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 Në kuadrin e një projekti për t’i bërë 
nje homazh  veprës së  Moikom Zeqos, 
po paraqitet  ribotimi i librit “Tjetërlloj” i 
Fatmir Mingulit, botuar 16 vjet më parë.  
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Botimi i këtij libri bëhet 
me mbështetjen e Institutit 

“Moikom Zeqo”.
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 Për nga kultura e pashembullt poliedrike, 
vullneti i rrallë për punë në çdo zhanër, thellësia e 
mendimit, prirjet europianiste dhe vënia e të gjithë 
veprës së tij në shërbim të  çështjes kombëtare, 
Moikom Zeqo mbetet  rast unikal në të gjithë 
historinë e letërsisë shqiptare.

                                                  Shpendi Topollaj
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Njё rrёfim i Moikomit….

 Historia e botimit tim tё parё poetik mund 
tё mos tregohet. Por prap ёshtё njё lloj parabole. 
Nё vitin 1964  (isha 15 vjeç), miku im i fёmijёrisё 
Namik Mane (qe disa vite mё i madh nё moshё 
se unё, shkruante edhe ai poezi) ngulmoi me 
xheste serioze dhe tё frikshme se duhej patjetёr tё 
çoja librin me poezi nё Shtёpinё Botuese “Naim 
Frashёri”. 
 Pse? E kundёrshtova. Skepticizmi qe 
parzmorja e moshёs. Pa qenё i vetёdijshёm. 
Pse? Se shteti bёn shtёpi, rrugё, gazeta, uzina, 
anije, shtylla tensioni. Shteti boton libra. Askush 
tjetёr. Arsyetimi nuk kundёrshtohej dot. 
Llogjika shtetёrore qe simetri e madhёrishme. E 
pashmangёshme. 
 Namiku ishte i vetmi njeri nё botё qё kishte 
lexuar dy-tri libra tё mi qё i kisha “botuar” vetё. 
Ishin pёrmbledhje vjershash shkruar me penё, 
qё u kisha ngjitur kapakё tё pikturuar vetё, me 
numura rendorё romakё, ilustruar me copёza 
figurative, tё prera nga revistat me ngjyra, tamam 
si pergamenёt e lashtё. Poezi substiancialisht 
intime, tё trishtuara, fluturime kozmike, metafora 
absurde dhe tё çmenduar pёr Hёnёn, vjeshtёn, 
motive dashurie pa adresё, gati pa asnjё lidhje me 
realitetin. 
 Absolutizmi i intimes, botё e mbyllur, 
pezimizёm kёndellor, brishtёsi e thёrmuar, kotёsi 
e shkujdesur, vetmira baritore, imagjinata tё 
bezdishme, shkurt njё hermenuatikё, por gjithsesi 
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e lexueshme, bizarre, e kundёrthёnёshme. Vetёm 
te Namiku kisha besim, vetёm atё e kisha lejuar 
t’i lexonte. S’do ta harroj kurrё nismёn e tij, mё 
qetёsoi. Ma mbushi mendjen, m’i zgjodhi vetё 
poezitё, i  vuri titullin përmbledhjes “Toka mёmё” 
(e ruaj akoma kёtё”libёr” me titullin positivist tё 
shkruar me dorёn e tij).
	 Marrё	 nga	 “Parafjala”	 nё	 librin	 e	 Moikom	
Zeqos	 “Miscellanea	 1”	 Aparkeas-	 Abraxas,	 Tiranё	
2006,	f.	11,12. 

 Shqipëria e viteve ’60 ishte akoma në 
adoleshencën e saj poetike. Në qerthullin 
stërmundues të shpirtit të Moikomit kishte dhe 
figura njerëzore që afroheshin me shqetësimet 
e poetit të “sapofilluar”, Namik Mane, një 
poet i ardhshëm, insistonte vazhdimisht dhe 
çmendurisht që poeti i ri të botonte  poezitë e 
shkruara me dorë në fletoret katër lekëshe me 
katrorë. Namik Mane, sot në afarist i nderuar, ishte 
apologu i parë i poezive të ardhme të Moikom 
Zeqos.

											Nga	libri	“Tatuazhet	e	shpirtit”	
									–	Transletërsia	e			Moikom	Zeqos-.	
												Fatmir	Minguli,	Erik,	Tiranë,	2017
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PARATHËNIE

Nga	Pol	Milo

MoikoM Zeqo
një hoMaZh për kërkiMin drejt së vërtetës. 

	 “Jeta	 është	 një	 udhëtim	 eksperimental	 i	
ndërmarrë	 në	 mënyrë	 të	 pavullnetshme.	 Është	 një	
udhëtim	 i	 shpirtit	 nëpër	 botën	 materiale	 dhe,	 meqë	
është	shpirti	që	udhëton,	është	shpirti	që	përjetohet.
 Kjo është arsyeja pse ekzistojnë shpirtra soditës 
që	 kanë	 jetuar	 më	 intensivisht,	 më	 gjerësisht,	 më	 të	
trazuar	sesa	të	tjerët	që	e	kanë	jetuar	jetën	e	tyre,	thjesht	
nga	jashtë.”

Fernando Pessoa, Libri i shqetësimit 

 “Nëse	vërtet	do	 të	 ishit	kërkues	 të	 së	vërtetës,	
atëherë do të ishte e nevojshme që të paktën një herë në 
jetë,	të	dyshonit,	për	aq	sa	është	e	mundur,	në	të	gjitha	
gjërat.”

Dekartes

 Të shkruash për Moikom Zeqon është njësoj 
si të shkruash për të vërtetën. Ai e ka kërkuar aq 
shumë  atë, saqë mund të thuash me siguri se 
asnjëri nga ne të tjerët që jetuam përqark tij, nuk 
i kemi shkuar ndonjëherë aq pranë. Kërkimi i 
tij ka qenë i madh, i vështirë, i pamundur. Vetë 
zbuluesi Galileo Galilei ka thënë se: “e vërteta 
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është e thjeshtë për tu kuptuar, por e vështirë për 
tu zbuluar.”

1. Arsyeja 

 E vërteta, si një çelës apo ingranazh, vjen 
përmes fakteve, të shkruara a të pashkruara. 
Pikërisht si fakte ndaj së vërtetës vijnë këto shkrime 
të hershme të profesor Fatmir Mingulit, që si një 
dishepull e tregon dhe e analizon mjeshtërisht atë. 
Kurse për të pashkruarat është punë e gjithsecilit 
të kërkojë. Këto shkrime të publikuara fillimisht 
në vitin 2005 në të njëjtën përmbledhëse, risillen 
po për të njëjtën arsye, rilidhja me dijen, sipas një 
metode që vetë Moikomi e zgjodhi si të tillë. 
 Të lidhesh me dijen moikomiane nuk është 
aspak e thjeshtë. Duhet të kundrosh nga pikat 
antike të të njëjtit qytet, tonit dhe tijit, në mënyrë që 
mund të rilidhesh me të njëjtat forma të mendimit 
dhe të kuptimit, e që pikërisht kështu fillon rruga e 
kërkimit dhe e eksperimentimit. Duhet të kërkosh 
të mundurën tek e pamundura, të dukshmen tek 
e padukshmja, të prekshmen tek e paprekshmja, 
të mendueshmen tek e pamendueshmja, nëpër 
shkallët dhe galeritë e një amfiteatri sa antik aq 
edhe modern. 
 Dhe prap mendimi, që sa i pamjaftueshëm 
është ky kërkim, do të na mundojë e do të na fusë 
nëpër dilema, qoftë si peshë apo qoftë si hall. - 
“Futja nëpër dilemat e studiuesit”, thotë prof. 
Fatmir Minguli, “është si halli që s’i ngjan hallit. 
Dilemat janë probleme filozofike, shkencore, që 
kanë personalizimin por jo personalitetin e vet”. 



15

Tjetërlloj

Dhe pikërisht mungesa e këtij personaliteti, e 
identifikimit apo modelit të zgjidhjes, kërkon 
përfshirje përtej enigmës së tyre. Prandaj “dilema 
është hall”. Dilema është halli ku përfshihet lexuesi 
gjithashtu. Te “Grishja e Florimontit”, Moikomi 
hedh një tezë mjaft të guximshme: “Unë jam Ati, 
ti Florimont je biri, ky libër është Shpirti i Shenjtë. 
Po pse?” 
 -”Sepse brenda këtij triniteti, - shpjegon 
profesor Fatmiri, - ndodhet lexuesi i cili është 
fluidi brenda këtyre të treve. Libri është lexuesi!” 
Dhe lexuesi është Shpirti i Shenjtë, ndërkohë 
që Moikomi eksperimenton si arkeolog dhe si 
kineast. 

2. Mistika dhe rregullat. 
    Republika Narrative e Fatmir Mingulit 

 Dija nuk humbet, nuk zhduket, është 
si energjia që shëndrohet nga një formë në një 
formë tjetër, forma më e lartë e saj është dija për 
jetën. Pas kësaj dije Moikomi u përqendrua si një 
fëmijë që habitet dhe  mrekullohet pas kupolës 
qiellore dhe shkëlqimit të miliona yjeve, duke 
pritur me krahëhapur dritat e meteorëve kur çajnë 
errësirën. Ndriçimi i errësirës është një fenomen 
sa i magjepsur aq edhe i zhytur në zbulimin e 
figurave të papara dhe të hijeve që krijohen. 
 Por këtu nuk janë vetëm hijet e jashtme por 
edhe ato të brendshme që e mundojnë shkrimtarin 
e mirëfilltë. Këto hije Mojkomi i ripërpunon 
mjeshtrisht duke krijuar hijen e vetvetes. Dialogun 
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me të. Nga e pavetëdishmja ai krijoi dialogë 
mistikë me veten, procese komunikimi dhe 
përpunimi që habisin çdo lexues. Nëpërmjet këtij 
procesi ai krijoi dorëshkrim me Makabe Zaharia, 
që kur prof. Fatmiri shkruajti publikisht “E fshehta 
e dorëshkrimit”, ai me të drejtë i’u shpreh: “Un 
vërtete e krijova në letra, kurse ti Fatmir e ngjalle 
atë!” 
 Profesor Fatmir Minguli e sheh proçesin 
narrativ gjithëpërfshirës. Ai është banor i asaj që 
e quan “Republika Narrative”. “Kjo republikë 
- shpjegon ai - funksionon si çdo republikë mbi 
bazën e ligjeve dhe rregullave të komunikimit. 
Ajo nuk i përket as një sistemi monist apo 
totalitar dhe as diktaturës së vetvetes, por është 
një sistem gjithëpërfshirës i lëndës së gjërë 
narrative, ku çdokush komunikon me çdokënd, 
përtej hapësirës dhe kohës, anembanë botës, në 
çdo kohë dhe epokë.” Mjafton që të mos shkelen 
rregullat e mbara të komunikimit. Nëpërmjet 
këtyre rregullave jemi ne që kemi marrë përsipër 
një mision, më të hershmin dhe më të vështirin, 
atë edukimit të brezave dhe përcjelljes së punës 
kërkimore tek ata që më vonë do të dinë ti vënë 
gishtin kokës. Kjo është Republika më e rregullt.

3. Një jetë në kërkim të së vërtetës. 

        Moikomi përpiqej, arsyetonte, argumentonte, 
shpesh herë dukej sikur sajonte për t’ju kundërvënë 
vetë arsyetimit të tij, dhe aty ku gjente forma të 
ngurta për tu kapur, mbështeste mirë tezën e tij, 
ndërkohë që aty ku ajo nuk mund të qendonte, 
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atëherë e linte të lirë pezull në ajër, pa peshë, pa 
gravitet, të shkojë pas ndjenjave, përfytyrimeve, 
në një ndërthurje ku është mjaft e vështirë të 
ndahet realiteti nga përfytyrimi, e vërteta nga 
trillimi, pasi peneli ngjyrues i këtyre portreteve 
janë dëshira dhe pasioni. 
 Kjo është një e vërtetë e zbuluar dhe e 
rimishëruar sërisht, dëshira dhe pasioni janë 
armët e kërkuesit, eksploruesit mistik, arkeologut, 
njeriut që kërkon dhe gjen thesarin e mesazheve 
të fshehura nga gurët e rrënuar e të mbuluar me 
pluhur. 
 Kur flitet për thesare, nuk është e nevojshme 
të mendojmë ato qypat me florinj apo arin e tretur 
nëpër shtratet e lumenjve. Thesaret janë mesazhet 
që transmetohen prej mijëra shekujsh qoftë nga 
materia qoftë nga jomateria, njësoj siç është ajri, 
ozoni, energjia e errët në univers, apo drita e 
dukshme e diellit që ne e shohim çdo ditë. Por pa 
energjinë e duhur, pa dëshirën dhe pasionin për të 
kërkuar, njeriu nuk do mundej kurrë të arrinte tek 
e vërteta. 
 Moikomi mund të quhet pa frikë Borgesi 
shqiptar. Ai krijoi një revolucion letraro-shkencor, 
hodhi bazat e teletransportit brenda Shqipërisë, 
kishte vizionin që ta kthente Shqipërinë dhe gjithë 
vijën bregdetare perëndimore në muzeun më të 
madh të lashtësisë në botë, ku turistë nga e gjithë 
bota do mund të vinin  të teletransportoheshin 
nëpërmjet ashensorëve elektrikë dhe do asistonin, 
nëpërmjet xhamave transparentë, kërkimet 
arkeologjike në fund të detit si dëshmitarë aktualë 
të një lashtësie pellazgo-ilire nga ku ka marrë 
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bazat civilizimi modern. Për këtë ai i rikthehet 
gjuhës shqipe, si më e vjetra, me prejardhje nga 
pellazgjishtja. Ai gjithashtu ngre lart figurën e 
shqiptarit, gati e mitizon atë. Nëpër tregimtarinë 
e tij vlerëson dhe i jep vëmendje mendimit artistik 
dhe filozofik të mendimtarëve si Leonik Tomeo, 
Jan Kukuzeli, Buzuku, Bogdani, Migjeni, Konica, 
etj, etj.
 “Gjon Buzuku - thotë Moikomi - është 
diku, një qenie apo një dinozaur njerilibër, prapa 
nesh, diku në universin e kalendarit, i cili ulërin 
nga mungesat, i errësuar në rastësi, i balsamosur 
në akuariumin legjendar të shekujve.”
 Me shprehjen e tij: “O Zot, jam kaq i 
përkohshëm dhe për fat të mirë i vdekshëm deri 
në fund në çdo molekulë”, na bëri që të mendojmë 
se ishim ne ata që patëm fatin e madh të ishim 
dëshmitarët e një shpirti prometik, i cili erdhi për 
të sjellë dritë nga një dimension i largët qiellor, u 
misherua në këtë hapësirë dhe kohë ku ne jetuam 
duke e ndriçuar sado pak, dhe shtegtoi sërisht 
në misionin e tij të madh, në kërkimin drejt së 
vërtetës.

