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LLIBËR
Tani kemi mundësinë dhe gëzimin ta shfletojmë librin mbi Shtëpinë Botuese dhe Shtypshkronjën e
"Zojës së Papërlyeme" në Shkodër (1870-1945) të përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Nuk është një
vepër dosido, e shkruar thjesht nga një i huaj ose nga gjaku ynë i shprishur e për rrjedhojë na duhet t'i
përulemi me temena, bash sipas traditës shqiptare të mikpritjes ndaj të huajve, citojmë autorin...

NGA PROF. BARDHYL DEMIRAJ

Ishte një ditë e veçantë gëzimi, të cilin don
te ta ndante edhe me mua ish-doktorandi
im Don Markus E. Peters: Do të prezanto
hej në Tiranë varianti shqip i tezës së tij të

dikurshme të dikurshme të doktoratës mbi sh-
tëpinë botuese dhe njëherësh shtypshkronjën
më të vjetër dhe deri sot më jetëgjatë në hapë-
sirën shqipfolëse, atë të "Zojës së Papërlyeme"
(Shkodër 1870-1945); andaj edhe unë nuk e bëra
më të gjatë, por mora avionin me qenë i pran-
ishëm në gëzimin e tij. Që mua më kishin
parashikuar edhe të flisja, madje pa më kufizuar
në kohë, ishte kjo situatë krejt e papritur. Për
më tepër nuk kisha ndonjë dëshirë të veçantë,
sidomos kur mësova se prezantimi i parë bëhej
në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shken-
cave të Shqipërisë (1 mars 2016). Kishin kaluar
do vite, kur në këtë sallë u prezantua dikur një
libërth imi me titull "Shqiptar ~ Albanian" (Nai-
mi 2010) dhe ende nuk më është larguar shija e
hidhur e asaj dite, kur një historian diletant e
mori i pari fjalën për diskutim, i alarmuar se
nuk i ishte cituar emri në bibliografi, ndërkohë
që një filolog në pension, i nxitur nga një barso-
letë e sapomësuar mbi studimin e elefantëve në
shkollat gjermane, franceze, madje edhe ato an-
gleze, u mjaftua të përcillte në mexhlis këshil-
lat e rastit, se në rast se duam të gjejmë vërtet
diçka të re për fjalën shqip, këtë duhet "ta
kërkojmë në arkivat e Vatikanit." Nëse ky pin-
joll i elitës së sotme intelektuale shqiptare dhe
redaktor përgjegjës i Fjalorit Enciklopedik Sh-
qiptar (Tiranë 2008/9) e ka parë dikur ndonjë
derë arkivi nga brenda, është kjo një pyetje në
formë përsiatjeje, të cilën lejohemi ta kalojmë
vetëm me buzëqeshje të rastit.

Zullume të kësaj natyre sigurisht që nuk
priten assesi të ndodhin, sidomos në atë sallë
që mëton të jetë pulti i debatit shkencor-alban-
ologjik në Shqipëri e sidomos kur promovohen
vepra autorësh të huaj, nëmos edhe syresh që i
takojnë gjakut tonë të prishur. Andaj pranova
të marr fjalën, edhe pse kontaktin tim të parë
me këtë botim në gjuhën shqipe e pata bash ato
çaste, kur u hap prezantimi i librit. Pranova sig-
urisht të flas, sepse besoja dhe besoj të kem qenë
i pari ndër tre të parët që e kanë lexuar dhe vlerë-
suar atë punim në dorë të parë, pikërisht në
vitin 2005 kur ishte dorëzuar si tezë disertacio-
ni për të mbrojtur gradën akademike "Doktor
në Albanologji" pranë universitetit ndërkohë
elitar Ludwig-Maximilian të Munihut. Isha i
pari edhe për ndonjë arsye fare të thjeshtë, thua-
jse triviale: a) ky universitet është i vetmi në
veri të Alpeve që ende ofron mbrojtje doktor-
atash në fushën e albanologjisë si disiplinë ko-
mplekse rajonale. E unë jo rastësisht prej 16
vjetësh e drejtoj atë qendër; e b) me Don Markus-
in më lidhin prej kohësh marrëdhënie miqësie
dhe bashkëpunimi të ngushtë. E në rast se unë
personalisht mund të kem ndikuar vërtet në
mënyrë sado anësore në fiksimin përfundimtar
të temës së studimit me radiusin përkatës të
hulumtimit, kjo ka të bëjë thjesht e vetëm punën
time mbushamendëse, që këtë projekt ai ta or-
ganizonte në mënyrë të tillë, që të ishte i përsh-
tatshëm për atë qerthull tematik që mbulon
përgjithësisht dega e albanologjisë në atë uni-
versitet.

