fryma e er’s e lete, e tuj vallcue:
E andej shertueshim – vrepon me vridhe …
Mbi lisa t’lart’ t’qytetit.
Ora sulle limpide acque azzurre del lago
Passa leggera la brezza e danzando
E sospirando s’affretta a scherzare
Cogli alti alberi della città vicina.
Questi versi sono da annoverare fra i più belli e 

delicati del poeta. La finezza d’arte e la soavità che ha 
saputo infondere ai particolari di questa immagine, 
danno al lettore la sensazione di vedere il tremolar 
delle onde del mare e il dondolarsi dei rami degli 
alberi alla carezza del venticello primaverile.

Tesh sa u gdhi nata, n’agim t’dit’s bylbyli
Dredhshim lshon zan’ nder çuba drandofillesh,
O nen fllad t’hijes – mbi prrue t’zabelit
Habit’ per mall shtegtarin.
E kur serposet, per maraz, nder lugje
Hidhet vajtueshim: gemb ne gemb mbi kodra
Njitet e falet – rrezes ma t’mbrame
Qi lshon tuj prendue dielli.
Finita la notte, all’aurora l’usignolo
Con gorgheggi lancia la voce fra i roseti,
E sotto la brezza dell’ombra, sul torrente del bosco
Incanta il nostalgico viandante.
E quando cala la notte, indignato, fra le valli
Triste girovaga: di ramo in ramo sulle colline
Saltella a saluta l’ultimo raggio
Che il sole tramontando emette.
Molti poeti, fra cui ricordiamo il Petrarca nel son-

etto “Quel rosignol”, il D’Annunzio “L’usignolo can-
tava …”, il Pascoli, descrissero il canto dell’usignolo 
per dar sfogo ad un sospiro, ad un gemito, per espri-
mere la tristezza di un desiderio accorato, di una 
attesa vana. Questa descrizione rispecchia l’animo 
del nostro poeta. Si osservi la forza creatrice, la 
bellezza del paesaggio, la squisitezza delle immagini: 
l’usignolo che insegue di ramo in ramo l’ultimo rag-
gio del sole che tramonta, ci richiama l’ideale della 
giovinezza che fugge, della speranza che svanisce, 
lasciando l’uomo nella delusione.

Questi versi ce ne richiamano alcuni della poesia 
del Pascoli “Paulo Ucello”:

E poi spari. Poi come fu sparito
L’usignolo canto da un arboscello,
e chiese dove era ito … ito

e risentono di tutta la tristezza di quelli dei Meerturi:
…. Gemb  ne gemb mbi kodra
Njitet e falet – rrezes ma t’mbrame
Qi lshon tuj prendue dielli
…. Di ramo in ramo fra le colline
Saltella e saluta l’ultimo raggio
Che il sole tramontando emette.

Ed ancora un addentellato possiamo trovare fra i 
versi del Merturi:

Ti njerit n’halle d’denduna trinue
Si shpreset t’re n’zemer ja shkrep dishirin
Ballvrante atloshit, - ne i ka shkue dimmi,
Kthen e i njom ditt e mbrame.
Tu dell’uomo oppresso dalle grandi sventure 
Inietti al cuore la brama di una nuova speranza;
Al vecchietto pensoso, – che ha passato l’inverno,
Torni e gli mitighi gli ultimi giorni
E quelli del Leopardi (o. c.)
Ottenebrati e spenti
   

Nga  ANGelA CIRRINCIONe

Para se të merremi me trajtimin e poezisë së 
Gaspare Jakova-Merturi,  konsiderojmë të 
domosdoshme të sqarojmë disa pika të një 

natyre të përgjithshme specifike për periudhën e 
letërsisë së cilës i përket autori. Letërsia shqipe është 
e re  veçanërisht nëse do ta krahasonim me atë të 
popujve perëndimorë. Kur në Itali lulëzonte poezia 
e Rilindjes, në Shqipëri u dukën shënjat e para të 
zgjimit letrar dhe shkrimtarët që ranë në kontakt me 
këto rryma të jetës dhe kulturës u gjendën në situatën 
delikate të harmonizimit të atyre ndjenjave etnike dhe 
kombëtare që kishin në shpirtin dhe vendin e tyre me 
atë që merrnin nga takimet e vazhdueshme.  

Kjo i ndodhi edhe autorit tonë. Në formimin 
kulturor të poetit, ne vëzhgojmë gjurmë të letërsive 
antike dhe moderne perëndimore. Për shembull, 
njehsori i poezisë “Prendvera” që kemi vendosur të 
analizojmë, sugjeron një kujtim të qartë të njehsorit 
të lirikës së Horacit. Përshkrimi i natyrës me freski 
dhe natyralitet na kujton poetët e Rilindjes Italiane. 
Përshkrimi i gjërave, i vendeve, kalimi në botën e 
kujtimeve, keqardhja, nostalgjia akute, e sjell atë 
shumë pranë poetëve të Romantizmit tonë. 

Përsa i përket stilit, tani gjejmë një gjuhë të për-
punuar, vargje harmonike dhe melodioze, kërkim 
përsosmërie dhe poetikë të termave, aq sa ai vetë 
mendoi se ishte e përshtatshme të bënte të njohur 
përkthimin e disa fjalëve me shënim; gjithashtu, nga 
ana tjetër, frazeologjia e përulur dhe naive, gjuha pro-
zaike, na bën të dyshojmë se pikërisht në atë datë 
poezia  mund të mos ishte një frymëzim poetik. Ima-
zhet dhe konceptet e tij janë të përshkuara me një 
ngrohtësi emocionale që na kujtojnë poetët e Risor-
gimentos tonë.