Durrës, 07 Mars 2021
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ARTIKULIMI I MITEVE
DHE KENGEZIMI I EPOKAVE

Macte anio, generose puer, sic itur ad astra!
Vergilius, Aeneis,  IX, 641

Guxim, o djalë fisnik, kështu shkohet deri  në yje!
                     Virgjili, Eneida, IX, 641
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“KENGA E KENGEVE” 
NE MUZIKALITETIN SHQIP

 Duke	perfunduar	së	l	exuari	librin	e	pestë	të	
Apostullit	Santiago,	lavdi	i	qoftë	atij	që	e	ka	shkruar	

lavdi	i	qoftë	atij	që	e	lexon.

(Libri 5-Codex Calixtinus)

Tani	për	tani	shohim	vetëm	një	tabllo	
Të	paqartë,	si	në	një	pasqyrë	të	trubullt.	

por	atëhere	do	ta	shohim	Perëndinë	ballë	për	ballë.

 (Shën Pali Korintasve. Letra e I-rë)

 1.
 Një libër i vogël me një mendim të madh. 
Që në fillim e them se ky libër mund të behej më 
i madh, dhe ndoshta një ditë do të plotësohet 
mendimi im propozues. Eshtë e çuditshme ajo që 
ndodhte gjatë leximit të librit “Kënga e Këngëve” 
të Moikom Zeqos. Lexoja dhe ngrihesha për të 
marrë libra nga biblioteka ime. Merrja “Cristoforo 
Kolombo, uome delle frontiere” ¹, pastaj merrja 
“Hebrejtë në Shqipëri gjatë shekujve”², pastaj me 
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rradhë  “Dhjatën e re dhe psalmet”,  libra të Alfred 
Uçit për mitologjinë, Jeten e Frojdit, Jeronim De 
Radën, Çajupin, Naim Frashërin. Rileximi i këtyre 
librave më ndihmoi për të zbëthyer një mister të 
veçantë që fsheh libri i Moikom Zeqos “Kënga 
e Këngëve”. Duke lexuar këtë libër simpatik që 
ndryshon shumë nga librat e mëparshëm të këtij 
autori, vihesh para disa befasishë dhe patjetër disa 
pikëpyetjeve sa të vështira aq dhe tunduese. 
 Mënyra e përkthimit të “Këngës së 
Këngëve” ose Këngës së  Solomonit madhështor, të 
ngjan me përpunimin arkeologjik të një  amfore  të 
bëshme  ku djali dhe vajza e këngës janë pikturuar 
aty. Arnfora është e tokës sonë ilire dhe autori me 
muaj të tërë e pastron nga dherat e historisë me 12 
lloj furçash speciale ose më mirë të themi magjike.
    Unë nuk e njoh Zotin Makabe Zaharia, por 
mendoj se ai duhet të jetë njeri shumë i madh. Letra 
e tij tronditese është  me vlera  jashtëzakonisht 
të  larta për problemet tona shqiptare. Problemet 
e tanishme dhe të hershme. Ato vlera janë të 
domosdoshme t’i njohin edhe si krijues, edhe si 
lexues i zakonshëm.
 Një fenomen gati magjik është tabloja ku 
përshkruhen mistershëm gjurmët e pulbardhës 
në bregun e Currilave. Vetëm ato tre pishat e 
vetmuara mund të dinë diçka. Ato gjurmë janë 
në fund të fundit shkrime të pakuptueshme tani, 
por përfaqësojnë një të ardhme. Kjo e ardhme tani 
është e paqartë dhe shihet turbullt, por do vijë  
një ditë dhe ato gjurmë  do na japin mesazhe të 
madhërishme  për ne.
 Kur bisedon me njerëz të zakonshëm për 
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madhështinë e brigjeve ilire, ato të shohin me 
dyshi ndoshta me tallje. Por librat e historinëve 
tanë dhe të huaj flasin për lulëzime qytetarie 
të hershme. (:do vit qe kalon bie vazhdimisht 
studime të bukura dhe reale që vënë historinë e 
pararendësve tanë në shkalla superiore karshi jo 
vetëm fqinjëve taneë, por dhe më larg fqinjësisë 
gjeografike.
 Dhe tani po përshhuaj disa ndodhi që 
lidhen tamam me përkthimin e çuditshëm që i ka 
bërë Moikom Zeqo “Këngës se Këngëve”.
 Sa do që të jemi modeste në qenësinë tonë 
pellazgjike-iliro-shqiptare nuk mund të r rish 
i paemocionuar nga ngjaije të tilla si   këto me 
poshtë:
 Kam takuar në 1979 në Toronto të Kanadasë 
një shqiptar arbëresh të Zarës Dalmatiane. Ai ishte 
inxhinier dhe kur e mori vesh që unë isha shqiptar 
më tha me zë të ulët: “Si po vete? Ku shkon? Mirë 
shëndeti?”. Këto fjalë i kish mësuar nga gjyshi i 
vet. Dhe përkthimi i “Këngës së Kënëeve” me 
ngjan me muzikalitetin e këngëve të fshatit tim 
Nivicë Burbar në bregun e Detit të Sarandës. 
Kur lexova vargun: “Kush është ajo që vjen nga 
shkretëtira (Poema e tretë -Poeti)³ m’ u kujtuan 
këngët e vjetra të bregut të detit që  unë i ruaj në 
mendjen dhe shpirtin tim.
 Ndoshta mund të bëj ndonjë gabim, por 
mendoj se ngjashmëria e “Këngëve të Këngëve” 
me poezinë popullore të Bregut të Detit dhe në 
Diasporën shqiptare kudo që është, ka çuditërisht 
koiçidence ose egzistence totale. Këtu nuk flas 
vetëm për Diasporën dhe të folurën e arbëreshëve 
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të Italisë dhe të Dalmacisë. Kjo ndodh edhe me  
arvanitasit e Athinës, në shtëpitë e  të cileve unë 
kam dëgjuar kaseta me këngë të vjetra shqipe të 
mbushura me muzikalitetin fantastik të të folurës 
së hershme shqipe.

 2.
 Ky libër që po diskutoj ka një veçori tjetër. 
Ai i kushtohet njerëzve dhe jetës me të mirat dhe 
këqijat e saj. Nga  një libër fetar  po perifrazoj këto 
radhë:
 “Pashë një dritë në· dhomën time deri sa 
ajo e ndriçoi më shumë  se sa të ishte mesi i ditës. 
Papritmas, u duk në anë të  shtratit tim një qenie 
e adhurueshme njerëzore. Aja qenie pluskonte në  
ajër e këmbët e tij nuk preknin në tokë “ 
 Libri “Kënga e Këngëve” fsheh në 
vetvehte pjesë të tilla të magjishme të ngjashme 
me perifrazimin e mësipërm. Kështu që duke 
ngërthyer të magjishmen, të pakuptueshmen 
me realen, jetësoren, libri merr cilësi të veçanta. 
Prandaj nëse në fillim të këtyre shënimeve shkrova 
që libri duhej të ishte më  i madh tani po them se ai 
duhet ndarë  në dy libra në një të ardhme.
 I pari libër i “Këngës së Këngëve” është  
magjia dhe poezia e mrekullueshme e botës 
njerëzore, e lashtë dhe e bukur që atëhere.
 I dyti libër është gjithmonë sipas librit që 
diskutojmë, lufta e padukshme dhe e pandjerë, e 
butë dhe rr jedhëse, mikluese dhe e pëlqyeshme 
kundër botës njerëzore që është keqtrajtuar.
 Kur flitet në këtë liber për Coca-Colën dhe 
reklamat e saj, më kujtohet se kam lexuar diku që 
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objektivi përfundimtar i kompanisë Coca-Cola 
është eliminimi i ujit të zakonshëm nga tavolinat 
e ngrënies. Ky është vetëm një  nga shembujt e 
denatyralizimit të  jetës. Dhe flitet  për ujin, ujin  
që krijoi botën dhe zhvilloi jetën e njerëzve dhe 
gjallesave të tjera. Atëhere ku po shkohet?

 Nuk mund të zgjatem edhe në problemet e 
sotme që ndeshet njerëzimi në jetën e vrullëshme 
që po harron bukuritë e vjetra të  botës.  Këto  
probleme për dikë mund të duken të padukshme, 
por bota e padukshme nuk është e tillë për të 
gjithë.
 Por një studiues i padukshëm në ambjentin 
e padukshëm mund të bëjë mrekullira.

Referimet:
 1. Nicola Bottiglieri “Cristoforo Colombo, 
uomo delle frontiere” - E.A EI 1996.

 2. Apostol Kotani “Hebrenjtë në Shqipëri gjatë 
shekujve” Tirane 1996.

 3. Dhiata e Re dhe psalmet- botim i GBV 1991.

 4. Dëshmia e profetit Josif   Smith. SHBA  1989.

                                                     Durrës, 17 gusht 2003
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RIZBULIMI I JETES 
DHE I VETVEHTES

 Vitet e fundit një kritikë e veçantë po shfaqet 
gjithmonë e me shpesh për librat e Moikom Zeqos. 
Ky sulm “kritike” ka si shkak librat e fundit të 
botuara nga poeti dhe arkeologu Moikom Zeqo. 
Në këto libra të fundit ka një ndryshim cilësor duke 
u bërë më  i dallueshëm, d.m.th.me i dukshëm për 
një masë më të madhe njerëzish.
 Kritika kryesore është  bërë  zakonisht se ky 
autor ka shumë boshte të  vegjël brenda një libri të 
cilët lëvizin në drejtime dhe sense të ndryshme.
 Këto boshte - ide  në  librin e sapodalë  në 
qarkullim “Shtatë ditë  rizbulimi të Amerikës” të 
M. Zeqos, duket sikur janë sistemuar vetëm drejt 
një aksi madhor, rreth një aksi dentrit, pa iu larguar 
atij. Ky libër është shkruar me shume dashuri, 
dhe me shumë kujdes. Eshtë dashuria në fillim 
ndaj temës dentrite dhe është kujdes, që gjithë ato 
ide po lëvrijne me padurim brenda neshtave në 
prozë, rrjeshtave  në poezi, t’i  përqendrohen një 
ideje: Rizbulimi i një të vërtetë të madhe. Në librin 
jubilar të Nicola Bottiplierit “Cristofaro Colombo, 
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uomo delle frontiere” botim i vitit 1996, thuhet se 
zbulimi i Amerikës është : “Ngjarja më e madhe e 
historisë mbas ardhjes së Krishtit”.
 Moikomi në librin e tij na zbulon dhe 
rizbulon Amerikën, paçka se në stilin e tij.

POEZIA DHE TENDENCAT 
E KERKUESIT

 Nga do që të vërtitet Moikom Zeqo kur 
shkruan libra, nuk i shpëton dot dy hapësirave 
madhore: Poezisë dhe arkeologjisë. Këto dy zonja 
pushtuese, hije rënda, po e zhysin përherë e më 
tepër në humnerat skajore të planetit tonë  dhe  
rreth  tij. Ai herë në kozmos :fluturon dhe gjen 
hapesirë mikpritëse, herë kthehet që andej dhe 
zhytet në humnera të frikëshme të nëntokës dhe 
nëndetit. Por, gjithmonë  mbas  çdo zhytje  lart, 
ose poshtë, seç  sjell një pluhur të veçantë,  të 
panjohur. Këtë pluhur që është në sasi shumë të 
vogël, por i çmushëm dhe që ai e sjell, e përpunon 
dhe na e servir për ta provuar.
 Një nga temat boshte të  vogla brenda 
librit “Shtatë ditët e  rizbulimi të Amerikës” është 
përkushtimi i poetëve të mëdhenj ndaj poezisë 
së lartë. Ai analizon në mënyrë krejt të veçantë 
dy amerikanët poetë: Walt Wh itman dhe Edgar 
Allan Poe. Janë dy rizbulues të Amerikës. Ata 
ishin poetë  dhe  kërkues. Por është  edhe  një  poet 
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i tretë: Henry Wadsworth Longfellou. Ai rizbulon 
Amerikën, por edhe Shqipërinë. Ai na zbulon në 
vitin 1850 kur shkruajti librin “Tales of  Wayside 
Inn” që në  shqip lexohet “Histori të një hani buzë 
rrugës”. Ky amerikan e renditi historinë shqiptare 
ndër më interesantet europiane. Kur F.S.Noli e 
shqiproi vjershën e famshme për Skënderbeun 
nga Longfellou në vitin 1916 shkroi: “Kam një 
shpresë të vogël që lulja që mora nga kopshti i  tij 
nuk e humbi fare as erën,  as ngjyrën, as freskinë, 
duke e mbjelle në gardinën e Shqipërisë “
 Moikom Zeqo, përpiqet të grumbullojë sa 
më shumë lule të tilla . Në këteë libër M. Zeqo i jep 
një rendësi të jashtëzakonshme, thuajse eprore, 
poezisë, duke i njohur asaj detyrën madhore në 
kompleksin njerëzor: “njohjen”. Këtë  detyrë  e 
kryen Walt Whitman që nëpërmjet poezisë bota 
tjetër njohu Amerikën. Duke rizbuluar poezinë 
e madhe të  Whitmanit i cili i dhuroi njerëzimit 
“Fijet e barit” pa bërë dallime midis llojit të 
shtresave njerëzore, kuptojmë  se ishte ky poet që 
mësonte  të  gjithë njerëzit se bota është e lirë. Fijet 
e barit ai ja dhuroi  të gjithëve, është ai që siç  thotë 
Moikomi në këtë libër se: “surb për vete ajrin, por 
le për të tjerët plot”. Ky është dhe lajtmotivi i këtij 
libri ku doktrinat amerikane kanë qenë dhe janë 
ndryshe nga ato të pjesës tjetër të botës.
 Kur ai flet per Whitmanin bën krahasimet e 
veta specifike. Moikomi ve në balanceë Homerin 
dhe Whitmanin dy skaje botërore, dy botkuptime 
të ndara. Homerin me kodin e tij demokratik të 
antikitetit dhe Whitmanin, me kodin e tij profetik 
të shekullit XX. Në këtë mënyrë krijimi këtij  libri, 
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Moikomi na fut lirshëm, pa petkun e gazetarit me 
jetën amerikane, kudo që ai sheh me syrin e poetit 
dhe të kërkuesit. Ai na thotë se rizbulimi i një gjëje 
është  RIKOMPOZIM, është RINDERTIM, pra 
është në fund të fundit KORRIGJIM. Pra ne duhet 
të korrigjojmë shumë gjëra.
 Eshtë gjëja më e vështirë që mund të 
bëjmë ne, shqiptarët. Dhe M. Zeqo vazhdimisht 
korrigjon. Ai në faqen 25 të librit që diskutojmë 
shkruan: “Shfletoja librat e shekujve të ndryshëm 
dhe ndieja praninë e padukshme të historisë, gati 
besoja tek disa familje antropomorfe të Muzave të 
kujtesës”.