Lidhur me suksesin e kësaj teme mund të
përmend fare shkurt, që tre referentët e caktu-
ar për vlerësimin e saj, ndër ta historiani i Sh-
qipërisë prof. Peter Bartl, historiani kompetent
për Europën Juglindore prof. Glassel, e së fundi
në mbrojtjen e disputacionit edhe prof. Manfred
Heim, teolog në po këtë universitet i dhanë këtij
punimi vlerësimin maksimal: summa cum
laude. Unë personalisht iu bashkova pa kurr-
farë mëdyshjeje këtij vendimi, se në fund të fun-
dit isha qoftë edhe zyrtarisht drejtues i doktor-
atës së Don Markus E. Peters. Mund të shtoj
gjithashtu që m'u desh të kaloja unë i pari nëpër
duar materialin e përgatitur për shtyp e që du-
hej firmosur prej meje, sepse kështu janë rreg-
ullat e atyshme për të marrë gradën e doktorit,
e cila për Don Markus-in ishte e treta e radhës.

Botimi i tekstit origjinal gjermanisht në plot 700
faqe, në vitin 2007 në shtëpinë e njohur botuese
"Kovaç" (Hamburg) ishte pastaj thjesht çështje
kohe e radhe botimi dhe u prit vërtet shumë
mirë në rrethet shkencore-intelektuale, sikurse
e dëshmojnë edhe disa recensione në periodikët
përkatës ndërkombëtarë. Nuk mund të kumtoj
diçka konkrete për mjedisin intelektual në hapë-
sirën shqipfolëse, përpos një interviste të qëllu-
ar të Don Markus-it me gazetaren Elsa Demo,
në të cilën u vunë në dukje vlerat kryesore të
kësaj vepre.

rrjedhshëm në qëllimin e këtij shkrimi sado të
thukët, që s'mund të jetë gjë tjetër veçse një lau-
datio e këtij botimi të dytë, që ndryshon nga
origjinali vetëm sa i përket gjuhës së tekstit të
rrjedhshëm, atij shqip.

Titulli i veprës mund të feksë e tingëllojë sot
për sytë e veshët tanë si provokues. E kam fjalën
të paktën për brezin tim e gjithë ata breza që
janë formuar në Shqipëri të paktën deri në
kthesën demokratike të viteve 90-të. Nuk kam
në fakt informacion se si e në ç'mënyrë përcil-
let sot në periudhën e tranzicionit (edhe) intele-

Në qoftë se duam të nxjerrim vërtet diçka
pozitive nga ky kontekst i turpshëm që cituam,
kjo është pikërisht tematika kryesore e veprës
në plot 700 faqe (shqip 760 faqe) me autor Don
Markus Peters e që ka të bëjë me aktivitetin e
një shtëpie botuese dhe shtypshkronje, e cila si
e tillë i ka anashkaluar krejtësisht studimeve
të veçanta apo atyre sintezë mbi kulturën sh-
qiptare, përkatësisht asaj të shkrimit shqip bash
në Shqipëri gjatë një periudhe më shumë se
treçerek shekulli: prej vitit 1870 deri në vitin
1945, kur u mbyll me vendim qeverie, duke iu
sekuestruar gjithçka: pasuri e tundshme dhe e
patundshme, sikurse edhe vetë Urdhrit Jezuit
që mirëmbante këtë shtëpi botuese e shtypshk-
ronjë, i cili u damkos si "urdhër reaksionar dhe
antipopullor".