I denjë për t’u shënuar është fakulteti i shkëlqye-
shëm i sintezës, i cili është në gjendje të përmbledhë 
periudha të gjëra historike në disa vargje (“Zani i 
motit”), parime të mëdha morale së bashku me lartës-
imin pasionant të lirisë dhe virtyteve (“Fjalet e urtis”). 
Sjellim sërishmi poezinë “Prendvera” me përkthimin 
e saj, duke ndërthurur komentin dhe çdo lidhje me 
poetët italianë:

Ah! M’a difto nji her’pse pergjithmone
Per  ne n’gazmend, buzqesh une prendvere,
T’zemres idhnimin-kthen me na shndrue
N’hyrje shkaltore t’ande?
Su dimmi, ti prego, perché successivamente
Sorridente primavera, a noi in gioia
Torni a mutarci del cuore la tristezza
Con la tua incantatrice bellezza?
Pyetja me të cilën poeti i drejtohet pranverës, 

duke pyetur pse ka kaq shumë gëzim në pamjen e 
saj, nuk ka një përgjigje. Më shumë sesa një pyetje, 
duhet të kuptohet një thirrje gëzimi, mirënjohjeje, për 
të mirën dhe bukurinë që i sjell stina natyrës. Madje 
mund të themi se poeti me këtë formë shpreh habinë 
mirënjohëse të një vëzhgimi, të një konstatimi: natyrës 
e bërë akull dhe e mpirë nga ashpërsia e dimrit,  ja 
ku i vjen në ndihmë me mbrritjen e saj pranvera për 
t’i sjellë një drithërimë, një përkëdhelje, një zgjim.

Kjo strofkë na kujton strofkën e parë të poezisë së 
Leopardi-t “Alla Primavera”.

Perché celesti danni
ristori il sole, e perché l’aure inferme
zefiro avvivi, onde fugata e sparta
delle nubi la grande ombra s’avvalla;
.    .    .   .  .   .    .   .   .  ?
Në dy poetët gjejmë përdorimin e pyetjeve dhe siç 

do të shohim më vonë për Jakova Merturi, pasthirrma. 
Ky mjet i përshtatshëm që ata përdorin është një e 
dhënë për oratorët e shekullit, por gjithashtu dhe e po-
etëve të rinj të sinqertë dhe romantikë. Mbi të gjitha, 
ato pasthirrma dhe pyetje, ndërsa arti po përsoset, 
marrin kuptimin e një sigurie absolute dhe kanë një 
emocion të madh. Ata pothuajse duket se zëvendëso-
jnë formën e vizionit. Në fakt, kur ai shkruajti,  ishte 30 
vjeç dhe ishte pjesë e atij grupi të vogël patriotësh, të 
cilët aspironin dhe vepruan me shumë entuziazëm, për 
të shkundur zgjedhën e huaj. Dhe kur zgjat në përsh-
krimet e natyrës, ai është më i lumtur sesa kur kthehet 
në pranverë, duke rrëfyer dhimbjen e tij, trishtimin e 
tij për atdheun tashmë skllav:

Porsà kryet ngrehe per reth t’atdheut t’one,
Akllin e boren shkundi mali e bjeshka:
Prej ahtit t’anjallshem – t’frym’s s’ate t’pare,
U blerne fush’t e ograjat.
Appena tu levasti il capo intorno alla patria nostra,
I monti e le alpi scossero il gelo e la neve:
Dall’alito rigeneratore del primo tuo soffio
Verdeggiarono i campi e gli alpini pascoli.
Dy vargjet e para na sjellin ndër mend ato të Po-

liziano (“Stanze per la Giostra” – La caccia):
Zefiro già di bei fioreti adorno
Avea dei monti tolto ogni pruina.
Siç mund ta shihni, këto vargje shprehin të njëjtin 

imazh dhe poeti jonë shqiptar di të japë dhe të kup-
tojë jetën e natyrës në aspektet e saj më delikate dhe 
të ëmbla me dëshmi dhe freski të plotë, aq sa ai mund 
të qëndrojë pranë piktorit të shkëlqyeshëm të natyrës, 
poezia e së cilës për përsosjen e artit kujton pikturat e 
Sandro Botticelli, të zbukuruara me peizazhe të gjel-
bërta dhe skena me ngjyra të ndritshme.

E mà e hijeshme shndrit’ hapsija e qielles,
Porsi shatorre e rè qindis me hyjna,
Permbi shtegtarin – qi kputun shplodhet
N’ara laros’ me lule.
Più avvenente splende la volta del cielo,
Come tenda nuova ricamata di astri,
Sul viandante che stanco riposa
Sui prati screziati di fiori.
Ky kuadër me pamje pranverore,  dhënë me 

thjeshtësi dhe natyrshmëri, gjen përsëri një ngjash-
mëri lidhur me Polizianon, në vargun:

“La stanca rondinella peregrina” (o. c.)
E cila preket nga gjithë trishtimi pranveror, siç 

janë:
“Permbi shtegrarin – qi kputun shplodhet”            
“Sul viandante che stanco riposa”.
Tesh permbi ujna t’kfill’t bojqill’ t’liqenit
Shkon fryma e er’s e lete, e tuj vallcue:
E andej shertueshim – vrepon me vridhe …
Mbi lisa t’lart’ t’qytetit.
 Ora sulle limpide acque azzurre del lago
Passa leggera la brezza e danzando
E sospirando s’affretta a scherzare
Cogli alti alberi della città vicina.
Këto vargje do të llogariten ndër më të bukurat 

dhe më delikatet e poetit. Përsosja e artit dhe butësia 
që ai ka qenë në gjendje të derdhë në detajet e këtij 
imazhi, i japin lexuesit ndjesinë e të perceptuarit të 
vibrimit të valëve të detit dhe lëkundjeve të degëve të 
pemëve në përkëdheljen e flladit të pranverës.

Tesh sa u gdhi nata, n’agim t’dit’s bylbyli
Dredhshim lshon zan’ nder çuba drandofillesh,
O nen fllad t’hijes – mbi prrue t’zabelit
Habit’ per mall shtegtarin.
E kur serposet, per maraz, nder lugje
Hidhet vajtueshim: gemb ne gemb mbi kodra
Njitet e falet – rrezes ma t’mbrame
Qi lshon tuj prendue dielli.
Finita la notte, all’aurora l’usignolo
Con gorgheggi lancia la voce fra i roseti,
E sotto la brezza dell’ombra, sul torrente del bosco
Incanta il nostalgico viandante.
E quando cala la notte, indignato, fra le valli
Triste girovaga: di ramo in ramo sulle colline
Saltella a saluta l’ultimo raggio
Che il sole tramontando emette.
Shumë poetë, përfshirë Petrarca në sonetin «Quel 

rosignol», D›Annunzio “L’usignolo cantava…”, “Bil-
bili këndonte ...”, Pascoli, përshkroi këngën e bilbilit 
për t’i dhënë shfryrje një psherëtimë, një rënkimi, 
për të shprehur trishtimin e një dëshire të përzemërt, 
e një pritje të kotë. Ky përshkrim pasqyron shpirtin 
e poetit tonë. Vëzhgoni forcën krijuese, bukurinë e 
peizazhit, delikatesën e imazheve: bilbili që ndjek 
rrezen e fundit të diellit që perëndon nga dega në 
degë, na kujton idealin e rinisë që ikën , të shpresës 
që zhduket, duke e lënë njeriun në zhgënjim.