ANALIZA JETESORE

 Kur shkruan për një libër është bërë 
zakon që, ose ta shash fare ose  ta lavdërosh 
në maksimum. Libri “Shtatë ditë  rizbulimi të 
Amerikës” është i padenjë për të pasur dy forma 
kritike, që përmenda më lart. Ai është libër që ve 
ëe mendime dhe të largon nga format skematike 
të kritikës.
 Në pjesën e fundit “Dita e shtatë” M. Zeqo 
ka një kapitull jashtezakonisht të dobishëm. Dita e 
shtatë është ditë pushimi dhe ai ka zgjedhur këtë 
ditë  të  bekuar nga Zoti, që të flasë me vehten e tij. 
Flet hapur.
 Në faqet e këtij kapitulli del në pah esenca 
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e gjithë librit të tij dhe pse jo, del në pah esenca e 
veprës së tij. Vepra letrare e M.Zeqos vitet e fundit 
është më analitike, më pranë vetvehtes. Duke 
rizbuluar jetën amerikane, M. Zeqo, rizbulon 
jetën e tij. Janë shumë prekese faqet mbi visitën 
në bibliotekën e Oberlinit, ku etja për dije dhe për 
zhvillim të kujton kokat e klasiçizmit europian. 
Pluskimi i  M. Zeqos me letrat e tij po bëhet në 
ujra tokësore. Ai tashmë po kuptohet  më  lirshëm, 
falë  një  pune voluminoze prej studiuesi, poeti, 
shtegtari, boyscout-i, zhytësi, aventurieri.
Analiza jetësore, që Moikomi zhvillon në këtë 
libër të fundit është mbështetur në besimin ndaj 
Krijuesit. Para besimit ai është kokëulur se përpara 
krijimit është besimi. Jo më kot ai e ndau librin në 
shtatë pjesë. Ndoshta Moikomit i përshtatet një 
paragraf nga J.L. Borges. Në veprën e tij “Trillimet” 
ai ka shkruar: “Di për një rajon barbarësh, ku 
bibliotekarët e tyre mohojnë supersticizmin dhe  
zakonet    kote  për të  gjetur  kuptimin e  ëndrrave 
apo të vijave kaotike të dorës”.    Eshtë koha që 
sot, njerëzit kanë nevojë për besim, kanë nevojë 
për kuptim të jetës. M.Zeqo na jep këto në librin e 
tij shtatë ditësh. Arritja te njerëzit e thjeshtë  është 
ëndrra më e madhe e një shkrimtari.
 Duke analizuar jetën amerikane M. Zeqo 
na tregon se ç’duhet të  mësojmë aty. Dhe ai vetë 
është  realist. Nga historia e poezisë botërore dihet 
shumë mirë që shumica e poetëve të mëdhenj të 
shekullit të kaluar, kaluan në depresione mendore 
ose në misticizëm, ashtu siç ndodhi me Poen. Jo 
me kot ndalet Moikomi te Shtëpia e tij Muze. 
Eshtë një respekt për jetën dhe veprën e njerëzve të 
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mëdhenj. Sot ështe ndryshe, nga 100 vjet më parë. 
Kapitujt e mesit, dita e martë, dita e mërkurë, dita 
e enjte, dita e premte janë të mbushura me poezi 
të kuptueshme, që vinë nga jeta dhe flasin për 
njerëzit. Ata kanë shpresë, nuk janë të kredhura 
në aluçinacione, abstraksion. Ja një shembull: 
Moikomi në faqen 69 ka përkthyer poetin Stephen 
Tood Booker. Ai thotë në  poezinë e tij:
 “Nuk egzistojnë shumë garanci gjatë jetes.
Por sërisht unë në mënyre absolute mund të futem. 
 Guxoj të rrëmbehem, të ngazëllohem.
Me formë parësore “.

JETA REALE

 Edhe  në  këtë  libër vërtetohet ajo që ka 
percaktuar kritika këto dhjetë vitet e fundit, 
Moikomi qëndron midis artit dhe shkencës. Me 
metaforat e zgjuara, me paradokset që më vonë nuk 
duken paradokse, ai na jep një libër të sofistukuar. 
Gjatë leximit ndjen një kënaqësi intelektuale, 
mendimin në levizje, merr informacionin shumë 
të dendur, që ndonëse të lodh, prap të pëlqen. 
Moikom Zeqo ka qenë i vështirë, por tani ai është 
kthyer në një antisklerotik duke shkrirë pllakëzat 
sklerotike me anë të gjimnastikës së mendjes. Si 
arti ashtu dhe shkenca që na servir M.Zeqo në 
librin e ri mbështetën në jetën reale në Amerikë 
dhe tërthorazi në Shqipëri. Këto 10 vjetët e fundit 
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kemi lexuar shumë  për Amerikën. Me   librin 
“Shtatë  ditë  rizbulimi të Amerikës” marrim një  
leksion të  plotë  duke   rizbuluar një mori autorësh 
të letërsisë dhe filozofisë,  duke  njohur më mirë 
një mori veprash të  fushave   të ndryshme të  jetës, 
që shurnë kush i ka marrë me vonesë. Autori i 
librit me të drejtë thotë se fitorja e Amerikës në  
radhë  të  parë  erdhi nga zhvillimi marramendës 
i teknologjisë dhe i ekonomisë. Këto dy rryma 
i çuan drejt rrugës së  re, globalizimit. Janë 
shumë ide të fuqishme që parashtron Moikomi 
në diskutimet e veta për ngritjen pa pushim të 
ndërgjegjes ekzistuese separatiste. Dhe me të 
vërtetë: A ka rrugë zhvillimi globalist, kur dimë 
se 200 shtete  me  rreth 3000 etni dhe rreth 5000 
grupe gjuhësh janë në rrezik konflikti? Konfliktet 
e Evropës shkaktuan luftra të vogla dhe të medha 
e deri në luftra botërore.
 Këtë e shpjegon shumë mirë autori në 
eksperiencën e Revolucionit Francez, i cili 
trashëgoi ruajtjen fanatike të guackës së shtetit 
kombëtar. Diskutimet për një Europë të  Bashkuar  
janë  ilustrimi më  i mirë për vlerat e  këtij libri. 
Në jetën reale mbruhet humanizmi planetar, për 
të cilin Moikom Zeqo bën thirrje të fuqishme 
duke kritikuar idetë utopiste joshëse në fillim dhe 
shkatërruese në fund. Humanizmin planetar M. 
Zeqo e shikon si një mundësi jetë globale duke 
përjashtuar bipolarizimin, sidomos atë që kaloi 
Bota gjatë Luftës së Ftohtë.
 Zhvillimet ekonomike jetësore tip 
amerikane hynë çdo ditë në botën jashtë Amerikës.
Ato kur hynë nuk dalin më. Nuk është fjala për 
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Coca-Colën apo Mak-Donaldin.
   Eshtë fjala per çdo gjë jetësore.

DILEMAT E NJEREZIMIT

    Libri i Moikomit, si libër i veçante mund të 
quhet libër-idesh. Ai ngulmon tek idetë dhe ka 
një informacion të  orëve  të fundit. Duke qenë i 
ndërlidhur   me  lashtësinë, çuditërisht ai ka një 
kureshtje të madhe për të dhënat më moderne të 
shkences, të gjenetikës dhe zhvillimeve globale.
Ai nuk ka ndjenjën e kompleksit të inferioritetit, 
guxon të mendojë drejt dhe saktë për problemet 
më të mëdha të njerëzimit. Libri i tij i fundit është 
një libër emblematik për dilemat e njerëzimit. Ai 
g jykon globalizmin si të pashmangshëm, por 
dilemat janë më të mëdha. Terrorizmi tashmë 
është bërë një problem  global dhe nuk ka karakter 
lokal. Ai nuk beson tek përplasja e qytetërimeve 
dhe e feve, por instrumentalizmi i qytetërimeve 
dhe feve, nga politika ka nje theks të rrezikshëm. 
Moikomi përmend shpesh filozofët e mëdhenj të 
kohës. Libri i tij bazohet në përsiatjet filozofike. 
Ai përmend filozofin Hillman dhe kriticizmin e tij 
për mitizimin e botës së parasë, për rikthimin jetik 
tek njerëzorja. Një problem i madh shqetësues për 
njerëzimin është manipulimi gjenetik, që mund të 
çojë në apokalips ekologjik,më të rendë dhe më të 
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kobshëm se sa apokalipsi atomik. Zeqo mbështet 
filozofin Hobermas, që është kundër manipulimit 
gjenetik. Edhe në librin “Kënga e këngeve” Zeqo 
merret shumë me dukurinë e klonimit njerëzor. 
Me një ironi therëse ai ve në lojë futurologjinë 
klonuese, projektet globale të klonimit. Padyshim 
që inxhinieria gjenetike është një arritje kolosale e 
shkences. Padyshim që klonimi mund të ndihmojë 
në ripërtëritjen e organeve  të  sëmura dhe pë r 
zgjatjen e jetës së njeriut. Por laboratorizmi i lindjes 
së njeriut do ta teknologjizonte proçesin e lindjes 
dhe do ta shkëpuste përfundimisht nga intimiteti 
njerëzor, do të shkatërronte institucionin e 
familjes dhe bijtë, apo bijat do t’i bënte praktikisht 
me baballarë  dhe nëna virtuale, praktikisht të 
paqena. Zeqo beson tek një Iluminizëm i Ri që 
është rikthim tek humanizmi planetar. Zeqo nuk 
është fatalist, por nuk beson se historia është  një 
ekuacion algjebrik, apo një program kompjuteri. 
Biseda e Moikom Zeqos me mikun e tij të vjetër 
Makabe Zaharia të kujton dialogët e mëdhenj të 
librave të antikitetit. Aty shtjellohen probleme, 
ose me saktë problematizohen situatat. Historia 
nuk eshte e ngurtë, por është një problematike e 
gjallë. Prej këtej shpaloset ideja se bota virtuale, 
që sot zotëron gjithçka, është një botë, e cila duhet 
kuptuar dhe jo përbuzur. Zeqo shpalos një të 
panjohur për ne shqiptarët. Faqet sintetike me 
një lakonizem të madh për letërsinë dhe kulturën  
amerikane  të habisin. Ai ndalet gjerësisht tek 
poezia e bitnikëve, tek Alen Ginsbergu, Orlovski, 
Keruaku, Lamantia, Shnajder. Në  mënyrë  të  
veçantë  ndalet  tek  poeti,  ai  që  e  quan lagjendar: 
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Erza Paund. Moderniteti i poezisë amerikane 
është diçka e jashtëzakonshme. Në këtë kuptim 
Zeqo  ka përkthyer poetët amerikan Sandberg, 
Todd, Miller dhe Friebert. Ai ka botuar  brenda 
këtij libri edhe fragmentin në anglisht të librit 
të tij poetik “Meduza”,  shumë  nga këto poezi 
janë botuar nga revistat më  të  specializuara dhe 
autorative amerikane për poezinë. Ky është një 
dimension tjetër, tani për tani i pa njohur i Zeqos 
për ne. Ky libër është vizionar dhe bën ndërlidhje 
historike dhe kulturore. Autori shkruan një tregim 
për Edgan Allan Poen, por edhe për kozmonautët 
amerikane me origjinë shqiptare. Këto ndërlidhje 
sqarojnë shumë gjëra, hapin horizonte të miqësisë 
dhe të hulumtimeve  të  ardhshme. Ky libër kështu 
është një peng i miqësise të popullit amerikan dhe 
atij shqiptar dhe fiton një semanticë të re dhe të 
posaç:me edhe për politikën e sotme të shekullit 
XXI. Dashuria e Zeqos për Amerikën është një 
dashuri e ndërlikuar dhe plot dituri, nuk është 
e thjeshtë dhe e sipërfaqshme. Ajo buron nga 
dashuria për njerëzimin. Zeqo i lëviz kaledoiskopet 
e qytetërimeve me mjeshtëri. Mes informacionit të 
pafund të botës ai di të bëjë sinteza.
 Sintezat janë stili  konceptual  i autorit.  
Duket sikur  ky autor edukon një tjetër mënyrë 
leximi për kohën e sotme. Ai ka kodet e tij të leximit. 
Disa mund ta quajnë edhe të vështirë ose elitar. 
Në të vërtetë ai synon të thjeshtën dhe kryesoren. 
Rruga e tij e logjikës është tepër komplekse. Ai 
çan rrugë të panjohura më parë në kulturen tonë 
kombëtare. Shpërthejne guackat e politikës dhe të 
filozofisë, për të gjetur autencitetin e humanizmin. 
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Struktura kozmogonike e librit, sipas 7 ditëve 
është një gjetje e goditur. Me të vërtetë nuk janë 
shtatë ditë të  një jave të rëndomtë, gjatë të cilave 
ai rizbulon Amerikën. Qëndrimi dhe studimi në 
Amerikë, në Dumbarton Oaks në Washington 
D.C. solli një ndryshim dhe pasurim mendor të  
Zeqos. Kjo është tepër e kuptueshme dhe  e qartë. 
Edhe të tjerë kanë studiuar në biblioteka të mëdha 
të planetit, por nuk e kanë bërë këtë gjë. Zeqo është 
një personalitet i shumëfishtë dhe vetëm kështu e 
ka skalitur individualitetin e tij, paksa të vetmuar, 
por të pashlyeshëm tashmë në letrat shqipe. Librat 
e tij duhen parë në lidhje me njeri-tjetrin, por edhe 
veç e veç këto libra mbartin tërësinë dhe mund të 
lexohen gjithashtu si një rizbulim i vazhdueshëm. 
Eshtë shumë e vështirë te arrihet deri në këtë pikë. 
Eshtë gati e pamundur të gjesh vetveten. Ky autor i 
përzien gjinitë dhe krijon një palimpsest shkrimor. 
Eshtë bërë përfaqësues i postmodernizmit letrar në 
Shqipëri dhe  në mënyrë të vetëdijshme por edhe 
me punë të përditshme dhe të jashtëzakonshme. 
Megjithate stili i tij eurudit ka një vetëironi të 
brendshme, që tregon se autori nuk është skllav 
i  subjekteve por  është  zot  i  tyre. Ai ironizon  
jo vetëm vetveten  por  edhe  teë gjitha mitet e  
kota të mburrjes dhe të ekzibicionizmit. Për atë 
shkrimtarokracia është një mit, kurse mburrjet e 
shkrimtarëve janë diçka e neveritëshme. Ai synon 
jo pa dyshime një ridimensionim të letërsisë në 
epokën globale, për  të gjetur   atribute t  e   reja  
të   letërsisë. Shpesh here  është i vështirë për t’u 
kuptuar në këtë aspekt, por dashuria dhe pasioni i 
tij nuk është e vështirë që të kuptohen. Duke qenë 
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një autor i vetmuar në  llojin e vet ai është shumë i 
lidhur me substancën kulturore të Shqipërisë dhe 
në këtë mënyrë me universalizmin.