Po t'i anashkalojmë qoftë edhe përkohësisht
përcaktimit në titull si shtëpia botuese "më e
vjetër në Shqipëri", një vlerësim ky, që mund të
ngjallë sadopak konfuzion në njohuritë tona
enciklopedike të derisotme, meqë kemi të drejtë
të sjellim në debat shtypshkronjën e Voskopojës
në shek. XVIII - pra jemi të detyruar ta ngush-
tojmë vlerësimin vetëm për botimet shqip -,
pjesën provokuese në titull lejohemi tash ta
izolojmë në gjysmën e tij të dytë: "[...] dhe kon-
tributi i saj në Lëvizjen Kombëtare, arsimin dhe
kulturën". Me Lëvizje Kombëtare parakupton
sot gjithkush prej nesh Rilindjen Kombëtare
Shqiptare, dhe këtë situatë mëton edhe autori i
veprës. A kemi të bëjmë vërtet me një realitet
kulturor-historik apo me një sakrilegj të mirë-
filltë që e mëkaton bash një klerik i sotëm i
Kishës Katolike-Romake? Është ky një detaj i
tretë që kumton vetë titulli i veprës, duke rri-
tur kështu kuriozitetin e zbritjes drejt e në tekst
për të mësuar shumë më shumë për të.

Kemi të bëjmë pra me një temë të re, të bash-
këlidhur në tri gjymtyrë të panjohura, përkatë-
sisht tradicionalisht të pamësuara në realitetin
intelektual shqiptar të kohës sonë, zhvillimi me
sukses i së cilës parakupton njohuri të thellu-
ara:

a) në zhvillimet historike të Shqipërisë dhe
të kulturës shqiptare përgjatë shek. XIX-XX;

b) në veprimtarinë e Urdhrit Jezuit në Sh-
qipëri; të cilën e përcjell më së miri

c) aktiviteti botues i kësaj shtëpie botuese
dhe shtypshkronje njëherësh.

Thënë troç, një temë e tillë i mirëbesohet
vetëm një albanologu-filolog të mirëfilltë, i for-
muar njëherësh si teolog e që është gjithashtu
njohës sqimatar i realitetit historik-kulturor të
Veriut katolik shqiptar. Këto tri dhunti i përm-
bush ndërkohë më mirë se kushdo Don Markus
Peters, andaj edhe suksesi i gjithë kësaj ndër-
marrjeje ishte i predestinuar që në fillim si i
tillë.

Dua ta theksoj këtë rrethanë, sepse Peters
falënderon në parathënie, ndër të tjerë edhe per-
sonin tim, si drejtues i temës së tij. Por të shk-
ruash më parë dy tema doktorate: a) në historinë
e artit dhe b) në teologji katolike-romake, sigur-
isht që s'ke fare nevojë për një drejtues të një
teme të tretë. Unë vetë e kam konsideruar vetvet-
en gjithherë si bashkëbisedues në punën e tij e
si të tillë kemi diskutuar së bashku çështje ndër
më të ndryshmet që kishin të bënin me njërën
ose tjetrën dhunti të përmendur më lart. Të dy
"i kemi dhënë mend" njëri-tjetrit, pa cenuar
aspak konceptimin si edhe perspektivën e
hetimit individual të njërës ose tjetrës çështje.

Kështu p.sh. gjatë diskutimit lidhur me
punën e parë përgatitore të shfrytëzimit dhe
seleksionimit të materialit studimor dhe doku-
mentar-arkivor doli në pah se çfarë pune e mad-
he e priste "Shën Pjetrin në mangall", meqë po

Në promovimin e librit mbi Shtëpinë
Botuese dhe Shtypshkronjën e "Zojës së
Papërlyeme" në Shkodër (1870-1945)

Kemi të bëjmë me një shtëpi me 725 tituj
Kemi të bëjmë me një shtëpi botuese, për të cilën Peters regjistron shifrën për
atë kohë marramendëse me plot 725 tituj, në të cilën as më shumë e as më pak
por plot 38% rezulton të ketë qenë letërsi e mirëfilltë e formimit fetar, që u takon
kryesisht botimeve katekistike, historisë së fesë së krishterë dhe praktikës
teologjike. Më shumë se 52% i takojnë përkundrazi librave mësimorë në shken-
cat humane dhe ato të natyrës, formimit të përgjithshëm intelektual e sigurisht
edhe kërkimit albanologjik.