Këto vargje na kujtojnë disa nga poezia e Pascoli-
t “Paulo Ucello”:

E poi spari. Poi come fu sparito
L’usignolo canto da un arboscello,
e chiese dove era ito … ito
dhe kanë të gjithë trishtimin e vargjeve të Jakova 

Merturi:
…. Gemb  ne gemb mbi kodra
Njitet e falet – rrezes ma t’mbrame
Qi lshon tuj prendue dielli
…. Di ramo in ramo fra le colline
Saltella e saluta l’ultimo raggio
Che il sole tramontando emette.
Dhe përsëri mund të gjejmë një përputhje  midis 

vargjeve të Merturi:
Ti njerit n’halle d’denduna trinue
Si shpreset t’re n’zemer ja shkrep dishirin
Ballvrante atloshit, - ne i ka shkue dimmi,
Kthen e i njom ditt e mbrame.
Tu dell’uomo oppresso dalle grandi sventure 
Inietti al cuore la brama di una nuova speranza;
Al vecchietto pensoso, – che ha passato l’inverno,
Torni e gli mitighi gli ultimi giorni
Dhe atyre të Leopardi-t (o. c.)
Ottenebrati e spenti (continua a pagina 22)  (vijon në faqen 22)
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Historia jonë - Minierë thesaresh të pazbuluar
Nga Shani PNISHI

Përparim Kapllani është autor i disa 
librave në shqip dhe anglisht, ndër 
të cilat mund të përmenden romanet 

“The Thin Line”, “The Last Will”, librat me 
tregime “Beyond the Edge” dhe “Babai në 
shishe”, si dhe dramat “Mbretëreshë Teuta” 
dhe “Genti-Mbreti i Ardianëve”. Megjithëse 
pjesën më të madhe të kohës merret me 
mbarëvajtjen e “Albany Pizza-s” në Toronto, 
kjo nuk e ka penguar që t’i rikthehet pasionit 
të të shkruajturit sa herë që i jepet mundësia. 
Virusi COVID-19 ka detyruar shumë biznese 
të falimentojnë, por jo Albany Pizzën, e cila 
nuk është mbyllur as edhe një ditë të vetme 
dhe stoike reziston gjatë të gjithë kësaj kohe 
të vështirë. 

z. kapllani, pothuajse të gjitha veprat tuaja 
trajtojnë tema të historisë së popullit shqiptar. 
është rastësi apo është e qëllimshme?

Tema historike nuk të lë të gabosh. Letërsia më e 
mirë tradicionale, ajo që i  ka rezistuar kohës, gjithmonë 
është marrë me tema të ashtuquajtura “të mëdha”. 
Kjo nuk do të thotë që të neglizhohen temat e quajtura 
“të vogla”. Mendoj se historia jonë është një minierë 
thesaresh ende të pazbuluara dhe të parrahura nga 
shkrimtarët shqiptarë. Qëllimi dhe rastësia shpesh i 
shërbejnë njëra-tjetrës. Në kohët që jetojmë shkrimtari 
nuk mund të rrijë indiferent para ngjarjeve aq të mëdha, 
siç ishte ajo e pastrimit etnik në Kosovë. 

jeni ndër shkrimtarët e rrallë shqiptarë që 
shkruani në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. A 
mund të na shpjegoni procesin apo metodën që 
ju e përdorni për të shkruar?

Nuk është se jam krejtësisht i sigurtë që kjo 
ishte rruga më e mirë e mundshme: të shkruajturit 
drejtpërdrejt në anglisht dhe më pas rishkrimi i 
veprës në shqipe. Kur jeton për më shumë se njëzet 
vjet në një mjedis anglishtfolës, mendimet padashur 
të rrjedhin në anglisht. Ishte një eksperiencë e 
çuditshme dhe e vështirë për të cilën nuk më vjen 
keq, pasi njeriu provon gjithshka në jetë. Një krijues 
serioz dëshiron të krijojë raporte të menjëhershme 
me lexuesin vendas, përndryshe librat mund t’i 
përfundojnë në sirtar ose në rrethin e ish-shokëve 
të klasës apo të kushurinjve.  Është një luftë e 
përditshme gërmë për gërmë, për çdo fjali dhe presje, 
proces ky që përbën vetëm fillimin. Më pas e kanë 
rradhën redaktorët, korrektuesit, botuesit, e kështu 
me rradhë. Më kujtohet një mendim origjinal që dha 
një nga shkrimtarët e këtushëm në një intervistë, 
se “ai ende nuk e kishte eksploruar shqipen”. Ky 
mendim gjenial më shtyu ta rishikoj edhe njëherë 
këtë zgjedhje timen. Mendoj se ka ardhur koha t’i 
rikthehem me plot kuptimin e fjalës gjuhës së bukur 

Intervistë me Përparim Kapllanin, shkrimtar dhe sipërmarrës në Kanada

shqipe. 
Më pas, nëse e rishkruaj në anglisht apo jo, nuk 

ka asnjë rëndësi. Kryesorja është vepra.  
Romani juaj “the thin line” përshkruan 

tragjedinë e një vogëlushi kosovar, të cilin ju 
e keni takuar në spitalin ushtarak në tiranë 
gjatë luftës së kosovës më 1999. Cila është 
historia e tij, dhe pse mbeti në kujtesën tuaj?