Durrës, 17 shtator 2003
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NJE  THIRRJE MADHORE 
INTELEKTUALE

BEFASIMI

 Moikom Zeqo vazhdon të befasojë dhe ky 
lloj befasimi nuk është  i llojeve që njihen lartë  e 
poshtë. Eshtë një  befasim i rrallë, i pa ndjerë në 
këto 50 vjetët e fundit. Befasim që vjen aromë 
Rilindase. Eshtë Himara që e detyron Moikom 
Zeqon të shkruajë me kaq inteligjencë përrallore 
të shumëanshme, të këndshme, tërheqëse. Eshtë 
Himara e “natës së 12 Tetorit”, janë alienët 
që u shfaqën papritmas para dyerve të shtetit 
shqiptar; është bregdeti famëmadh i Jugut, është 
historia madhështore shqiptare e koncentruar në 
persosmëri te  Himara.
     Himara frymëzuese e shumë e shumë kokave 
dhe shpirtrave të mëdhenj! Himara e kryengritjeve 
të pastra shqiptare kundër të huajve, dhe vetëm 
të huajve. Kryengritje   popullore 1481-1912. Boll. 
Jashtë  mendimit europian. Një befasim!
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    Ky befasim madhështor ushqen shprtin e 
mendjen e  një studiuesi tashmë   të  krijuar, 
Moikom Zeqos dhe si i pllenuar nga qielli, toka, 
uji, historia, populli, natyra e Himares na befason. 
Eshte nje përkushtim total pa egoizëm tipik të 
disa shkrimtarëve tanë. Eshtë një zemërhapje, një 
grishje për përkushtim masiv.

SHPIRTI  I SKUADRES

 Ky nëntitull pak si i çuditshëm kur e sheh 
pak nga larg. Por kur lexon librin me kujdes, 
të merret mendja nga emrat e shkrimtarëve të 
Rilindjes, të kohës sonë, të klerikëve, të piktorëve, 
të mësuesve shqiptarë, të heronjve shqiptarë, etj.
 Duke i hequr eklipsin Himarës natyrisht 
duken sheshit ata të mirët dhe ata të këqinjtë. Po 
sa shumë të mirë njerëz që ka patur kjo Himarë! 
Po sa pak të këqinj ka patur! Ndoshta grupi i Spiro 
Spiromilos, majorit grek, i cili që nga viti 1914 
ushqen me fantazmagoninë e  tij disa pasardhës si 
p.sh alienët e “nates së 12 Tetorit”. Ndoshta!. 
 Moikom Zeqo thotë “Shkencëtarët dhe 
dijetarët shqiptarë na kujtojnë personazhet 
figurativeë të operetave që janë në spektakël 
dhe njëkohësisht nuk e thonë fjalën e tyre”. 
Ai prap thotë: “E ç’e pengon KORPUSIN E 
DOKUMENTAVE TE HIMARES që të botohet?”
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 Le te mblidhen shqiptarë të ditur dhe 
me “team spirit”, të punojnë dhe të shkruajnë 
shqip, greqisht, vllahisht dhe latinisht të vërtetën 
shqiptare të Himarës.
 Përse sot në fund të vitit 2003 ku shqiptarët 
u perhapsën boll mirë nëpër botë, përse ka një 
tronditje të mendimeve dhe ideve? Një plasaritës 
ideshë është fillues i shkatërrimit. Aq më keq kur 
plasaritësi është studiues shqiptar dhe zytar i 
shtetit. Ose, shkrimtarë të mëdhenj që heshtin në 
vetminë e tyre kostumore dhe pseudo empirike 
dhe që shkruajnë vetëm kur i ngacmon dikush. 
Atëhere botojnë! Dhe çështjen kombëtare e 
përdorin si garniturë të vehtes së tyre.
 A nuk është Himara, që sot vuan mjerim 
dhe pastabilitet, një problem shqiptar? A nuk 
mund të shkruajnë kokat tona të kulturës, 
shkencës, shkrimtarë të mëdhenj nën një lloj 
“shpirti skuadre” për ta ngritur lart Himarën dhe 
Shqipërinë.
 Kur lexon faqet e librit të Moikom Zeqos të 
duket sikur shpirtrat e rilindasve tanë të mëdhenj 
fluturojnë mbi brigjet dhe kodrat e Himarës, duket 
sikur kërkojnë diçka. Sikur s’po e gjejnë!
 Jemi të mendimit se po të lexojnë me 
shpirt  të pastër librin “Himara pa eklips” shumë 
shkrimtarë tanë, duhet të ngrihen dhe të bashkohen 
rreth një ideje. Ldenë e kanë të shpjeguar shumë 
lehtë dhe këndshëm në librin që po diskutojmë. 
Le të futen në “team spirit”, le të futen pa eklips, 
ashtu si qielli i pastër i Himarës.
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HIMARA - HISTORI E FSHEHUR

 Duke patur pasuri të pazakonta në shumë 
fusha diturie, Moikom Zeqo është i aftë të hyjë me 
guxim kudo, në gjithçka që ka të bëjë me jetën. 
Këtë e ka vërtetuar në gjithë ato libra dhe artikuj 
të botuar. Ai Himarën e quan në gjuhën letrare 
“Princeshë e magjepsur në gjumë”.
 Shumë figurë alegorike. Eshtë historia e 
fshehur e Himarës. Eshtë e fshehur si ai shkëmbi 
që thonë se është zhdukur, ku të huajt, midis tyre 
dhe i famshmi Eduart Lir, shkruanin emrin e tyre, 
kur vizitonin Himarën.
       Duke eliminuar eklipsin, Moikom Zeqo na 
hap faqe të reja duke filluar me shekullin XIII para 
Krishtit. Ai të flet me kompetencë për mitologji 
paragreke, që e kanë vend veprimin në zonën e 
Himarës, ai flet për bëmat Çirçes, për Burimin e 
Argjendit të Plinit. Pastaj vijnë me radhë kalaja e 
Himarës...
     E duke lexuar këto faqe të mrekullueshme 
të  lind pyetja: “More, si do ketë qenë Mesjeta 
në Himarë?” si s’doli ndonjë mjeshtër dhe të na 
tregojë për të parët tanë ashtu siç  tregojnë vendet 
e  tjera?  Mesi i jetës, aty ku bota u ngjiz dhe nuk 
u plasarit.
     “Himara pa eklips” është një shqiptarizëm i  
pastër, një ndjenjë  intelektuali që  do vendin e vet 
dhe popullit e vet. Më e bukura gjë që lexohet është 
historia e Kapetanatës së Himareës. Po të hapësh 
e të kujtosh librat e historisë së lundrimit detar 
shqiptar në shekuj, Himara del aty, e pranishme 
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në marëdhënie me ulqinakë, shkodranë, durrsakë. 
Jo një libër,- thotë Moikom Zeqo mund të shkruhet 
për Himarën, por me dhjetra. Zanafillën e kanë te 
“Shpella e Piratëve” të  himariotit  të Madh Petro 
Marko.
     Diku lexon se: “Liburnët i binin hyq e tërthor 
detit Adriatik dhe detit Jon ashtu si pasardhësit e 
mëvonshëm ulqinakët dhe himariotet” ose:
     “interesant është fakti se Haxhi Alija mbetet 
heroi i përbashkët i ulqinakëve dhe himariotëve 
si mbrojtës i interesave të përbashkëta”. Kështu 
kane shkruar studiuesit e mrekullueshëm Rrok 
Zojsi, Aqile Papadhimitri, ulqinaku Maksut Xh. 
Haxhibrahimi, etj.
      Bregdetasit e Himarës i këndojnë Haxhi Alisë:
 

Ke	lingueta	ke	Sazana	
Po	luftojshin	dy	tartana

..............................................
Aferim	burrë	i	trimnisë

Rahmet	xhani	i	Haxhi	Alisë.

Ku jane grekët? Po flasim pa eklips.
         Fshehtësia e historisë së Himarës egziston 
në shumë drejtime. Për to ka folur e shkruar Petro 
Marko i Madh. Por Moikom Zeqo inspirohet 
sinqerisht nga Petro Marko, i shkon në varrin e 
tij atje lart në mal. A i shkojnë shkrimtarë të tjerë 
vallë?
         Histori të pa hapura për marrdhëniet me 
Shqipërine e Veriut dhe   me  Malësinë e Labërisë. 
Histori të  pafund të marredënieve me Venetikun 
dhe me Shqipërinë mbi Shkodër. Po shoqëruesit 
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shqiptarë  të të huajve që kanë vizituar Himarën 
a e kanë dhe ata një histori? Ashtu siç ndodhi me 
Ing. Stavri Frashërin, që shoqëroi dy autropologë 
amerikanë në 1930 në Malësinë e Mirditës dhe 
dihet shumë pak për këtë histori!
      Për këto probleme shkruan tejet i shqetësuar 
Moikom Zeqo dhe me një delicatesë prej rilindasi e 
quan këtë shqetësim të madh kombëtar me emrin 
“Princeshë e magjepsur në gjumë”! Të shpresojmë 
zgjimin e shpejtë! Amen!

DE RADA DHE PETRO MARKO

           Himara ndodhet midis De Radës dhe Petro 
Markos.
           Libri “Himara pa Ek.lips” të rifut në botën 
deradiane duke rikujtuar Milosaon. Eshtë për t’u 
habitur respekti, që shfaq një shkrimtar i sotëm për 
këto dy figura të shquara të botës shqiptare. Duke 
bërë kapituj të plotë mbi Jeronim De Radën dhe 
Petro Markon, Dr. Moikom Zeqo intersekton të 
mëdhenjtë Dhimitër Shuteriqi dhe Andrea Varfi, 
të cilët e  trajtojnë Himarën direkt dhe indirekt me 
studimet e  tyre  mbi  Milosaon. Ndërsa për Petro 
Markon intersektimi është i një karakteri tjetër, 
Petro nuk ka shkruar  vehte  për  vehte,  por  të  
huajt  kur  të lexojnë  librat e tij për Shqipërine 
dhe veçanërisht për Himarën do të ndjejnë  një  
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aromë   ndryshe, do ndjejnë  natyrë  plus histori që  
rezultojnë  me një  emër të  veçantë: “Shqipëri”. 
Prandaj Moikomi sjell shpirtin e këtij njeriu në  
librin “Himara pa eklips”. E sjell plot delikatesë dhe 
përulet para bifenomenit Himarë -Petro Marko. 
Intersektimet me njerëz të mëdhenj Moikom Zeqo  
i sjell jashtzakonisht kujdesshëm. Neço Muko për 
shembull. Neço Muko shqiptari solli nga Parisi 
pllakën e gramafonit me  të  famshmën “Vajzë e 
Valeve” e cila ishte muzikë e fjalë e shpirt bashkë. 
Intersektimet si një veçori e stilit të Moikomit na 
çojnë në përpjekjet e shqiptarëve himariotë për 
shkollat e gjuhës shqipe pa lënë këtu mbrapa 
dhe priftërinjtë katolikë që bashkëpunonin për 
këto shkolla. Ndërsa tek sjell pamje madhështore, 
ide ndërthurëse të marra dhe frymëzuara nga 
“Këngët e Milosaos” Moikomi trajton një temë  
interesante ku flet për përfytyrimin poetik të 
Jeronim De Radës mbi vendin Arbëri. Ndoshta 
këto ide të Moikomit duhen studiuar më tej. Ideja 
e zhvendosjes së Skutarit (Shkodrës) në Skutarë 
nuk më duket e drejtë.
 Ndoshta romantiku madhështor De Rada 
ka dashur të paraqesë një Arbëri të unifikuar në 
sytë e arbereshëve dhe të europianëve. Shkodra 
mbetet Shkodër dhe Bregu i Detit është  ai i detit 
Jon. Por ja që De Radës i ka pëlqyer të bëjë këtë 
artificë për të mirë. Kjo artificë është e pranishme 
dhe në teoritë  e lëvizjes së  trupave në  natyrë, 
më saktë në mekanikën teorike, kështu që edhe në 
poezinë romantike do të ishte shumë më e lejuar.
 Ideja e De Rades është se bukuria e natyrës 
shqiptare dhe heroizmi i popullit të Arbërit janë të 
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njejta. Më shumë se në Shkodër  në ato mote nuk 
luftohej gjetkë.
 Libri i Moikom Zeqos “Himara pa Eklips” 
shënon një ngjarje te veçantë  në  letrat e sotme 
shqiptare. I gjithë libri është një kushtrim 
letrar i kohës, urgjent, një kushtrim i mbrujtur 
shkencërisht dhe i ardhur në kohë.

                                                 				Durrës,	12	nëntor	2003
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DILEMA E NJE STUDIUESI
 

Unë të them: në se në venat e tua
nuk qarkullon trashëgimi i mijravjeçarëve
dhe në se në zemrën tënde nuk    këndon 

poema e kujtimeve të largëta,
ti nuk je me një njeri,   

dhe nuk përfaqëson një popull,
dhe nuk mund të  

se je antar i një qyteti fisnik.