Tash kemi mundësinë dhe gëzimin ta shfle-
tojmë këtë vepër edhe të përkthyer në gjuhën
shqipe. Nuk është një vepër dosido, e shkruar
thjesht nga një i huaj ose nga gjaku ynë i
shprishur e për rrjedhojë na duhet t'i përulemi
me temena, bash sipas traditës shqiptare të mik-
pritjes ndaj të huajve. Pra nuk është si sa e sa
vepra historike-albanologjike që mbajnë firmën
e diletantizmit intelektual të kohës sonë e që
shërbejnë vetëm për të na shtuar krenarinë e
çastit, se sa të lashtë jemi ne shqiptarët e çfarë
bëmash kanë korrur e përjetuar atëbotë të parët
tanë: sipas rastit piratë ilirë, pushtues maqedo-
nas e epirotë apo pellazgë të mjegullt. Ajo çka të
bie së pari në sy për mirë, është që botimin sh-
qip të kësaj vepre në plot 760 faqe e kishte mar-
rë përsipër si institucion Urdhri Jezuit në Sh-
qipëri dhe se përkthimin e ka realizuar Edmond
Malaj, që është jo thjesht dhe vetëm njohës i
mirë i gjermanishtes dhe kulturës së shkrimit
shqip, por edhe studiues i spikatur i historisë
së Mesjetës, sidomos për Arealin Kulturor të
Veriut e për më tepër me studime solide në fush-
ën e teologjisë në Universitetin e Graz-it në Aus-
tri.

Më duhet t'i theksoj këto fakte për të ravijë-
zuar atë kuadër ndërdisiplinor që rrok në tërës-
inë e vet tematika e kësaj vepre, që mban një
titull të thjeshtë, por të gjatë dhe po aq
domethënës: "Shtëpia botuese më e vjetër e Sh-
qipërisë dhe kontributi i saj për Lëvizjen Ko-
mbëtare, arsimin dhe kulturën" e me nëntitull:
"Tipografia e Zojës së Papërlyeme në Shkodër
(1870-1945)" (Tiranë 2016) Kështu, po kaloj

ktual angazhimi social e kulturor i kësaj shtëpie
botuese dhe shtypshkronje njëherësh, por të
krijohet menjëherë përshtypja se njihet shumë
pak, nëmos aspak. Mjafton të hetojmë mënyrën
se si i përcillet lexuesit kureshtar ky institucion
në botimin e fundit të Fjalor Enciklopedik Sh-
qiptar (Tiranë 2008/9). Kush rreket të kërkojë,
s'është aspak çudi të sjellë ndërmend ndonjë
batutë e dikurshme filmi shqiptar, si psh.: "Gër-
mo Tare, gërmo; qenin e ngordhur do gjesh!!!!",
apo "Opingën ....!": Sepse te zërat enciklopedikë
të shtëpive botuese gjen shumë syresh, si p.sh.
"Naim Frashëri", "8 Nëntori", "Dituria", "Onu-
fri", "Toena" etj., por kjo shtëpi për fat të keq
mungon. Një fat më të pafat përjetojmë të zërat
me nocionin kryesor "Shtypshkronja", ku zë të
veçantë enciklopedik mëtojnë shtypshkronjat
"Mihal Duri", "Mbrothësia" (Sofje 1897), madje -
bash në vend të hudhrës!!! - "Sh[typshkronja]
Ilar 1995" si "më e madhja sh. në kohën e
demokracisë." Për shtypshkronjën tonë kemi
vetëm një kumtim të shkurtër në zërin e për-
bashkët "Shtypshkronja", ku shkruhet shprehi-
misht, që:

"Në v. 1870, kleri jezuit solli në Shkodër një
sh[typshkronjë] nga Italia që mori emrin "Zoja
e Papërlyeme", ku u shtypën disa botime fetare
në gjuhën shqipe me alfabet latin."

Është bash ky tekst që zëvendëson atë të
vjetrin, atë të kohës së monizmit në botimin e
parë (FESH 1985, f. 1069):

"Vetëm më 1870 administrata osmane ngriti
një sh[typshkronjë] në Shkodër dhe lejoi hapjen
e një sh. fetare për jezuitët."