Si tani më kujtohet ai çast, kur në korridoret e 
spitalit e takova atë vogëlush me krahun e përshkuar 
nga plumbat. Një plumb tjetër sa i kishte prekur 
paksa fijet e flokëve. Policia serbe atë ditë në Gjakovë 
vetëm në një shtëpi kishte vrarë pa asnjë shkak 20 
shqiptarë, më të shumtët gra dhe fëmijë. Vogëlushi 
kishte shpëtuar duke u hequr si i vdekur, gjersa forcat 
serbe ishin larguar prej aty. Për më shumë detaje 
lexuesit mund të shfletojnë librin. 

  
Në bisedat tona të shpeshta keni treguar 

se ky djalë tashmë jeton në kanada dhe është 
bërë burrë, natyrisht. Pa dashur ta zbulojmë 
identitetin e personazhit të librit trillues, për 
lexuesit e gazetës “diaspora shqiptare”, a 
mund të na thoni më shumë për këtë?

Ky libër tregon historinë e Ermal Bllacës dhe 
babait të tij Ademit, të cilët vijnë në Kanada pas asaj 
tragjedie të tmerrshme që u kishte ndodhur. Por kjo 
histori nuk është vetëm e tyre, por edhe e Vjollcës së 
cilës i kishin vrarë burrin dhe bëhet shoqja e jetës së 
Ademit. Ashtu siç thuhet në libër: dy fate të thyera 
që ngërthehen me njëra tjetrën e bëhen një. Të gjallët 
ndiqen nga hijet e të vdekurve që kërkojnë drejtësi. 

Është pikërisht Ermali që thirret në Gjykatën e Hagës 
si dëshmitar kundër Milosheviçit. U desh një punë e 
madhe kërkimore që të përshkruaja atë ballafaqim 
historik ndërmjet xhelatit dhe viktimës. 

libri në fjalë ka hasur edhe në polemika 
në publikun kanadez, që e ka rritur numrin e 
lexueshmërisë. si e ka pritur publiku kanadez 
këtë roman?

Megjithëse libri është botuar në vitin 2018, edhe 
para disa ditësh disa qytetarë kanadezë më kërkuan 
kopje të romanit. Ndoshta dhe vetë fakti që jam në 
kontakt të drejtpërdrejtë me ta tek Albany Pizza, 
ka rritur kërshërinë e tyre për të patur një kopje të 
librit.  “Toronto Star” i kushtoi faqen e parë dhe lajmi 
për librin u bë trendi kryesor në fillim vitin e 2019. 
“Balkan Insight”më botoi një prononcim në disa 
gjuhë, ndërsa televizioni serb në Toronto më sulmoi 
egërsisht me një artikull të gjatë. 

libri “Amaneti i fundit” është një roman 
historik, i bazuar në gjenocidin kundër çamëve, 
ku shqetësoheni edhe për mungesën e vullnetit 
politik të institucioneve të shtetit shqiptar. sa 
ka bërë shqipëria për këtë temë të ndjeshme 
për ne?

Shqipëriza jonë e dashur do të duhej të bënte 
më shumë për këtë pjesë të martirizuar të kombit 
shqiptar. Përgjersa ne kemi një minoritet të nderuar 
grek në Shqipëri, përse të mos kemi një minoritet 
të ligjëruar çamësh në Greqi? Nga kush kanë frikë 
grekët? Minoriteti çam vetëm sa do ta pasuronte dhe 
do ta nderonte si vend Greqinë- këtë atdhe të dhjetëra 
legjendave prehistorike. Vetëm një muaj pas botimit 
të romanit “The Last Will”, qeveria greke doli me 
një deklaratë shtypi, ku merrej hollësisht me librin. 
Madje kishin përkthyer dhe një pjesë të intervistës që 
i kisha dhënë gazetës “Shekulli”, ku theksonin faktin 
që nuk isha çam.  

Në një intervistë që e keni dhënë për 
gazetën “the toronto star” keni theksuar: 
“When everybody comes from somewhere 
else, diversity becomes the culture, not ethnic 
or religious nationalism.” (kur të gjithë vijnë 
nga diku tjetër, diversiteti bëhet kulturë, e 
jo nacionalizmi etnik apo fetar). sa jemi ne 
shqiptarët të tillë?

Shqiptarët jo se janë multikulturalistë të thekur. 
Ne vijmë nga një shoqëri e rrethuar nga shtete 
raciste si Serbia dhe Greqia dhe padyshim që 
jemi të infektuar sadopakëz nga urrejtja e ligjshme 
kundër pushtuesve mizorë që ashtu si çakenj na 
kanë copëtuar në pesë shtete. Mos prit nga viktima 
që të të dojë, pasi ndryshe do të kishim të bënim 
me fenomenin e Stokholmit, ku e përdhunuara bie në 
dashuri me perversin.  

 
jeni anëtar i shoqatës së shkrimtarëve të 
kanadasë (the Writer’s union of Canada), 
dhe i botuar tek shtëpia Botuese “Mawenzi 
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House”, e cila boton shkrimtarë kanadezë dhe 
botërorë që promovojnë diversitetin. sa ju 
kanë ndihmuar këto fakte në integrimin tuaj në 
botën e letrave kanadeze?

Një vepër apo dy, nuk është se të bëjnë ndonjë 
shkrimtar të integruar mirë në letrat kanadeze. 
Rruga e mundimshme e njohjes është tejet e gjatë, 
por Sizifi e ka marrë atë mundim dhe patjetër do të 
përpiqet sërisht t’i ngjitet majës, paçka se ka një gur 
të madh në kurriz. Natyrisht, të bashkëpunosh me 
M. G. Vasanjin, ishte një nder por edhe një torturë e 
vërtetë. Ky fitues dy herë i Gillerit ishte redaktori im, 
po njeri më strikt se ai nuk kam parë. Varianti i parë 
ishte “The Wild Boars” i botuar nga IOWI. Varianti 
i dytë me redaktor Vasanjin është pothuajse një libër 
krejt tjetër, ndaj dhe quhet me titull ndryshe “The 
Thin Line”. 

 
sa lexohet letërsia shqipe në diasporë, dhe sa 
lexohen shkrimtarët shqiptarë që jetojnë jashtë 
atdheut?