                                                                 Cesare Teofilato

HYRJE

 Dilemat e studjusve janë nga më të shumtat. 
Ato nuk i ngjajnë njera tjetrës, sepse “hallit hallit 
nuk i ngjan” siç  na mëson i madhi mësues 
“popull”.
 Dilemat në vetvehte janë probleme 
filozofike, shkencore, kanë atë personalizimin, 
dhe jo personalitetin, e vet.
Dilema është një hall.
 Mund të jenë 5, ose 7 libra të Moikom 
Zeqos që shkruajnë për rikujtimin e shqiptarve 
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të sotëm. Ky rikujtim përfshin  pothuaj të  gjitha 
etapat apo fazat ku ka kaluar njerëzimi botëror. 
Moikomi krahas tablove botërore dhe rajonale na 
jep bindshëm ide, hipotezë, vërtetime shkencore, 
fakte, krahasime dhe  përsëri fakte për një gjë 
sublime të jetës së tij: Ai na kërkon që ne të jemi 
të  qetë si popull shqiptar, që jemi krejt origjinal, 
autentik dhe me një histori për t’u patur zili nga 
bota.
 Moikom Zeqo ka një ‘’mekat”. Ka lindur 
dhe është rritur e formuar në Durres. Ju e dini se  
ç’është Durrësi!
     Në një farë mënyre ose me shumë forma të tjera, 
Durrësi është edhe personifikimi i Shqipërisë. Pak 
kohë më parë u festua shkencërisht dhe publikisht 
3000 vjetori i qytetërimit të këtij qyteti.
 Moikom Zeqo i bën dithirambe Durrësit 
dhe përpara tij Naim Frashëri i ka kënduar:
 “Durrës, o qytet i bukur, që je kërthizë e 
mëmëdheut”.
 NdërsaAna Komnena, në mënyre lakonike 
shkruan për ushtrinë egërsirë normane në vitin 
1081: ‘’duke dashur të  pushtonte perandorine 
bizantine, si piknisje rrethoi qytetin e Durrësit”.
 Dhe tani dithirambi i Moikomit për qytetin 
e Durrësit:
                      “O  Durrës, o qytet i Harrimit! Durrës, Durrës, 
dashuria ime e veshtirë dhe e pamatshme, Durrës, 
i përmbysur në  një mallkim të  trefishtë, o qytet 
i qyteteve, Durrës, Durrës, kanceri im i shpirtit, 
tempulli ku nuk më njohën, përbuzje e acartë e 
kripës, gurëzim i haluçinacioneve, transparence  
e strallit, shpagim i kudogjendshëm......“. Brenda 
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këtij dithirambi ndodhet dilema, dhe jo vetëm 
për Durrësin. edhe për Shqipërinë. Durrësi është 
Shqipëria. E kundërta kërkon vertetim. Kështu 
thonë ata të shkencave ekzakte.

PSE KA DILEME?

 T’i përgjigjesh kësaj pyetje është shumë e 
vështirë. Dilema nuk është politike. Se po të ishte 
politike do të mjaftonte dhe një njeriu me katër  
klase shkolle të   lexonte një të  përditshme të 
Tiranës dhe në rreth 15-16 faqe do gjente përgjigjen 
e dilemës.
 Ju lutem, nuk po flas për dilema politike. 
Flitet për dilema të tjera. Ato mund t’ i gjeni tek 
tuk në të përditshmet e Tiranës, aty nga fundi,  i 
një faqe mbi kulturën, kujdes mos e ngatërroni me 
sfilatat e modës!
 Dilema e studjuesit Moikom Zeqo, i cili 
ngërthen fort mire  tre drejtime të fuqishme 
kulturore dhe që ato janë: poezia, arkeologjia dhe 
shkenca shoqërore, është dilemë sa e vjetër dhe e 
re!
 Unë nuk e mbaj mend se ku e kam lexuar 
një shkrimtar apo studjues shqiptar, ndoshta 30 
apo 40 vjet më parë. Ai midis të tjerave thonte: 
‘’Një merak kam, ja e shkrove librin, ja i dhashe ç’ 
kisha ne shpirt e në tru shumë gjëra për popullin 
tonë, por  a  do  më lexojnë vallë?  Mirë  shokët  
e  mi  do  më  lexojnë, po ata të  rinjtë që nuk më 
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njohin a do më lexojnë?”
 Këto rreshta përbëjnë dilemën madhore të 
ditëve tona. 
 Dr. Moikom Zeqo brenda një periudhe 2 
vjeçare boton pesë libra të karakterit europian. 
Në këto libra tharmi është: “Shqipëria ç’ ka qenë, 
ç’është  e ç’do të bëhet!“ Ai që i ka lexuar le ta 
kundërshtojë  këtë  lloj thelbi, që është aromatik 
rilindas prej Shqiperie.
 Dilema është e vërtetë. Pak shkrime në shtyp 
për këto lloj librash madhorë shqiptarë. Këto libra 
nuk shkrnajnë për Himalajet, apo për Kashmirin. 
Ato shkruajnë për Himarën, për Durrësin, për 
Shkodrën, për Shqipërinë. Dhe Shqipëria është 
në ato forma të projektimit tri planesh:ç’ ka qenë   
ç’është  dhe çdo të bëhet?
 Kjo dileme i ndodh pak autorëve seriozë 
shqiptarë. Ata nuk e kanë emrin Danielle Stell. 
Ato janë thjesht shqiptarë, që shkruajnë për 
Shqipërinë. Madje shkruajnë edhe për kalorës të 
shekullit të VI –të  para Krishtit dhe që këta kalorës 
kanë jetuar dhe kanë  aventuruar  në Durrës. As 
më shumë dhe as më pak. Nuk po flasim për Til 
Ulenshpingelin. Thjesht po flasim për kalorësin 
Florimont, djali i një mbreti durrsak. Po të lexoni 
librin ‘’Grishja e Florimontit” të Moikom Zeqos do 
të bindeni për këtë lloj kalorësie të paparë dhe të 
padëgjuar. Po të lexohet, dilema do zhduket dhe 
shpirti i krijuesit do jetë  i qetë! ! !
 Dilema shpirtërore e Moikom Zeqos është 
shumë shqetësuese.
 Ai nuk promovon kancelarisht librat e tij. 
Nuk hap rubrika promocionale për shitjen dhe 
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vlerat komerciale të librit “Kënga e Këngëve”, apo 
të  “Shtatë ditë  rizbulimi të Amerikës”.
 Një gjë është e qartë. Kjo dilemë  ndodhet 
në mes  të një shtrëngate të  stërgjatur, dhe nuk i 
dihet drejtimi, që shtrëngata  do i japë dilemës. Kjo, 
dilemë, ngjan me një copë gur kështjelle nga më të 
vjetrat në Shqipëri, që krahu mizor i shtrëngatës e 
shkul nga llaçi mijëvjeçar, e fut në gjirin e saj dhe  
projekton drejtimin tangjencial të  vërtitjes të gurit 
kështjellor- dilemë, diku në humnerat e absurdit 
të sotëm shqiptar.
 Por kjo shtrëngatë   do të pushojë vallë? 
Dilema bashkohet  tamam  me  këtë  siklet  të  
Moikomit . A do ulen shqiptarët të  lexojnë  historinë  
e tyre. Librat tashmë janë shqip. Konsultimet me 
autorët do të mirëpriteshin. Shpresa vdes e fundit. 
Amen!
 Pa hyrë në trajtime të sociologjisë, të 
problemeve nga më urgjentet të  popullit tonë,  që  
është  vetë  sigurimi i jetesës, dëshiroj te ngrej një 
problem tejet të mprehtë të një  karakteri shumë  
intelektual.
 Flitet për kulturën e popullit tonë. Ne se 
nuk do të flasim për kulturën e të parëve tanë, 
nesër  nuk do ketë  më fjalë të përveçme. Nuk 
është nevoja t’i ravijëzoj.
 Janë të pakta gazetat dhe revistat, që trajtojnë 
probleme më tipike shqiptare. Revistat elitare të 
kryeqytetit mbushen me reportazhe  euforike  të  
Miss-eve, të cilat  në sfond  kanë  kështjellat dhe 
amfiteatrot pellazgo-iliro  shqiptare. Sfondi është 
ndihmës dhe Spektakli i Misseve është gjithçka. 
Dilema e studjuesve të kulturës  shqiptare pranon 
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inversin e kësaj tablloje.
 Në  librat e tij të fundit: ‘’Himara pa eklips”, 
‘’Shtatë ditë të  rizbulimit të Amerikës”, “Kënga 
e Këngëve”, “Globalizmi dhe shqiptarët” si dhe 
kryelibri “Grishja e Florimontit”, Moikom Zeqo 
merret tamam në mënyrë europiane për kulturën 
e përgjithshme të Shqipërisë.
 Ai sheh sfondet jo vetëm të  koncerteve të  
Miss-eve, ai sheh përtej tyre dhe krejt shkencërisht 
i shfaqet publikut si një nga studjuesit më të 
vullnetshëm të rizbulimit të vlerave  të Shqipërisë 
dhe shqipëtarëve që   në mjegullat e tejhershme.
 Shumë institucione të specializuara për 
kulturën nuk prononcohen për këta libra që 
botohen rishtas nga studiuesi Moikom Zeqo. Ata 
të  kulturës, ata të  histories. ata të arkeologjisë dhe 
shumë e shumë të tjerë. A lexojnë apo nuk lexojnë 
fare?

                  

REALITETE ARKEOLOGJIKE

 Janë shumë aspektet arkeologjike që trajton 
shkencërisht Moikom Zeqo  në  librat e tij, si këto  
të  fundit ashtu dhe në shumë libra të tjerë të 
shkruar prej tij. Aspekti arkeologjik është  historik 
dhe historia është  pjesë  e jetës së shqiptarve. 
Brenda historisë janë të gjitha problemet e 
debatuara  midis shkencëtarve të  hershëm dhe të 
sotem. Moikomi hyn në probleme arkeologjike si 
një kërkues dhe del prej problemit si një historian 
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i kompletuar me tablonë reale ashtu siç ka qenë.
 Një fjalë i tha Tor Hajerdall, etnografi i 
shquar norvegjez i shekullit XX, dhe Moikomi e 
studjoi me përparsi hipotezën e Hajerdallit. Ai tha 
as më shumë e as me pak se: “Shpresoj të gjej në 
Shqipëri monumente megalitike, shembëlltyra të 
mëdha të arkitekturës prehistorike”.
 Qyteti i Persqopit – pranë Petrelës Tiranë 
është sfidë e madhe shkencore, që  duhet patjetër 
të  marrë rrugën e zyrtarizimit. Moikom Zeqo 
transferon emrin e Albanopolit nga  rënojat e 
Zgërdheshit të sotëm, duke e  çuar në  emrin 
konvencional “Qyteti i Persqopit”. Argumentet 
janë të plota për të pranuar këtë version 
jashtëzakonisht të rendësishëm. Këtu i duhet 
shtuar dhe argumenti i eksiztencës së  akuaduktit 
në  burimin e madh, gjë tipike për qytetet e mëdha 
lind pyetja: A rrihet ky problem sot në literatureën 
e specializuar, po në ato tërthore me arkeologjinë?
 Po Institutet a nuk mund të përgjigjen 
me një shkrim qoftë dhe mohues. Duke qenë 
kaq pranë Tiranës, - thotë Moikom Zeqo, si ka 
mundësi të mos merret asnjë ekspeditë qoftë dhe 
hulumtuese?
 Këto janë pyetje dileme.
 Duke u shqetsuar natyrshëm për historinë 
e shqiptarve duke u  ngacmuar dhe nga Tor 
Hajerdall, Moikomi të habit me monomentin 
“Guri me qiell”: dy gurë verticalë me një dërrase 
guri mbi to. Eshtë fjala për një dolmen, pranë 
Vranishtit, vepër megalite e  prehistorisë, një 
shprehje simbolike e arkitekturës që lidhet me 
kultet mbivarrore dhe të Diellit. Duke lexuar 
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studimin mbi këtë monument, autori të fut në  
botën mesdhetare duke e renditur tokën tone  
ndër të  parat e historisë.
 Mesdheu ka qenë lindje e njerzimit dhe 
Shqipëria në të  herët të vet është globalisht e 
përfshirë në atë lloj zhvillimi që ndikoi më tej në 
Veriun e saj, Europë, Azi, e më tej. Këto vërtetohen 
me numrin e madh të dolmeneve reth e  qark 
pellgut të Mesdheut.
 Por nuk është vetëm ky argument. Eshtë dhe 
një realitet tjetër te ‘’Shpellë e shkruar” në fshatin 
Lepenicë.Në këtë shpellë ka 40 figura të pikturës 
shkëmbore prehistorike, që paraqesin njerëz dhe 
konceptime numurash me anë katërkëndëshash 
gjeometrike.
 Nuk është detyra ime të analizoj këto 
lloj vizatimesh, unë dua të theksoj pikerisht 
zbulimin që bën Moikom Zeqo në  këtë  shpellë 
dhe përcaktimin e nivelit prehistorik të pikturave, 
vizatimeve. Flitet për mijëvjeçarin e tretë para 
Krishtit. Pra dilet në konkluzionin se “Arkeologjia 
prehistorike shqiptare është e një niveli botëror.”
 Shkencërisht në librin ‘’Globalizmi dhe 
shqiptarët” Moikom Zeqo hedh poshtë emërtimin 
si parahistorike të Pikturës së Trenit, nga një studim 
prej arkeologut të njohur Myzafer Korkuti. Duke 
e perifrazuar shpesh Moikomin herë si arkeolog, 
herë si letrar dhe herë si studjus të shoqërisë 
shqiptare në shekuj, me duket se ja vlen debatimi: 
Ndoshta fletët e gazetave mund të ndërsenin në të 
mirë të vlerave shqiptare.
 Para disa vjetësh Moikomi shkruajti 
rënqethshëm për kishën e Shirgjit, në buzë të 



54

Fatmir Minguli

Bunës. Ai bëri një thirrje globaliste për shpëtimin 
e kësaj kishe. Ujrat e Bunës gërryenin çdo secondë 
historinë  e  Shqipërisë.  E  çfarë gërryenin?
 Moikom Zeqo me studime krejt guximtarë  
arrin të spjegojë shkencërisht kultin e Sergit 
dhe te Bakut, duke dalë nga hullia e Barletit. Po 
kështu trajtohet edhe ekzistenca në këtë kishë 
e varrit të Helenës franceze, misionare e madhe 
e Krishtërimit Perëndimor, jo vetëm ne zonën 
e Shkodrës por në gjithe Ballkanin. Duke lexuar 
spjegimet shkencore të Moikomit në  artikujt e 
veçantë të gazetave të  ndryshme, në  revistat e 
specializuara si dhe në fund në librin problematik 
‘’Globalizmi dhe shqiptarët” njerëzit shqiptarë të  
specializuar kanë me se të merren. Jam i  mendimit 
se  një  vepër e veçantë  për  kishën e  Shirgjit do të 
hapte përpara shqiptarve skena të pabesueshme 
të nivelit europian dhe botëror.
 Kalaja e Gjirokastrës po  rrënohet, kisha e 
Shirgjit, manastire të  tëra vidhen, kisha të tëra  
tjetërsohen. E  kur vallë do fillojë ristrukturimi i 
tyre. Një shembull tipik e jep Moikomi për shtëpine 
e Lidhjes së Prizrenit që  mbas bombardimit 
Kosovarët e ndërtuan ashtu si ka qenë. Krahas 
pallateve  të vilave  dhe vilave të  bukura le të 
riparohet të paktën kisha e Shirgjit!
 Këta pra janë dilemat arkeologjike dhe 
dilemat shqiptare të sotme.