Promovimi i librit mbi Shtëpinë Botuese dhe Shtypshkronjën e "Zojës së Papërlyeme" në Shkodër
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LLIBËR
Duhet thënë se libri e përshfaq autorin si një studiues shumë të kujdesshëm dhe që ka punuar shumë për të rrëfyer
të gjithë kalvarin grek të fillim shekullit të shkuar në momentin e një kohe të vështirë për historinë e tyre...

punonte në një fushë pak ose aspak të lëvruar
më parë. Përfitimin e mirëfilltë shkencor ai
duhej ta fitonte vetë:

a) Së pari: në seleksionimin e atij materia-
li studimor, të cilin duhej ta kërkonte të shpërn-
darë në shumë e shumë biblioteka e revista që
shkonin deri në gjysmën e parë të shek. XX. E
këto nuk është aq e lehtë t'i gjesh bashkë sot në
një bibliotekë të vetme.

b) Së dyti: në mbledhjen, përpunimin dhe
klasifikimin e aktivitetit botues të vetë shtëpisë
botuese dhe shtypshkronjës së "Zojës së Papër-
lyeme"  për treçerek shekulli, e  hulumtuar kjo
me boshllëqe të mëdha.

c) Së treti: të ndërmerrte punën e mundim-
shme të kërkimit në disa arkiva në Shqipëri dhe
Itali, sidomos në AQSH, të cilin lejohemi ta cilë-
sojmë vërtet si arkë thesari, e fshehur në një
ishull "të pabanuar" po-shqiptar.

Përfundimet dhe rezultatet e gjithë kësaj
pune sigurisht që do të rridhnin vetiu, pas gjithë
atij kërkimi aspak të lehtë në këto tri drejtime.
Unë po mjaftohem të shkruaj këtu thukët pikër-
isht për përvojën që përfitova unë vetë gjatë
kësaj pune përgatitore, kur pati shumë më tepër
konsulta të përbashkëta.

Sa i përket përpunimit dhe klasifikimit të
materialit studimor dhe ekspozitiv të derisotëm,
vërehen qartë tri faza që deri diku përjashtojnë
në vazhdimësinë e tyre si të tilla njëra-tjetrën.
Faza e parë zgjat thuajse një shekull: prej
gjysmës së dytë të shek. XIX deri në gjysmën e
parë të shek. XX, pikërisht kur në Shkodër ësh-
të aktiv Urdhri Jezuit më një program më se të
qartë të angazhimit të tij social-kulturor fetar
sidomos në fushën e arsimit, kulturës e pse jo
edhe asaj të shkencave albanologjike.

Është pikërisht kjo fazë, në fakt e dokumen-
tuar mirë në realitetin historik-kulturor të
mëhershëm, por që u shndërrua ndërkohë si e
panjohur në fazën e dytë që zhvillohet në
gjysmën e dytë të shek. XX (deri në vitet 90-të),
kur vepron në rastin më të keq: qëndrimi kritik
i pavërtetë, përkatësisht i tjetërsuar nën moton
"feja është opium i popullit", e në rastin më të
mirë nën moton "hesht dhe vetëm hesht!!!" si

qëllim strategjik afatgjatë i politikës shkencore-
kulturore në vend ndaj shpëlarjes së trurit (=
damnatio memoriae). Vlerësim pozitiv do të për-
jetojnë në këtë kuadër vetëm ata eksponentë të
ashtuquajtur pozitivë si pjesëmarrës aktivë të
Rilindjes Kombëtare që nuk ishin shtënë në in-
deks, si p.sh. Ndre Mjeda (jezuit) apo Luigj Gura-
kuqi (nxënës jezuit i Kolegjit Xaverian)

Një fazë të re që mohon katërcipërisht të
dytën përjetojmë, në vitet 90-të të shek. XX me
kthesën demokratike e vijon në formë tranzi-
cioni sot e gjithë ditën, veçse kjo fazë përcjell
me vete boshllëqe aq të mëdha e hone aq të thel-
la, saqë në ndonjë rast të krijon përshtypjen, që
procesi i dikur-
shëm i shpëlarjes
së trurit e ka kry-
er me kohë dhe
ndërkohë mision-
in e vet. Për këtë
mjaftojmë të
kalojmë së bashku
në heshtje "mjer-
imin e madhësh-
tisë" së kohës sonë:
mungesën e një
zëri të veçantë, për-
katësisht pas-
qyrimin e turp-
shëm të kësaj sh-
tëpie botuese dhe njëherësh shtypshkronje në
Fjalorin Enciklopedik Shqiptar qoftë në botimin
e parë (Tiranë 1985), por sidomos në të dytin (Ti-
ranë 2008/8)