Sinqerisht, nuk është se kam të dhëna të sakta 
për këtë, as se jam pikërisht personi i duhur që 
do t’i kishte këto statistika. Thjesht duke u nisur 
nga vëzhgimet personale, mendoj që leximi i 
letërsisë tradicionale dhe asaj bashkëkohore po 
mbijeton me plot kuptimin e fjalës. Interneti i ka 
shtuar  mënyrat e komunikimit dhe një përqindje e 
konsiderueshme autorësh i botojnë librat në format 
elektronik. Tashmë janë hequr barrierat e shtëpive 
botuese të ashtuquajtura “elitare” dhe cilido krijues 
mund të provojë forcat dhe të vendosë kontakte të 
drejtpërdrejta me lexuesit. Autorët tradicionalë si 
Kadare, Migjeni, Agolli, Kuteli, Xhevahir Spahiu, 
Ali Podrimja, Fatos Arapi, Bardhyl Londo e shumë 
të tjerë vazhdojnë të lexohen me ëndje në diasporë. 
Shkrimtarët shqiptarë jashtë Shqipërisë njihen shumë 
pak në vendin e origjinës, ose pothuajse aspak. Kjo 
ka ndodhur për shkak të shumë faktorëve: cilësia e 
botimeve, mënyra e reklamimit të librit, por edhe 
zgjedhja e audiencës që bëjnë vetë këta autorë. Në 
këtë kategori bëjnë përjashtim ata shkrimtarë, që 
kanë qenë të afirmuar para se të linin atdheun. Këta 
kanë ruajtur lidhjet, infrastrukturën e ngritur prej 
vitesh dhe vazhdojnë të japin vepra të arrira. 

ju shohim aktiv në komunitetin shqiptar të 
kanadasë. A mendoni se janë të organizuara 
shoqatat e shqiptarëve këtu?

Nga shoqatat do të përmendja Shoqatën e 
Bashkësisë Shqiptaro Kanadeze në Toronto, e cila 
ka organizuar disa promovime librash , por edhe 
institucione të tilla dinjitoze si Pasqyra Shqiptare e 
drejtuar nga  i kudondodhuri Ilir Lena. 

dyert e Albany Pizzës kanë qëndruar hapur 
gjatë të gjithë pandemisë COVId-19. ka rënë 
apo është rritur konsumi?

Mbijetojmë në kohë të vështira, ashtu si dhjetëra 
biznese të tjera. Është një mënyrë jetese me të cilën 
mësohesh dhe është vështirë ta ndryshosh. 

la poesia di jakova-Merturi Poezia e jakova-Merturi
segue da pagina 21

Di Febo i raggi al misero non sono
In sempiterno? E anco,
primavera adorata, inspiri e tenti
questo gelido cor ch’amara
nel fior degli anni suoi vecchiezza impara?
Oh! Sa her’ n’zemer zjerm i dhae shpnes’s s’eme
Fisit nji dit’ per me I a pa lirimin!
E kur zbardh drita, - kur prendon dielli

Me rreze si bakame,
O kur ndiej ahtin t’and te vokt prej detit,
O n’pylla t’blera, o permbi kodra t’hijeshme,
O n’buz’ t’Liqenit – shprazun me kafka,
O n’ rafshtim’ t’zymt’ vetare,
Zemra m’u hap per mote qi do t’vijshin:
Porsi n’anderr t’ prarueme u zallandisa
E thaç: Dheut prep – ka per t’I shndritun,
Flamori I Skenderbeut
Prej fronit t’Perendis ulu, o Prendvere:
E porsi hylli i bardhe, qi del mbas darket,
Shndrit, nder terrina – tuj xhixhillue,
Shkelxe mbi male t’ona!
Oh! Quante volte nel cuore fuoco desti 
                            alla mia speranza

Per vedere un di della mia stirpe la liberazione!
Però quando spunta il giorno, quando tramonta il sole
Coi raggi aurei rossastri,
O quando sento il tiepido tuo alito che viene dal mare,
O nel verdeggianti boschi, o sulle avvenenti colline,
O alla riva del Lago, seminata di scheletri umani,
O nella melanconica pianura solitaria,
Il cuore mi si apre per i tempi venturi:
Come in un sogno d’oro io gioisco
E dico: nella nostra patria di nuovo sventolerà 
Fulgente il vessillo di Skanderbeg.
Dal trono di Dio scendi, o primavera;
E come la bianca stella che esce dopo cena.
Splendi nelle tenebre scintillando,
Risplendi sui nostri monti!
Come tutte le poesie del nostro poeta, anche 

questa porta il suggello del sentimento che lo ispira: 
l’amore per la sua terra, l’indipendenza e la libertà di 
essa. All’apparire d’ogni primavera si ridesta ques-
ta speranza ed allo sfiorir di essa svaniscono i suoi 
sogni. Ma non dispera, il cuore gli si apre per tempi 
migliori, sogna lo sventolio del vessillo di Kastriota sui 
castelli e le fortezze del suo paese, ed a rischiarare 
le tenebre dell’Albania invoca la primavera, quasi 
personificandola, identificandola ad una stella bianca 
mandata da Dio.

vijon nga faqja 21

Di Febo i raggi al misero non sono
In sempiterno? E anco,
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Oh! Sa her’ n’zemer zjerm i dhae shpnes’s s’eme
Fisit nji dit’ per me I a pa lirimin!
E kur zbardh drita, - kur prendon dielli

Me rreze si bakame,
O kur ndiej ahtin t’and te vokt prej detit,
O n’pylla t’blera, o permbi kodra t’hijeshme,
O n’buz’ t’Liqenit – shprazun me kafka,
O n’ rafshtim’ t’zymt’ vetare,
Zemra m’u hap per mote qi do t’vijshin:
Porsi n’anderr t’ prarueme u zallandisa
E thaç: Dheut prep – ka per t’I shndritun,
Flamori I Skenderbeut
Prej fronit t’Perendis ulu, o Prendvere:
E porsi hylli i bardhe, qi del mbas darket,
Shndrit, nder terrina – tuj xhixhillue,
Shkelxe mbi male t’ona!
Oh! Quante volte nel cuore fuoco desti 
                                   alla mia speranza