PAK PER PROFESOR KONDEN

 Një nga vetitë më të mira të shkencëtarëve 
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është rishikimi i gjërave të kaluara. V lerat e këtyre 
gjërave herë marrin shkëlqim të madh dhe herë 
shkëlqimi i tyre zbehet. Veprimet përpunuese të 
kohës bëjnë punën e vet.
 Pikërisht kjo veçori është kapur me shumë 
guxim dhe dashamirësi nga Moikom Zeqo. Për 
ilustrim po marr profesor Spiro Kondën dhe librin 
e tij ‘’Shqipëtarët dhe problemi pelazgjik” botuar 
në vitin 1962, në Shqipëri.
 Problemi pellazgjik parashtrohet nga 
Moikom Zeqo se “pelazgët përbëjnë sot në 
studimet e ekzegjeteve të popujve dhe të gjuhve 
ndoshta enigmën më të madhe dhe problemin 
më të ndërlikuar të krejt kulturës së lashtë të 
njerzimit”.     Spiro Konda prototip i shkencëtarit 
bëri bujë me librin e tij dhe sot Moikomi ringjall, 
apo kërkon të rishfaqë bujën e atëhershme në dobi 
të sqarimit të gjenezës sonë.
 Ai e ristudjon këtë libër tashmë 40 vjeçar 
dhe i drejtohet auditorit ekzigjent shqiptar që të 
merren me të. Këtu shfaqet një nga cilsitë shkencore 
të studjusit. Moikomi risjell veprat e vjetra në 
skenë, qofshin dhe ato që u botuan në kohën e 
diktaturës. Dhe ka të drejtë. Këto ditë shfletoja 
“Çajupin” veprat e të cilit në 1957 u   analizuan nga 
Dhimitër Shuteriqi. Eshtë një habi goxha e madhe 
mënyra se si profesori i nderuar trajton figurën e 
Çajupit. Politika s’ishte gjëkundi. Ose në librin më 
të  ri  “Globalizmi dhe shqiptarët”, Moikom Zeqo 
vërteton  se Zhorxh Amado, një studjues brazilian 
shkruan në 1951 librin   “Shqiperia e      re”. Ai 
nuk është një libër politik. Kur e lexon sot duket 
sikur sheh një film për Shqipërinë e atyre kohëve. 
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Braziliani bëri atë që nuk po e  bënin shqiptarët 
ndër ato vite. Njohu Shqipërinë nëpër botë me anë 
të librit të tij.
 Ditët e fundit Moikom Zeqo po përgatitet 
për një sfidë tjetër të këtij lloji. Po punon intensivisht 
për ‘’rezistencën antifashiste shqiptare’’.
 Eshtë një kapitull historie i përmbytur nga 
shigjetat e      një krahu. Eshtë edhe kjo një dileme si 
ato të fillimit. Por shkenca e përpunuar me kujdes 
jep rezultatet e veta. Për herë të parë në Muzeun 
Kombëtar Historik do shfaqet e vërteta ashtu si ka 
qenë: me fitimtarë dhe të  mundur. Të gjithë kanë 
qenë presentë. Vetëm në këtë mënyrë Shqipëria do 
paraqitet globalisht e përfshirë në rrjedhat e atyre 
ngjarjeve të fuqishme. Vetëm atëhere çdo relike do 
japë kujtimin për të gjithë njerëzit. Sepse në drama 
nuk ka vetëm dy protagonistë, ka dhe pjestarë të 
tjerë deri në figurantët, pavarësisht vlerës së tyre 
ata plotsojnë tabllonë dhe aq më tepër qëllimin. 
Ata që duhet të vertetojmë.
 Duke u rikthyer te profesori Spiro Konda, 
dëshiroj të  theksoj se sot ka studjues të rinj që e 
duan Shqiperinë, që hulumtojnë dhe kërkojnë 
nëpër libra e nëpër muzeume pellazgët. I kërkojnë 
me dëshirë. Po të bashkohen këta djem të rinj 
do të japin “leksione” të bukura si ato që jepte i 
nderuari Konda, në vitin1962. Sot ka më shumë 
hapësirë, ka më shumë shkallë lirie.
 Me nje ‘’shpirt  të  shqetë suar si shtrëngata” 
ata do ia dalin në krye duke u renditur si antarë të 
globalizmit kultural njerëzor. Frymëzimin do ta 
gjejmë te libri ‘’Shqiptarët dhe problemi pelazgjik” 
të Spiro Kondës. Ky libër nuk do jetë më i harruar. 
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Vepra e Kondës është globaliste se e përqas 
historinë e trojeve shqiptare me paganizmin e 
përgjithshem njerëzor. Kjo provohet edhe me 
paralelizmin e shkrimit të  librit të  tij me një  libër 
tjetër të titulluar “Pelazgët” botuar në 1960 në 
Vjenë nga austriaku Frectz Locher -Hutembah. Ai 
i mëshon aspekteve të mitologjisë paragreke dhe 
vlerave të gjuhës shqipe.

Ç’DUHET?

 Qenësia e kaq problemeve të shumta të 
historisë sonë shqiptare sot përbën një shqetësim 
dhe dilemë. Bota e jonë  pëfshirë  nga shtrëngata 
politike nuk po merret me problemet shkencore 
të historisë së popullit tonë. Ecje e tanishme duhet 
të  jetë  më e shpejtë me qëllim që të korrigjojmë 
ato që ishin shkruar keq të plotësojmë ato që nuk 
ishin shkruar fare.
 Eshtë  e  pafalshme që  personalitetet e 
ndryshme të inteligjencës, përfshirë edhe emra 
tashmë shumë të njohur, të mos prononcohen në 
shkrimet e autorve tanë shqiptarë për Shqipërinë.
 Në  revistën “Dituria” nr.4  të  Akademisë  
Shqiptare Amerikane të Shkencave lexova një 
artikull nga një studjues shqiptar, Ramazan Kica 
me titull “Djepi i paganizmit” dhe “shqipja me 
halle”. Eshtë  pë r t’u përshëndetur.
 Por dilema nuk mbyllet me shkrimet në 
gazeta  dhe revista. Problemi është oponenca 
e shtetit shkencor, e cila nuk ekziston. Nuk 
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janë mbledhjet dhe konferencat spontane të 
sponzorizuara nga dikush, ato që përbëjnë 
eleminimin e dilemave të studjusit Moikom Zeqo 
dhe studjuesve  tepër të ndershëm si ai. Oponenca 
ka një kuptim më të përgjithshëm, ajo nuk është 
çensurë.
 Përkundrazi ajo është një promotor i 
diskutimeve të studimeve te të  reja, edhe  kur 
këto i shkruan një autor pa emër.
Problemi i zgjidhjes së  dilemave  nuk  është   leximi 
i detyruar i një  libri të filan autori. Njeriu i sotëm 
në Shqipëri është i lirë. Por ky organi promovues 
ka për detyrë informimi, detyrë që sot e kryejnë  
disa të përditshme në Shqipëri. Për aq sa bejnë 
këto gazeta, duhen falenderuar.
 Informimi do të shërbejë gjërësisht në gjithë 
viset shqiptare, brenda dhe jashtë, jashtë Tiranës.
 Emetimet rrezatuese të këtyre 
informacioneve, dhe jo lajkave apo sharjeve do t’i 
shërbejnë edhe atyre mësuesve në  skajet më  të  
largëta duke  marrë  për qendër  rrezatimi Tiranën. 
Këto rrezatime do zgjidhin dilemat

                                                     	Durrës,	6	korrik	2004
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KULTI I HEROIT, 
UNIVERSALITETI  
I FLORIMONTIT
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LIBRI “GRISHJA E FLORIMONTIT” 

KALORES I RI NE LETERSI

“Rebeka - tha Ivanhoe, ti ke pikturuar një hero.”

                                                      W. Scott - Ivanhoe

HYRJE

 Moikom Zeqo ka ndërtuar një  libër të  ri 
me titullin “Grishja e Florimontit”. Libri tashmë i 
përhapur ndër lexues, po e bën punën e vet. Ai po 
hyn në letrat shqiptare me auerolën e një kalorësi 
fisnik. I gjithë libri flet për fisnikërinë  e brigjeve 
adriatike dhe    joniane. I gjithë  libri flet për 
kalorësin Florimont të  shekullit të  IV- p.e.r dhe 
gjithandej përmendet Durrësi si qytet që njihej 
prej kohësh.
 Banderolat e festimit të  2300 vjetorit të  
themelimit të  Durrësit i ke  parasysh ashtu të 
varura mbi bulevardin kryesor. Ato banderola 
ishin vegim i flamujve të kalorësve pararendës  
dhe  pasrendës të Florimontit.
 Moikom Zeqo thjeshtësisht në faqen 48 të 
librit të tij thotë: “Fakti se në shekullin XII – të 
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krijohet një roman i tërë me një  subjekt e hero 
kryesor nga Durrësi dhe toka shqiptare, tregon 
se viset tona, historia jonë, legjendat tona, kultura 
shqiptare njiheshin dhe më  pare  në Europë. “
 Autori i romanit ‘’Florimont” është francezi 
Aimon De Varannezi.  Studiuesi i parë i këtij romani 
ka qenë romanisti Alfred  Rizop    dhe    pasuesi i 
tij  i madhi studjues gjerman Alfons Hilka. Dhe të  
tjerë  studjues ka pasur ky roman në  vargje. Koha 
vazhdimisht sjell nga një emër të ri që del nga e 
panjohura. Moikom Zeqo na përshkruan të gjitha 
mundësitë  dhe hamendjet e  këtyre zbulimeve.

                   “KOLAZHI” NE NJE LIBER

 Diskutimi për fjalën kolazh shpesh ka 
përplasur mendime të ndryshme. Thjeshtë njihet 
si formë në pikturimin e tabllove surealiste.
 Por çështja nuk është  kaq e thjeshtë. Autori 
i “Traktatit  të pikturës surealiste” Maks Ernst  
(1891- 1976) duke krijuar kolazhin në pikturat e 
tij, realizoi një veprim globalist në  art. Pra në  art, 
dhe jo vetëm në pikturë. Duke realizuar praktikën 
e kolazhit ai vetvetiu krijoi një teori të re. Ndoshta 
modernizimi surealist në  atë  kohë  nuk i dha 
kënaqësinë e shijimit të kësaj teorie, por koha bën 
gjithçka, ajo ve në vend ato, që gabimisht janë 
ç’vendosur nga vendi i vërtetë i tyre.
 Bashkimi i pjesëve të ndryshme nga  botë  
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unike të veçanta në një  pjesë  të  vetme  është  vetë 
m globalizmi në vetvehte ose kuptimi i ngushtë 
i tij. Eshtë thjeshtë teknika, artifica e realizimit të 
tabllosë.
 Por kur Ernst dhe pasuesit e tij punonin 
dhe aplikonin tabllo krejt ndryshe, krejt të reja dhe 
njëkohësisht shumë të bukura, shtoheshin dhe 
admiruesit e tyre. Kolazhi merrte  shtat. Atëhere 
ky art i ri në  picture  nuk ishte risi vetë m në  formë, 
por dhe në botëkuptim. Po të shikosh tabllonë 
“Kopësht për avionët”  të Maks Ernstit, punuar në 
1936, gjen botkuptimin e ri të ideve të tij. Zgjerimi 
i këtij arti është kuptimi i gjerë i globalizmit në 
këto lloj veprash. Ky kuptim del  jashtë vehtes 
dhe jashtë llojit të pikturave apo tabllove. Sot, 
shumë studjues, globalizmin e     shohin vetem  në  
aspektin  politik,  pa u zgjernar   në   skajet më  të  
thella të jetës njerëzore. Politika dhe globalizmi i 
saj janë vetëm një pjesë  e jetës sonë.
 Moikom Zeqo ka disa vjet që eksperimenton 
me sukses pothuaj të njejtën teknikë të Maks 
Ernstit dhe shokëve të tij. E ka filluar teknikën e 
re të krijimit të një libri me botimin e ‘’Kënga e 
Këngëve” dhe   e  ka vazhduar me disa të tjerë  
deri sa erdhi te libri më i mirë i gjithë  librave të tij 
‘’Grishja e Florimontit”.
 Ideja globaliste është promotori i realizimit 
të librave të tij. Shkrimi i këtyre librave paraqitet 
në një formë  tjetër,  jashtë formave,  që  shohim 
sot, apo që  kemi parë. Habitesh  në  fillim me 
strukturen e  librit, e  kupton dhe pastaj libri të  
paraqitet në tabllotë që në fillim nuk u kuptuan.
 Hedhja e ideve në forme emocionale, të 
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shpejtë, të shkujdesur ngjason me hedhjen e 
penelatave në tabllo, apo ngjitjes të copave të 
ngurta ashtu si pa kuptim. Moikomi e ndërton 
librin me sistemin ‘’kolazh” duke qenë i sigurtë  
se do  ja arrijë qëllimit. Dhe qëllimi është tejet i 
thjeshtë. Ta pëlqejë një masë sa më e madhe 
lexuesish.
 Libri “Grishja e Florimontit” përfundimisht 
merr emrin e librit “kolazh”. Grumbullimi i 
formave të ndryshme si monologjet esklamative, 
bisedat dyshe  të sistemit grek të antikitetit, pjesë 
poezie, letra midis njerëzve që kanë jetuar shumë 
vite më parë, spjegime të karakterit historik me 
brumin e një arkeologjie të pasur, meditime 
shkencore e deri parashikimet për të ardhmen, e  
bëjnë “Grishjen e Florimontit” një libër interesant, 
dhe të këndëshëm. K.jo është ana teknike e 
kolazhit. Por duke hyrë brenda në faqet e librit, 
nëpërmjet emrave të përmendur aty, veprave të 
njerëzve, ngjarjeve shqiptare dhe mesdhetare 
lexuesi e ndjen veten të hipur në një mongolfierë 
dhe sodit i mahnitur tokën e të  parëve tanë. Po ne 
nuk i paskemi ditur gjithë këto shkrime! Durrësi 
dhe Shqipëria pikërisht nga ky këndvështrim 
zbardhet, hiqet mjegulla e atëhershme e 
ngurtësuar, hiqet mjegulla e  tanishme  e  butë, por 
jo e padepërtueshme. Libri merr formën globaliste. 
Globalizmi i kolazhit është frut i një eksperience 
të larmishme të autorit Moikom Zeqo. Forma si 
“formë kolazh” i ka burimet në krijimet poetike 
të pafundme te tij shkruar   vite   me  radhë , në 
ekspresionet e çuditshme  atëhere por të fuqishme 
tani.
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 Ndërsa botkuptimi globalist i librit “Grishja 
e Florimontit” është i formuar gradualisht nga 
një grup “zanatesh”, që zotëron Moikom Zeqo: 
Arkeologji, histori, letërsi dhe pikturë. Por unë e 
kam theksuar disa herë që arkeologjia është Mëma 
e prodhimtarisë së librave të Moikomit. Të tjerat 
janë ndihmëse në këtë prodhimtari.
 Ja si thotë Zahi Hawass, drejtor i Muzeut Egjiptian 
të Kajros: “Arkeologjia është një aventurë. Çdo 
ditë arkeologët kërkojne piramida dhe varre për 
të zbuluar sekretet e faraonëve. Janë të  shumtë ata 
që mahniten nga teoritë, frut i imagjinatës seëtyre, 
por të  tjerë çpikin dhe i shesin teoritë e tyre për të 
vërteta.”
 Besoj se “Grishja e Florimontit” është një 
aventurë e tipit arkeologjik. Ai, Moikomi e kërkoi 
atë, Florimontin, në vitin 1984 duke botuar një 
shkrim në gazetën durrsake ‘’Adriatik”. Pastaj e 
kërkoi në 1988 në gazetën “Drita” në shkrimin: 
“Shekulli XII: tema shqiptare në një  roman 
me vargje”. Dhe ja arriti të zbulojë një “faraon” 
shqiptar. Florimontin durrsak. Viti 2004.
 Këtë zbulim ai e serviri të kompletuar 
me formën e re të shkrmit, me formën “kolazh”. 
Kjo formë shkrimi i ngjall lexusit ndjenjën e 
eksplorimit. Mbushje e  dhjetra  faqeve me fakte 
arkeologjike dhe historike është efektdhënëse. 
Ndërsa futja e letërsisë së mirëfilltë brenda 
kolazhit është zbutëse dhe mikluese. Shërbimi që 
i bën letërsisë, historisë, në këtë libër, paraqitet në 
një formë  krejt të re.
 Megjithatë, ka një fakt të ngjashëm të këtij 
interferirni nga  historia e Shqipërisë. Në  një  nga 
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veprat e dr. Milan Shuflai, ai paraqitet si personazh 
letrar, dhe kjo jo në romanin e tij “Konstandin 
Balsha”, por në veprën historike studimore “Acta 
et diplomata”.
 Ngjashmëria është një dokument rafinues 
për librin e Moikom Zeqos, “Grishja e Florimontit”. 
Ngjashmëria ndodh pavarësisht se në kohë të 
ndryshme kanë ndodhur ngjarje të njejta. E njejta 
është dashuria për tokën tënde. Por aventura e 
përhershme e Moikomit mbetet eksplorimi, kudo, 
deri ne realizimin e formës së re të shkrimit të 
librave, formës kolazh.