Është kjo një ndër arsyet, që na duhet të
sqarojmë tash, që mbledhja, përpunimi dhe klas-
ifikimi i aktivitetit botues të këtij institucioni
të parë në Dheun e Arbënit përbëjnë edhe kor-
pusin kryesor të punimit të shpërndarë në tre
krerë kryesorë: a) Shtëpia botuese: historiku i
zhvillimit të saj; b) Profili dhe programi i saj;
dhe c) Shtëpia botuese në dritën e autorëve të
saj. Mjafton një lexim i shpejtë i tekstit të
rrjedhshëm për të mësuar që:

- Aty nuk u shtypën "vetëm disa botime fe-
tare", por sigurisht edhe botime fetare që për-
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Për një shqiptar të za
konshëm të palexuar,
vuajtja e grekëve nuk

është se thotë shumë. I
mbushur me një propagandë
vrastare, që duhet thënë se
nuk është shumë pa shkak,
është mësuar që grekët
vetëm kanë bërë masakra
mbi ne. Dhe, këtu ka një të
vërtetë. Jo më shumë por le
të kujtojmë ato që kanë
ndodhur në Jug të Sh-
qipërisë në vitet 10, 20 të
shekullit të shkuar, atëherë
menjëherë ke ndjesinë se
grekët kanë qenë të pam-
ëshirë me fqinjët. Por, histo-
ria ka nevojë të shikohet
shumë më gjerë, sepse vikti-
ma të dhunës dhe të poli-
tikave të gabuara të qeverive
dhe konjukturat historike i
kanë vuajtur të gjithë vendet
e Ballkanit. Grekët, po ash-
tu. Një histori të tillë korale,
që i përshtatet dhe gjinisë së
romanit, ka zgjedhur sh-
krimtari grek Dinos Kouba-
tis për romanin e tij të quaj-
tur Në Flakët e Izmirit, botu-
ar pak kohë më parë. Duhet
vlerësuar sensi i Botimeve
TOENA, që e ka sjellë librin
sepse është shumë ndihës
për të kuptuar gjerësisht
Ballkanin në periudha të

ndryshme. Ndërkohë, duket
se një vlerësim për këtë libër
nga pala shqiptare, e merr
dhe përkthyesi i njohur Kris-
to Pulla, që ka ruajtur më së
miri kadencën e gjuhës,
rrëfimin dhe ka zgjedhur
detyra përkthimi sa i përket
leksikut, që përmbledh një
areal të madh gjeografik në
këtë libër.

Rrëfimi i narratorit është
në vetën e parë, por autori
duket se nuk i shkon shumë
si gjini romani. Arsyeja ësh-
të se kompozicionin e ka
zgjedhur në formën e gërsh-
etimit të rrëfimit të di-
namikës së një fëmije, derisa
ai bëhet burrë, si edhe nën-
rrëfimeve në vetën e tretë të
gjyshit, babait të tij dhe per-
sonazheve të tjera, që zbu-
lojnë kalvarin e një familje
nga Izmiri dhe jetën e re në
Greqi, përmes kujtimeve të
personazhit kryesor. Mbase
mund të ishte më e mirë në
formën e novelës, por jo ro-
manit, që duhet thënë se të
lodh me përshkrimet e gjata
dhe dialogun, ku autori shpa-

los të gjithë punën e tij të
madhe, por jo si duhet pjesën
artistike, që ka elementë të
tjerë. Dominojnë në kompozi-
cion dy linja, ku është rrëfi-
mi i djalit përgjatë rritjes së

tij, ndërsa linja tjetër është e
ndërvarur dhe vjen përmes
personazheve në retrospek-
tivë që tregojnë kalvarin e
komunitetit grek në Izmir.

Libri, kështu si është
zgjidhur, shumë më mirë,
mbase duhej të ishte një
monografi e letrarizuar sesa
roman. Për këtë të fundit, el-
ementi i kohës luhet ndryshe,
kurse në romanin dokumen-
tar përshkohet një rrugë, ku
ngjarjet reale përfshijnë dhe
personazhe gati të vërtetë. Në
vend të kësaj, në këtë libër,
kemi rrëfime të pafundme
për politikën greke dhe
gjendjen e grekëve të Azisë së
Vogël, por më shumë se kaq
një pjesë historie të Greqisë,
që për hir të së vërtetës, paç-
ka skrupulozitetit të bëhet
hera-herës monotone.