Per vedere un di della mia stirpe la liberazione!
Però quando spunta il giorno, quando tramonta il sole
Coi raggi aurei rossastri,
O quando sento il tiepido tuo alito che viene dal mare,
O nel verdeggianti boschi, o sulle avvenenti colline,
O alla riva del Lago, seminata di scheletri umani,
O nella melanconica pianura solitaria,
Il cuore mi si apre per i tempi venturi:
Come in un sogno d’oro io gioisco
E dico: nella nostra patria di nuovo sventolerà 
Fulgente il vessillo di Skanderbeg.
Dal trono di Dio scendi, o primavera;
E come la bianca stella che esce dopo cena.
Splendi nelle tenebre scintillando,
Risplendi sui nostri monti!
Si të gjitha poezitë e poetit tonë, edhe kjo mban 

vulën e ndjenjës që e frymëzon: dashuria për tokën e 
tij, pavarësia dhe liria e saj. Me shfaqjen e çdo pran-
vere, kjo shpresë zgjohet dhe ndërsa zbehet, ëndrrat 
e saj zhduken. Por ai nuk dëshpërohet, zemra e tij i 
hapet kohëve më të mira, ai ëndërron të tundë flam-
urin e Kastriotit në kështjellat dhe fortesat e vendit 
të tij, dhe për të ndriçuar errësirën e Shqipërisë ai 
thërret pranverën, gati duke e personifikuar, duke e 
identifikuar me një yll të bardhë të dërguar nga Zoti.

(Përktheu Valbona Jakova)
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Njeriu dhe shkrimtari libri “Natë e trishtuar” 
që mbart një varg 
vlerash poetike

Nga HYseN IBRAHIMI - Suedi

Poezia në librin e titulluar “Natë e tri-
shtuar” e autorit Prof. Isuf Bajraktari, do 
t’i imponohet lexuesit me një varg vlerash 

poetike, sepse janë poezi me ide të shkëlqyera 
të sferës letrare e artistike. Para se gjithash, 
duhet cekur disa ide të këtyre poezive, që përk-
ojnë me realitetin dhe individualitetin e këtij au-
tori krijues, siç është prof. Isuf Bajraktari. Që 
nga poezia e parë e autorit e deri te poezia e 
fundit do të hasim në një kristalizim të vargje-
ve  poetike me shprehje artistike e që, mund 
të themi, herë-herë edhe me transparencë, për 
dallim nga poetë të tjerë, që shumë shpe-
sh e përdorin enigmën në vargjet e tyre 
poetike. Poezitë e këtij poeti shquhen me 
fuqinë e  parimit apo vërtetësisë të cilën 
duhet treguar, qoftë edhe përmes vargut, 
sikurse në rastin e vargjeve të shkruara 
për vendin e lindjes në Mirash: 

Në Mirash burojnë krojet e vjetra
Nga të lashtat disa kanë pushuar
Ujqërit po ulurojnë përreth krojeve
Pos vendeve të njohura prej të 

vjetërve.

Sikurse vazhdon edhe më tutje, kur 
mbështet realitetin e origjinës së tij, kur 
dihet se babëgjyshi i tij, Isuf Shaban 
Bajraktari, që ka qenë idol i rinisë përparimtare 
i çështjes kombëtare dhe, së fundi, duke qenë 
bashkëpunëtor i fundit i Gjon Serreçit. Rrugën 
e tij e ka vazhduar pinjolli i tij, në këtë rast edhe 
vetë Prof. Isuf Bajraktari, që e ka trashëguar 
emrin e babëgjyshit. Ndaj, poezia dhe vargjet 
poetike të autorit dëshmojnë se uji i burimeve 
nuk i ka fikur vatrat e Mirashajve:

Kohët e kalimit kurrë nuk ndryshken
Jeta e Mirashjanve në këtë vend nuk dihet
Oxhaku i parë i tymosur thonë se është 

TARA1

E uji i burimeve tona kurrë nuk i fiki vatrat. 
Në disa raste fshihet transparaneca në tërësi, 
duke mos dhënë as edhe një refleks poetik që 
ngjall emocione të fuqishme vepruese dhe i 
japin kualitet artistik përmbajtjes së poezisë, që 
shumë shpesh lidhet me realitetin e përditshëm 
të kohës kur autori i ka përjetuar. Një përjetim 
autori e shfaq në poezinë e titulluar “KUR TË 
VIJ NË QYTET”, në strofën e dytë:

Ti do të më pritësh n’takim
Unë emrin tënd e harrova n’fshat

Nga kAdRI tARellI  

Para pak ditësh doli nga shtypi, libri më 
i ri “KUR MENDJA BASHKOHET 
ME ZEMRËN”, ku bëhet fjalë për 

shkrimtarin e mirënjohur Shpendi Topollaj. Aty 
përmblidhen rreth 65 shkrime të autorëve të 
ndryshëm, nga të gjitha trojet shqiptare. Është 
një botim që vjen pas dy librave të mëparshëm: 
“Të shkruash në liri” dhe “Liria e të shkruarit”. 
Ky është vëllimi i tretë, por s’besoj se do të jetë 
i fundit, pasi krijimtaria e tij është në vazhdim, 
kështu që, edhe kritikat, përshtypjet dhe 
vlerësimet do të vazhdojnë. 

Për lexuesin kureshtar, po them se 
janë të shumtë ata që kanë shkruar, një 
galeri personalitetesh dhe penash të 
njohura në trojet shqiptare e më gjerë, 
një pjesë janë nderuar me medalje dhe 
tituj nderi. Mes tyre do të gjeni emra të 
shquar, doktorë shkencash dhe profesorë 
universitetesh, akademikë, ushtarakë, 
mjekë, juristë, artistë të skenës, filmit dhe 
muzikës, shkrimtarë e poetë, kritikë dhe 
studiues, deputetë e politikanë, botues 
librash, gazetarë e fotografë, përkthyes 
dhe drejtues emisionesh televizive, etj, etj. 
E gjitha kjo mjafton për të kuptuar, se librat 
dhe krijimet e njeriut të letrave Shpendi 
Topollaj, kanë tërhequr vëmendjen e një 
publiku të zgjedhur e të shumtë.  