SHQIPERIA DHE MESDHEU

 Ngjarjet në librin e Florimontit të 
Varannesit vërtiten nga Shqipëria në vendet e 
tjera të Mesdheut. Shqipëria dhe Mesdheu janë 
analitikë themelore e studjusit Zeqo në librin e 
tij “Grishja e Florimontit”. Në librin e Moikom 
Zeqos përmblidhen refleksione nga Rilindja 
Botërore dhe ajo shqiptare, ka një grumbullim 
coprash historishë  mesdhetare të artit, të letërsisë, 
të pikturës kishtare, arkeollogji mesdhetare 
dhe shumë ekspresione nga bota fantastike e 
vetë autorit. Analizat shkencore të zbukuruara 
letërsisht janë  të mbushura me veprime dhe 
veprimet të mbushura me ide konkrete dhe 
abstrakte. Abstraktja i afrohet këndëshëm dhe 
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besushëm konkretes. Kudo nëpër faqet e librit të 
Moikom Zeqos vihet gjithmonë pyetje e studjusit 
si për jetën e shqiptarve ashtu dhe të fqinjëve 
mesdhetare. Pyetja është themelore dhe globaliste. 
Kjo pyetje lidhet pa tjetër me analizën e studjusit 
francez Edgar Morin i cili në vitin 1989 në librin 
me esse: “Si të dalim nga shekulli 20-të?” shkruan:
 “Europa do ja arrijë të mbijetojë? Do të bëhet 
një vasale? V end i një mesjete të re?  Një Zvicër e 
stërmadhe? Do kthehet në  një burim civilizimi; 
një Mesdhe i ri në një univers   të  kontinenteve 
të  ngjeshura, apo do të mbyllet e do të shuhet, 
ku ndërkohë Mesdheu i ri do rrjedhë në Pacifikun 
verior; midis Kalifornisë, Japonisë dhe Kinës? “
 Midis shumë përshkrimeve interesante 
në këtë libër një rendësi krejt të veçantë merr 
kapitulli ‘’Te (pa) vdekur me të gjallë”. Nëpërmjet 
bisedimeve dyshe me shkencëtarë të ndryshëm 
shqiptarë dhe të huaj, Moikomi rikrijon skena të 
veçanta të historisë të mpleksura me letërsinë e 
vjetër, të tanishme dhe atë të ardhshme.
 I pari bashkbisedues është dr. Milan 
Shuflai, një nga kalorësit e historisë së Mesdheut, 
një fisnik origjine, që së bashku me fisnikë  të tjerë 
i kanë kushtuar Shqipërisë më shumë se vetë jeta 
e tyre.
 Moikomi analizon romanin e Shuflait ‘’K.
onstandin Balsha”dhe midis të tjerave thekson: 
“Historia dhe letërsia nuk janë humnera të 
ndryshme, janë të njejta atribute të intelektit 
njerëzor”. Këta bashkëbisedues studimtarë të  
mëdhenj, i kanë rënë rreth e qark Mesdheut dhe 
kështu kanë kaluar qindra herë mbi Shqipëri në 
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shkrimet e tyre.
 Mendja të shkon te shkrimtari rus Juri 
Efremov i cili bëri romanin e çuditshëm fantastik 
‘’Mjegullnaja e Andromedës”. Ai rivendoste 
popullsinë e botës në pellgun e Mesdheut, aty ku 
ata lindën për së pari.
 Bashkëbiseduesit me Konicën, Shuflain, 
Hamondin, Th. Popën,  Kolë Lukën  jane fragmente 
kombinacionesh llogjike të jetës së  Florimontit 
me herojtë e Mesdheut dhe me autorët e letrave 
mesjetare.
 Në gojen e Milan Shuflait, Zeqo vendos 
këtë  thënje: “Me subjektet e histories  mesjetare 
të  Shqipërisë  mund  të shkruhen shumë 
romane, fantazmagoria bëhet kështu atribut dhe 
ndjellshmëri e pamposhtur e realiteteve”.
 Jo   më  kot    nëpër  faqet e   librit ‘’Grishja e 
Florimontit” pluskon figura e Skënderbeut. Jo më 
kot!
 Këto ditë gushti, pikërisht kur po shikoja 
shkrime të Milan Shuflait, me idenë e të qenit 
sa më i saktë në mendimet për librin ‘’Grishja e 
Florimontit” rasti e solli ta takoj kompozitorinAgim 
Krajka. Ai erdhi rastësisht në Durrës i shoqëruar 
nga kompozitori durrsak Agron Xhufka. Në  
klubin “In da Club” bëmë  një  bisedë  interesante 
dhe çuditërisht jo për muzikën por për historinë e 
vendit tonë. Qenja në Durrës, dashje pa dashje të  
elektrizon dhe mendimet dalin tejet transparente. 
Agim Krajka kish njohuri të habitshme për 
historinë mesjetare të Shqipërisë dhe aq më tepër 
të Detit Mesdhe. Kur ai fliste për autorë amerikanë 
që dinë kaq gjëra për Shqipërinë dhe gjithë pellgun 
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e Mesdheut, mendja më shkonte te shënimet për 
kalorësin Florimont.
 Në mendje u bënë bashkë, amerikanët 
historianë, Agim Krajka me këngët e bukura të 
kohës së shkuar, kalorësi Florimont dhe ringjallësi 
Moikom Zeqo.
 Kompozitori fliste dhe duke ma shpjeguar 
jeten e tij të integruar në Amerikë, kuptuam se 
punonte si muzikant në një restorant të  frekuentuar 
nga intelektualë amerikanë, të artit, kinemasë, etj.
 Ja se si na përshkroi bisedën që  i bënte  
një  studiues amerikan i historisë. Ai i drejtohej 
Krajkës:
 “Ju shqiptarët, jeni të pavetëdishëm për 
faktin se ku jetoni. Jeni të pavetëdishëm ndoshta 
se nuk e dini që Perëndia krijoi Mesdheun si fillim 
të botës dhe që andej u përhap jeta. Por ju s’dini 
akoma dhe një gjë tjetër. Perëndia kur bëri detin 
Mesdhe, bëri dhe një det për qejfin e  vet, detin 
Adriatik, ja pra pse ju them në mënyrë figurative 
që jeni të pavetëdishëm, ju jeni të privilegjuar”.
 I bindur nga këto biseda me Krajkën nuk 
ngurova t’i     hedh në  faqet e këtij shkrimi për 
Florimontin. Portokalli nënkupton Mesdheun. 
Libri “Grishja e Florimontit” është nje portokall 
mesdhetar. Çdo thelë e tij është një kapitull i librit. 
Por portokalli është i një varieteti të veçantë. Në 
gjuhën shkencore quhet “Washington navel”. Ai 
ka në brendësi një portokall të  vogël që është 
shumë më pikant se thelat e vetë portokallit. Kjo 
është kërthiza e portokallit. Libri i Moikomit ka 
pikërisht kërthizë dhe ky është kapitulli ‘’Libri 
Florimontian i të vdekurve” që është pa dyshim 
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pjesa më emotive dhe e ngarkuar artistikisht. Ky 
kapitull kërthizë portokalli është i lindur dhe 
i palindur. Filozofia e personazheve të pafund 
historike të Mesdheut përgjithëson figureën e 
heroit Florimont. Vetë Moikom Zeqo e përcakton 
në faqen 139: “....Florimont, Florimont, shihe 
vehten në pasqyrë, nëse nuk sheh dhe fytyra të  
tjera, atëhere nuk është dhe fytyra tënde në të ...”
 Si për të përforcuar këtë aspekt globalist 
që Moikomi e zbulon për së pari me Florimontin 
si hero mesdhetar e me tej, G. Melchiori shkruan 
për  “Uliksin” e Xhejms Xhojsit: “eshte e vërtetë 
që gjithë librat e tij janë paraqitëse të jetës së 
Irlandës dhe Dublinit, por personat dhe vendet 
e identifikuara deri në imtesi dhe të përshkrnara 
shume fort, janë vetem metafora të nje bote dhe të 
një kulture pa kufij nacionale”.

                    LIBRI DHE HOLLIVUDI

 Në disa faqe të librit ‘’Grishja e Florimontit” 
ndeshesh me tituj filmash modernë të Hollivudit. 
Ka heroj të tillë si vetë Krishti (Pasionet e Krishtit) 
dhe Neo (Matrix). Hollivudi është një  industri që  
përmbledh të gjithë aspektet e jetës së zhvilluar. 
Nuk është vendi këtu, për analizë të Hollivudit. 
Ajo ndër  të  tjera është  shumë  e vështirë.
 Idetë, që hedh Moikomi në librin e tij 
“Grishja e Florimontit” jane krejt të  ngjashme 
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me larmitë e temave të filmave hollivudiane. Jo 
vetëm kaq. Ai ndërton diallogje midis vetes së tij 
dhe autorve të  vdekur apo të gjallë. Dialogjet në 
fund   të  fundit  janë  forma filmike. Por nuk është 
vetëm kjo. Kalimin te filmat hollivudianë në librin 
e tij, Moikom Zeqo e ka si artificë efektndjellëse  
te lexuesi. Gjetje   e    motiveve    të  ngjashme 
midis filmave dhe historisë së Shqipërisë, jo vetëm 
që e zbukuron idenë por edhe e përforcon atë. 
Vërtitje e temave hollivudiane përmes mitologjive 
paragreke apo ngjarjeve iliro  shqiptare  është  një 
akrobaci e  re e stilit letrar të  këtij libri të ri. Nga 
ana teknike dendësia e emrave, fakteve, ngjarjeve 
që reshtohen në një faqe të vetme të kujtojnë 
thjeshtë proçesin e filmimit, kalimin me shpejtësi 
të figurave statike  për  të fituar  tablonë  e gjallë. 
Moikomi e huazon shumë pastër këtë teknikë. 
Faqje e librit që lexon bëhet e gjallë, njëlloj si skenë 
filmi.
 Dikur dëgjova se librat e fundit të Moikom 
Zeqos janë paskajore, në kuptimin, që ata i lexon 
në çdo faqe dhe kupton diçka. Lexuesi nuk është 
rob i intrigës klasike me fillim, zhvillim dhe fund.
 Me teknikën e  librit  kolazh  mund   të    
hapësh  një  faqe, mbyll librin, hap një faqe tjetër,  
lexo dhe do gjesh  heroin e librit në  mijra forma 
nga klasiket deri në ato haluçinativë 
modern]e, nga emrat e fosilizuar deri në emrat 
elektronike të së ardhmes. Dhe të gjitha këto 
brenda një qyteti me emrin Durrës dhe brenda 
një pjese të botës me emrin Mesdhe. Leximi i këtij 
libri të fut në bote kinematografike ireale dhe  në  
fund   të serviret realja. Dhe ajo që është  më  e 
gjetura teknikisht në libër është  realizimi i nje 
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treshe mitologjike të përberë nga lexuesi, autori 
dhe Florimonti. 
 Moikomi thotë: “Unë jam Ati, ti Florimont 
je biri, ky libër është Shpirti i Shenjtë” dhe pastaj 
po vete Moikomi pyet: “Po pse?” Sepse brenda 
këtij triniteti jo vetëm të  hershë m por dhe të  
tanishëm, ndodhet lexuesi i cili është  fluid brenda 
këtyre të treve. Ndoshta libri është vetë lexuesi?
 Në kete menyre, autori, ka shpëtuar vehten 
nga frika e përhershme e leximit apo mosleximit 
nga lexuesi. Raporti lexues imagjinar- lexues 
real rëndon nga i dyti. Ky libër është një “mall” 
cilësor që po i gëlltit ligjet e çuditshme të tregut 
të tanishëm shqiptar. Pikërisht në këtë treg që 
nuk ka një emër, Moikomi bëri eksperimentin. 
Hodhi librin për lexim, pa promovim, pa bujë. 
Eksperimenti jep shenja pozitive. Ai vazhdon 
traditën e arkeologut dhe kineastit.