Nga ana tjetër, duhet thënë
se libri e përshfaq autorin si
një studiues shumë të
kujdesshëm dhe që ka punu-
ar shumë për të rrëfyer të
gjithë kalvarin grek të fillim
shekullit të shkuar në mo-
mentin e një kohe të vështirë

për historinë e tyre.
Libri të jep mundësi të

kthjellosh njohuritë për ven-
din fqinj dhe të respektosh
mbijetesën e ballkanasve si
edhe të gjesh një ngushëllim
për vuajtjen. Në shumë ras-
te, shqiptarët besojnë se janë
të vetmit që kanë vuajtur, por
e vërteta realisht flet ndry-
she. Ndërkohë duhet cilësuar
dhe një cilësi e autorit, që di
të bëjë një balancë të vendi-
meve të gabuara të qeverisë
së vendit të vet, situatën
ndërkombëtare dhe shumë
më tepër.

“A e kuptoni se Aleatët i
imponuan Greqisë që të
kërkonte armëpushim në
mars të vitit 1992 dhe se nuk
e pranuan turqit? E përse ti
lejonim? Apo nuk e dimë se
vetë Aleatët furnizonin me
armë Qemalin dhe se an-
glezët e kishin lënë pa ruajtje
të gjithë materialin e tyre
luftarak në Azi dhe atë e për-
dornin çetët e trupave të çr-
regullta turke? E çfarë bënë
grekët? Aleatët u dhanë
njëmijë e gjashtëqind milionë

me kusht që të mbajnë ar-
matën në Izmir dhe të ngujo-
hen aty, pa bërë gjë...Dhe, ata
kështu vepruan...” Kështu ka
vepruar më së shumi autori
duke treguar përmes his-
torisë së familjes që ka
ardhur nga Izmiri mes
shumë syresh, një kalvar të
grekut të thjeshtë.

Vërejtja jonë është se real-
isht ke shumë njohuri, por ke
pak mundësi të bësh sinteza,
sepse ato i realizon autori,
duke ua ngulur personazheve
të tij.

Kjo e zhbalancon disi au-
torin, kur ndjek dinamikën e
personazheve të tij. Ata
rriten sakaq, martohen,
bëhen me fëmijë dhe në fund
ribashkohen me ata që janë
ndarë, por shumë më shpejt
sesa monotonia e linjës his-
torike, duke ia humbur pak
ekuilibrin lexuesit.

Autori i është ruajtur
shumë urrejtjes por edhe kur
personazhet e tij e tejkalojnë,
ai mundohet që në dialog të
vendosë përballë situatat, që
tregojnë se popujt kudo janë
të mirë, kurse të këqijtë skanë
atdhe por janë pjellë e re-
aliteteve, që nuk varen prej
tyre...Kjo është një cilësi tjetër
e mirë e tij veç studimit të
gjerë që i ka bërë situatës.

Edhe njëherë një vlerësim
e merr zgjedhja e Kristo
Pullës dhe e TOENA për një
libër, që të mëson. Dhe, ajo që
na duhet, është realisht të
njohim njëri-tjetrin.
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Në flakët e Izmirit apo
kur e pësonin grekët?!

putheshin me programin formues teologjik të
Seminarit Papnor Shqiptar, pra të një institu-
cioni mësimor, i themeluar për të formuar bar-
inj shpirtërorë. Përndryshe kemi të bëjmë me
një shtëpi botuese, për të cilën Peters regjistron
shifrën për atë kohë marramendëse me plot 725
tituj, në të cilën as më shumë e as më pak por
plot 38% rezulton të ketë qenë letërsi e mirëfilltë
e formimit fetar, që u takon kryesisht botimeve
katekistike, historisë së fesë së krishterë dhe
praktikës teologjike. Më shumë se 52% i takojnë
përkundrazi librave mësimorë në shkencat hu-
mane dhe ato të natyrës, formimit të përgjiths-
hëm intelektual e sigurisht edhe kërkimit alban-

ologjik.
- Kemi të bëjmë

me një shtëpi
botuese që përcjell
botime në disa gju-
hë dhe për të parën
herë në historinë e
kulturës së shkrim-
it shqip edhe botime
në gjuhën shqipe,
me të cilat fillon
rregullisht prej vitit
1876, kur botohet
katekizmi shqip i Àt
Engjëll Radojës, si
libri i parë shqip i

botuar në hapësirën kompakte shqipfolëse në
Ballkan.