“Shkalla e vlerës së një libri, varet jo 
vetëm nga fakti se sa të emocionon, por 
edhe sa të bën të mendohesh”, kështu 
thotë i dituri Ruso, ndaj janë ndalur e kan 
shkruar një numër i madh autorësh, që kam 
kënaqësinë t’i përmend: Dr. Prof. Gjergj 
Zheji, Fatmir Minguli (Kritik romancier 
dhe studiues), Reshat Arbana, artist 
(Nderi i kombit), prof. Dr. Nuhi Vinca, 
prof. Dr. Osman Kadriu, Dr. shkencash 
Nevruz Zejnati, Magjistër i Historisë së kulturës, 
Shefik Stublla, Akademik Kopi Kyçyku, Kostaq 
Xoxa, Namik Dokle, Isuf Kalo, Gjeneral Jani K. 
Lufi, Maestro Zhani Ciko, Nikolla Sudar, Ilir 
Malindi, Akademik Isak Ahmeti, etj, etj. Lista 
është mjaft e gjatë, sepse bëhet fjalë për analiza 
dhe ëvlerësime të rreth 60 librave të botuar nga 
Shpendi Topollaj. 

Titulli  librit “Kur bashkohet mendja me 
zemrën”, flet shumë për atë ç’ka në brendësi. 
Unë po mjaftohem vetëm me këto pak fjalë të 
thëna dikur nga Stefan Cvajg: “Njeriu mund të 
gënjejë, të shtiret, të dorëzohet; portretin mund ta 
ndryshojë dhe ta bëjë më të bukur, libri mund të 
të gënjejë, letra po ashtu. Por në një gjë, gjithsesi, 
njeriu është i pandarë nga thelbi i tij i vërtetë: – 
Te shkrimi. Shkrimi e tradhton njeriun, do apo 
s’do ai. Shkrimi është i patjetërsueshëm, po ashtu 
si edhe vetë njeriu dhe, në ndonjë rast, rrëfen edhe 

A mund t’i ndajmë?

1 Sipas gojëdhënave është familja e parë në fshatin 
Mirash.

2 Që mbështetet në arsyen e shëndoshë, që është në 
përputhje me logjikën e ngjarjeve e të rrethanave të jetës; që 
është peshuar e llogaritur mirë

Do ta mësojmë jetën e dashur më shumë
Ti u linde herët me këngën tonë.

Kjo poezi ka kuptim racional,2 me tkurrje 
emocionesh, por që autori favorizon idenë po-
etike. I përkushtohet edhe fatit të jetës, por me  
të drejtë, në disa raste, nuk identifikon person-
azhin. 

Shumë herë, me të drejtë, poeti Bajraktari 
shfaq emocionet me nostalgji, ngase poeti e për-
jeton rëndë mallin për vendin e tij të lindjes, 
duke qenë i bindur se idealet e njeriut të gjallë 
nuk plaken kurrë. 

Kroi një ditë ndalet
E lisit i bien degët nga të thatët
Dheu i thith yjet
Ideali i përbashkët nuk plaket.

Poezitë e tilla zakonisht përjetohen dhimb-
shëm edhe nga vetë autori, por edhe nga lexue-
si, sepse shfaqen dukuri të të përjetuarit në një 
kohe kur poeti ka vepruar me vetëdijen e tij të 
plotë. Me të drejtë, poeti në këtë poezi përcjell 
mesazhe me elemente të përbashkëta, të cilat 
asnjëherë nuk do të plaken. Autori, në brendinë 
e librit përfshin shumë figura kombëtare të të 
gjitha trojeve etnike, ku me shumë sukses arrin 
kombinimin e figurave dhe me shumë kualitet 
në vargun poetik, ku në të njëjtën kohë  na kuj-
ton ngjarje me rëndësi historike.

Në veçanti, autori Prof. Isuf Bajraktari ngre 
prirjen poetike para lexuesit, në radhë të parë, 
me një përjetim të thellë dhe janë rezultat i një 
përvoje të kohës moderne në fushën e krijim-
tarisë poetike.

 

 
 
 

NJERIU DHE SHKRIMTARI 
  

A mund t’i ndajme? 
 
Nga Kadri Tarelli   
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dhe vargjet poetike të autorit dëshmojnë se uji i burimeve nuk i ka fikur vatrat e 
Mirashajve:

Kohët e kalimit kurrë nuk ndryshken
Jeta e Mirashjanve në këtë vend nuk dihet
Oxhaku i parë i tymosur thonë se është TARA1

E uji i burimeve tona kurrë nuk i fiki vatrat. Në disa raste fshihet transparaneca 
në tërësi, duke mos dhënë as edhe një refleks poetik që ngjall emocione të 
fuqishme vepruese dhe i japin kualitet artistik përmbajtjes së poezisë, që shumë 
shpesh lidhet me realitetin e përditshëm të kohës kur autori i ka përjetuar. Një 
përjetim autori e shfaq në poezinë e titulluar “KUR TË VIJ NË QYTET”, në 
strofën e dytë:

Ti do të më pritësh n’takim
Unë emrin tënd e harrova n’fshat
Do ta mësojmë jetën e dashur më shumë
Ti u linde herët me këngën tonë.

1 Sipas gojëdhënave është familja e parë në fshatin Mirash.

më shumë, se për çfarë hesht njeriu”.
Duke u nisur nga këto fjalë magjike, me që e 

njoh pjesën më të madhe të veprave të Shpendit, 
shtyhem të gjykoj se shkrimet e përmbledhura 
në librin e fundit “Kur mendja bashkohet me 
zemrën”, kanë një drejtpeshim në gjykimin e 
Shpendit si shkrimtar dhe si njeri, ndaj janë 
vendosur që në ballinë edhe këto dy fjalë: 
“Shkrimtari, Njeriu”. Lexoni dhe do të bindeni. 

Nuk e di sa kam të drejtë kur mendoj kështu, 
por një i mençur thotë: “Nëse do të njohësh 
shpirtin e shkrimtarit, lexo shkrimet e tij”. 

Unë do të shtoja me modesti: Lexo romanet, 
studimet, dramat, kritikat, publicistikën dhe do 
të njohësh mendjen, idetë dhe mendimet, ndërsa 
lexo tregimet, poezitë, letrat e dashurisë, dhe do 
të njohësh zemrën dhe shpirtin e shkrimtarit.

Me kënaqësi vë re, se gati në të gjitha 
shkrimet, autorët kanë zgjedhur shumë citate 
dhe shprehje nga mendjet e ndritura të dijes 
dhe kulturës botërore, të vjetër dhe të rinj, aq sa 
po të mblidhen, mund të botohet një libër i tërë. 
Është  ndoshta një “shpërblim” për Shpendin, 
që aq shumë i ka qejf dhe i përdor si ilustrim 
nëpër shkrimet e tij. Vetëm kështu mund të 
shpërblehet mendja e ndritur dhe shpirti i 
ndjeshëm i Shpendit, si shkrimtar e njeri.    

Këndonjësit i urojmë lexim të këndshëm!
Shpendit i urojmë jetë e shëndet, për vepra 

të tjera të arrira artistikisht dhe letrarisht!
Urime!

vijon nga faqja 20

Shumë mjete të transportit ushtarak, municione 
dhe armë ranë në dorën e njësitit. Numri i luftëtarëve 
të njësitit të Azemit e të Shotës mbërriti në atë kohë 
në 350-400 veta.

Viti 1918. Lufta e armatosur kundër pushtuesve 
zgjerohej nëpër krahinat e ndryshme të Kosovës. 
Në Gilan, kundër ushtrisë bullgare, vepronte 
aktivisht e në kushte të rënda çeta e plakut të 
vjetër Idriz Seferi. Në Vuçitemë e Llap luftonte 
kundër austro-bullgarëve çeta e Bel Baçinofcit dhe 
e Mehmet Kojuhit. Në Plavë-Guci vepronin çetat e 
udhëhequra nga trimi i shquar Mulla Agan Koja, i 
cili, në bashkëpunim me çetat e Hysen Boshkoviqit, 
Isuf Mehaniqit dhe te Rek Bishevës, nga krahinat e 
Tutinit, Rozhajës, Bihorit e Senicës, kryenin aksione 
të guximshme. Në afërsi të Plavës Mulla Agan Koja 
me çetën e tij vrau kapitenin austriak Haufman 
Gustav Haslor dhe në vjeshtën e 1918-es, pas një 
lufte të rreptë, mundi të çarmatoste 3 batalione të 
ushtrisë austriake. Me armët e kapura ai armatosi 
popullin e Plavës e të Gucisë.

ÇetAt Në zONëN e PusHtIMIt FRANCez
Në zonën franceze të pushtimit pati organizime 

të luftës së armatosur të popullit. Më të organizuara 

u shfaqën çetat e Sali Butkës dhe të Themistokli 
Gërmenjit. Pas përpjekjeve të armatosura të zhvilluara 
në fund të tetorit e sidomos në fillim të nëntorit 
916, Komanda Ushtarake Franceze konstatoi se: në 
zonë ata, nuk kishin të bënin me forca të pakta, të 
paorganizuara, por forca të shumta shqiptare dhe të 
armatosura. Rrjedhime të rëndësishme të kësaj lufte 
ishin edhe nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit 
1916 dhe ngritja e Krahinës “autonome” të Korçës. 
Kur ushtritë franceze që kishin okupuar Korçën dhe 
qarkun e saj, mbështesnin kërkesat e Venizellosit për 
Shqipërinë e Jugut, Sali Butka, në krye të forcave 
të tij, që arrinin në 1500 veta u nis drejt Korçës 
dhe e rrethoi atë. Në krah të tij ishte edhe çeta e 
Themistokli Gërmenjit me 22 vetë. Të rrethuar, 
francezët kërkuan bisedime. Themistokli Gërmenji 
shkoi në Korçë, ndërsa Sali Butka qëndroi me 
ushtritë e tij në rrethinat e qytetit. Ndërsa bisedimet 
e Themistokli Gërmenjit me autoritetet franceze 
po zvarriteshin, Sali Butka u dërgoi atyre kërkesat 
shqiptare prej 14 pikash për vetëqeverisjen e Kazasë 
së Korçës nga ana e autoriteteve shqiptare. Nën 
presionin e brendshëm dhe sidomos atë ushtarak të 
forcave të Sali Butkës, autoritetet franceze e shpallën 
“Vetqeverisjen e Kazasë së Korçës me gjithë rrethet nga 
autoritetet shqiptare”. Po kjo punë nuk vazhdoi gjatë. 

Në fund të luftës, autoritetet franceze e kthyen fletën, 
arrestuan Themistokli Gërmenjin dhe e pushkatuan 
në Selanik si dhe u përgatitën t’ja dorëzojnë Korçën 
Greqisë. Atëhere Sali Butka mblodhi forcat që arritën 
në 20.000 dhe mbasi e rrethoi Korçën, përsëri, i 
dërgoi komandantit të forcave franceze një ultimatum. 
Sali Butka mbrojti jo vetëm Korçën, por të gjithë 
Shqipërinë Juglindore nga sulmet e forcave greke.

Duhet të theksojmë se lufta e armatosur nuk ishte 
tipike për popullin tonë. Shumë shqiptarë gjatë kësaj 
lufte u organizuan në çeta dhe u vunë nën influencën 
e pushtuesve evropianë, nën komandën e reshtimit 
organik të njësive të tyre. Kjo ndodhi për arsye se 
shumë prej tyre, kryetarë e komandantë mendonin 
realizmin e aspirateve kombëtare nën këtë apo atë 
shtet. Nga literatura e shteteve fqinjë është spekuluar 
shumë me këtë problem duke i konsideruar shqiptarët 
dhe inkuadrimin e tyre si “banda pa ideale” në 
shërbim të atij që i “paguante” më mirë. Është e 
rëndësishme të theksohet se asnjë komandant i çetave 
nuk u lidh me ushtritë e vendeve fqinje, megjithëse 
monarkitë u premtuan atyre shuma të majme. I vetmi 
që bëri një gjë të tillë ishte Esat Pashë Toptani. 
Historiografia ushtarake shqiptare, për vendin dhe 
rolin e çetave kryengritëse në këtë periudhë më tepër 
dhe më mirë duhej ta kishte organizuar dhe thënë 

fjalën e saj. Falënderojmë organizatorët e kësaj 
konference që tash pas 100 vjetësh të analizojmë 
veprimtarinë e këtyre çetave që vepruan në këtë 
Luftë të Madhe.
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