- Nuk mëkatojmë aspak, në rast se përmen-
dim tash bash këtë shtëpi botuese e shtypshk-
ronjë, që boton të parat gramatika e të parët
fjalorë po të gjuhës shqipe në truall shqiptar,
meqë është vetë Shkodra si e tillë, si qendër e
parë dhe e mirëfilltë albanologjike që mundë-
son debatin albanologjik në truall shqiptar në
gjysmën e dytë të shek. XIX e në vazhdimësi në
shek. XX. Në këtë qytet, përkatësisht në këtë
shtëpi botuese botohet gramatika e parë e gju-
hës shqipe (Giacomo Jungg ~ Àt Junku: 1880)
apo një numër fjalorësh, ndër ta edhe "Fjaluer i
Bashkimit" (Shkodër 1909) me autor Don Dodë
Kolecin ose ata të A. Bussetti-t dhe F. Cordig-

nano-s e shumë e shumë të tjerëve, të cilët nda-
jnë së bashku sot ndeshtrashat e kohës: nuk gje-
jnë e gëzojnë vend në Fjalorin vërtet mjeran
Enciklopedik Shqiptar - i pari (Tiranë 1985) si
pjellë e politikës shkencore të kohës, ndërsa i
dyti (Tiranë 2008/9) thjesht si rrjedhojë e "suk-
sesit" të asaj politike.

- Nuk mëkatojmë aspak, në rast se përmen-
dim tash që bash kultura e atëhershme e sh-
krimit shqip me rezultatet e debatit intelektual
të kohës gjejnë pasqyrim fillimisht vetëm në
aktivitetin e kësaj shtëpie botuese dhe shtypsh-
kronje njëherësh: 1. organizimi i kodit alfabe-
tik dhe i normës gjuhësore në një përsosmëri të
tillë që vetëm të kujton kodin alfabetik të Ma-
nastirit; 2. Latinizimi i plotë i këtij kodi në bot-
imet tejet domethënëse të shoqërisë "Bashkimi"
(abetare + fjalor); ndërkohë që 3. përshtatja e
menjëhershme me vendimet e Kongresit të
Manastirit u përftua së pari në këtë shtëpi
botuese, ku përjetoi dritën e botimit edhe libri i
parë shqip me kodin e alfabetit të ri të Manas-
tirit.

- Nuk mund të lemë pa vënë në pah as kreun
"Shtëpia botuese nën dritën e autorëve të saj."
(f, 373-563) Këtë krye mund ta cilësojmë pa ekza-
gjeruar aspak si enciklopedi e klerit katolik-in-
telektual (shqiptar e të huaj) që ishte aktiv në
Shqipëri në periudhën midis viteve 70-të shek.
XIX deri në gjysmën e viteve 40-të të shek. XX.
Shumëkush lejohet ta konsiderojë këtë krye si
vëllim i 4-t i FESH-it, meqë më shumë se 4/5 e
numrit të rreth 100 autorëve nuk gjejnë aspak
pasqyrim në Fjalorin vërtet mjeran Enciklope-
dik Shqiptar - i pari (Tiranë 1985) si pjellë e poli-
tikës shkencore të kohës, ndërsa i dyti  (Tiranë
2008/9) thjesht si rrjedhojë e "suksesit" të asaj
politike.

Mjaftojnë këto vëzhgime të thukëta për të
nxitur lexuesin sqimatar me kërkuar e marrë
vetë kontakt me këto vlera të trashëgimisë kul-
turore të inteligjencës shqiptare, të mbetura
deri sot në hije. Vlera të tjera unikale kultur-
ore-albanologjike, si p.sh. ajo e Shtypshkronjës
së dikurshme Françeskane (1917-1944) janë në
pritje të radhës për të dalë dikur në dritë.