Durrës,	20	gusht	2004
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GRISHJA E RE E MOIKOM ZEQOS

Atje ku s’ishte e mundur 
ta shqitja legjendën nga historia,

e  lashë ashtu siç e gjeta në historianët
e vjetër, me shpresën ta çkoklavit më vonë...

Fan S. Noli “Historia e Skënderbeut”

PARATHURJA E LIBRIT

 Për të  arritur Moikom Zeqo te heroi  i  tij,    
Florimont, pra për të   shkuar tek autori francez 
Aimon De Varannes, nëpërmjet gjermanit  Alfons 
Hilke ndjek nugën e atij dramaturgut që heroin e 
nxjerr në skene vetëm në aktin e fundit.
 Kjo ndodh se heroin, Moikom Zeqo e quan 
hyjni, ose një përjashtim njerëzor. Ai i  përgjërohet 
dhe ka frike ta prekë. Dhe e prek fshehtas! Profesori 
i nderuar Mahir Domi jep shkëndijen e parë të 
ekzistencës së kalorësit famëmadh Florimont në  
shekullin e V – të     p.e.r. Kaq i duhej Moikomit. 
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Fut actorët në skene dhe ato fillojnë “të flasin” për 
shqiptarin jo vetëm të Albanisë së atëhershme. 
Don Kishoti reshton midis shumë fisnikësh edhe 
emrin Florimont, një mbret bible Adon Bezek 
fërfërin ajrin me emrin Florimont, Aleksandri i 
Madh ka jetuar kohën e Florimontit dhe ka lidhje 
me të.
 Të gjitha këto paradhënie për heroin i 
ngjajnë antipastave të larmishme, të shumta që 
paralajmërojnë një drekë madhështore.
 Akrobacia artistike e M. Zeqos është sa 
e çuditshme aq edhe e pranueshme. Thurja e 
filmave “Matrix Revolution” me bëmat e heronjve 
të historive të vjetra dhe të   reja, na njeh me 
heroin Neo, simpatikun hollivudian të  dy viteve 
të  fundit që  po trondit intelektin e guximtarëve 
të kohëve tona. Me Neon, Moikom Zeqo na 
simbolizon paraardhësit e tij të  Mesdheut, na 
kujton se gjithmonë i  ka takuar· të Mirës të luftoje 
të Keqen, të Keqen që nuk zhduket, figureë mitike 
e kuçedrës së legjendave gjithë botërore me kokat 
që priten dhe që koka të tjera dalin.
 Një nga pjatat pikante që servir Moikomi 
në këtë libër, është ndryshimi i fytyrave, operacion 
brenda fenomenit “klonim”. Mënyra stilistike se 
si e paraqet këtë operacion të njerëzve francezë 
të diteve tona na kujton artin çuditëbërës të 
“Metamorfozes” së Franc Kafkës.
 Dhe heronjtë e sotëm nuk kanë të sosur. 
Denis Hope, amerikani që shet copa nga sipërfaqja 
e Hënës nuk është kuçedër mitike. Ai është 
sipërmarrës real i Axhensisë së Shitjeve të Hënës. 
Edhe ky është një hero.
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 Heronj janë dhe banorët e  disa zonave në 
Pakistan, që kane lidhje të  çuditshme me Albaninë, 
me shqiptarët. Po kështu dhe festat e Brumallit.
 Pa hyrë akoma në librin e vërtetë të  
Florimontit ndeshesh me figurën legjendare të 
Shen Denisit. Në përshkrimin e këtij murgu, 
Moikomi kalon në qiej  të  tjere, kalon nga e vërteta 
në haluçinacione dhe e kundërta. Eshtë  portreti 
më  i plotë  i murgut të  ndershëm, murgut erudit 
botëror. Edhe ky është një hero. Për herë të parë 
Moikomi ndërthuret me murgun. Dhe jo vetëm 
për përkushtimin hyjnor, por për pranimin e 
sakrificës në arritjen e zbulimit të madh.
 Duke lexuar “paralibrin” e Florimontit të  
mbushet mendja që kërkohet të arrihet zbulimi i 
madh me emrin “Florimont durrës shqipëri”.
 Në faqen 41 Moikomi thotë: “Duke 
shkruar për biografinë  artistike të  Florimontit, 
unë kam vuajtur nga tundime të rënda dhe të 
rrënqethshme“.
 Gjithçka që ka bërë në jetën e tij Moikom 
Zeqo për të  zbuluar Shqipërinë  nga dorëshkrimet 
e mbyllura jo vetëm nën tokë, por dhe thellë 
bodrumeve të bibliotekave, manastireve, 
kështjellave të Parisit, Londrës, Italisë  ka të bëjë  
me autokryqëzatën që  ai i  bën zemrës dhe trurit 
të tij.
 Ai fluturoi 20 vjet rresht (1984-2004) brenda 
një sfere të xhamtë të tejdukshme, e cila pluskonte 
mbi çatitë e gurta të manastireve, kullave me majë 
të kështjellave, çative lluksoze të universiteteve të 
Evropës.
 Rrezet pergamen kërkuese të  trurit të tij 
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ja arritën qëllimit. Më 3 Qershor 2004 ai e theu 
sferën dhe na dha librin 20 vjeçar: “Grishja e 
Florimontit”.

DUA T’I DHUROJ DURRESIT
DHE SHQIPERlSE 

LlBRIN E FLORIMONTIT

 Ky nëntitull është karburanti që ka ushqyer 
makinën universale proshqiptare të Moikom 
Zeqos. Ky karburant ka bërë  që elementet e 
makinës të  prodhojnë  librin më  të ri që  flet për 
Shqipërinë  e shekullit të V-të p.e.s. Dikush bën  një  
roman, dikush një studim tipik shkencor, dikush 
një dramë për historitë legjendare shqiptare. 
Ndryshe nga këto forma klasike, autori Moikom 
Zeqo bën një perzierje me formulë të përsosur të 
formave të shkrimeve. Ka prodhuar një strukturë 
që pluskon si i do qejfi mbi romanin, dramën, 
korrespondencën, publiçistikën, shkencën, 
përrallën. Duke lexuar këtë  libë r se  ç’ të  hipën 
një  dëshirë që të bëhesh sa më shpejt edhe ti një 
studiues i historisë tënde, të familjes tënde, të 
popullit tënd. Apologjia qiellore ndaj kalorësit 
shqiptar Florimont zbret në  tokë, tek lexon ngjarje 
aq shumë njerëzore, dashurinë, mbrojtjen nga 
barbari, ndihmën e fqinjëve etj. Moikomi i përulet 
Perëndisë Florimont, i dhuron pjesë nga jeta e 
tij, pjesë nga jeta e të mëdhenjve të kësaj bote. 
Magazina shkencore dhe artistike e trurit të Zeqos 
vihet në dispozicion të  shqiptarit Florimont, 
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nuk ruan asgjë për vehte, jep një soj si asketi i 
përbotshëm Shën Denisi.
 Në faqen 422  mbaron libri i Florimontit. 
Nga faqja 1 deri 422 dhe anasjelltas fillimi i 
librit është fundi dhe fundi është në mes, mesi 
është në fillim. Nuk është abstraksion i formave 
surealiste të viteve 50-60. Eshtë forma më e 
re se si shkruhet një libër në ditët tona. Eshtë 
letërsi globale. Eseisti dhe filozofi francez Hemi 
Lefevre shkruan: “Ndërtojmë jo vetëm qendra 
tregtare të zakonshme, por dhe qendra  tregtare 
të  privilegjuara,  për një konsum të privilegjuar 
dhe kjo është jeta e rinovuar “. Duke u mbështetur 
në mendimet e avancuara të filozofëve modernë 
M.Zeqo shqyrton tamam me këtë sy romanin 
e tij. Prandaj ai shkruan me guxim dhe saktësi: 
“Aventurat e Florimontit, që  lëviz në Lindje, 
por dhe në Afrikë, konkretisht në Kartagjenë dhe 
në Egjypt janë një formë paraprijëse e letërsisë 
globale të sotme “.
 Forma elastike e librit të  ri “Grishje e 
Florimontit” është ndjekje e ethëshme e strategjive 
globale të sotme. S’ ka gjë që Shqipëria është e 
vogël. Ajo është pjesë plastike e Globales Europë 
dhe e Globales Botë. Merita më parësore e librit 
të ri është lëvizja elikoidale midis humnerave të 
errëta të historisë së vjetër të të pareve tanë dhe 
situatave të sotme moderne.
 Shumë kujt mund t’i lindë pyetja: “A do 
të kuptohet kollaj ky libër?”. Fare kollaj! Mjafton  
një sakrificë e vogël. Të ulesh për ta lexuar, 
mundësisht me vëmendje. Do të  kuptohet shumë 
shpejt, madje dhe pjesët më të vështira shkencore 
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të historisë zbuluese. Moikomi i ka sjellë bukur 
fare, ushqim tepër i shijshëm, tepër i tretshëm.
 Por shumë kujt mund t’ i lindë dhe një 
pyetje tjetër: “A do ta lexojnë të huajt këtë libër që 
shkruan shqiptari për shqiptarin?”. 
 Eh! Duhet kaluar ylberi! Duhet përkthimi 
në një gjuhë globale dhe patjetër është idea e plotë 
se të huajt do ta lexojnë me të njejtën vemendje. 
Ata kanë shkruar shumë për ne, por libri i ri ka 
autor potent shkencor dhe letrar të përsosur, Zotin 
Moikom Zeqo, nga Shqipëria.
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FOTAQ ANDREA

LETER  MOIKOM  ZEQOS  
PER  FLORIMONTIN

 I dashur Moikom, po të shkruaj për librin 
tënd “Grishja e Florimontit” siç të  kam premtuar. 
Me fal për vonesën e letrës : arsyet mund të  
renditen  á  la  file indienne, por  më  të  përligjurat 
janë thjeshtë  hallakatjet shpirtërore, pa shkuar me 
tej. I vetmi kontakt i drejtpërdrejtë ditor që kam 
me vendin  janë mediat shqiptare via internet, 
“kishëza” ku s’arrin dot të falesh sepse, në vend 
të të joshin për të mësuar vërtet diçka, të zhveshin 
nga çdo dëshirë për të  klikuar në to. Aktualisht, 
- ti e di më mirë nga unë -, aty po sundon politika 
politiciene e zgjedhjeve (me mbikëqyrje të  
turpshme ndërkombëtare, si më 1914 dhe 1920 
kur ishim shtet-foshnjë), ku janë vënë  në  garë, 
zotërinjtë politikanë, për të mos thënë shprehjen 
franceze politicards vėreux, që do ta kish qejf në 
këtë rast gjeniu Rable, apo edhe Edmond Tupja 
me lojrat e fjalëve të tij therëse. E filloj në këtë  
mënyrë, jo pa indinjatë  e revoltë, pikërisht sipas 
modelit tënd  për  fillimin e Florimontit, ku i 
thur himn profesor Mahir Dornit, duke e ngritur 
në piedestal të  lavdisë, dhe ku fshikullon rendë 
VIP-ët, që s’ dinë ç’ është humbja e një  kolosi 
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të shkencave albanologjike. Para disa kohësh, u 
ngrit Franca e tërë në këmbë me rastin e vdekjes së 
filozofit Zhak Derrida : çdo organ shkroi artikuj, 
çdo kanal televiziv e radiofonik i kushtoi emisione 
të posaçme, çdo librari prezantoi krejt fondin e 
veprave te shkruara, u fol e u nderua ne shkolla, 
universitete e kudo, duke lartësuar kështu veprën 
dhe jetën e tij, duke dëshmuar kulturë e nderim 
për njeriun e shkencës e të mendimit. Dhe po 
para disa javësh, një kanal televiziv francez e 
quajti Shqipërinë « vendin më të korruptuar të 
planetit » dhe politikanët shqiptarë njerëzit më 
të korruptuar në batë, të cilëve duhet t’ua lyesh 
mirë qerren, në do te investosh diçka, (sipas 
shprehjes që përdorën « il faut bien les arroser 
»). Nuk kish turp më të madh për ne, sidomos 
për fëmijët tanë, të cilëve mundohemi si e si t’ua 
mbajmë lart  dinjitetin dhe krenarinë kombëtare, 
t’ua ruajmë gjuhën, historinë dhe traditat tona të 
mrekullueshme. Dëmin më të madh Shqipërisë 
sot po ia bën vetë klasa politike shqiptare. Këtë, 
për fat të keq, mund ta pohojë kushdo, dhe duket 
sikur s’po thua ndonjë gjë të re, kaq shume është 
zhveshur nga kuptimi i saj i vërtetë. 0 Zot, falju 
mëkatet, dhe ti, Moikom, më fal që u enda skutave 
që të prishin humorin. Ndoshta e ke parë filmin 
e fundit Aleksandri i Madh të Olivier Stonit. 
Pavarësisht si e ka vlerësuar kritika (me të mirat 
dhe të metat e veta, - si në çdo gjë!), më bëri në të 
përshtypje, mbi të gjitha, muzika e filmit. E pashë 
me tim bir 11 vjeç,
 - Isha munduar ta bindja që më parë se 
Aleksandri është me gjak shqiptari. Shumë herë 
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në skenat e betejave të famshme, në hovet e gjeniut 
luftarak, muzika, edhe pse shpërthyese, kish në 
sfond një polifoni të përpunuar e të habitshme, 
me melodiozitet sa epik dhe dramatik, dhe mua 
atëhere, më ngrihej qimja e parakrahut përpjetë, 
e mishi më pupurrizohej në krejt trupin i përpirë 
nga skenat madhështore. E  them  këtë  jo se dua   
të  të përcjell të njejtin emocion, por thjesht për të 
treguar se gjithë Florimonti tënd është  për mua 
një polifoni e tillë  e fuqishme labe, ku personazhet 
dhe  heronjtë  e  tu, nga mitikë te  jetësorët, në 
kohë e hapësire, këndojnë njëzëri këngën e 
shqiptarizmës, kur njeri ia merr-, tjetri ia kthen, një 
tjetër ia hedh, nje tjetër ia pret,  pë r t’u njejësuar 
më  pas, të gjithë së bashku, në  ison e  rrufeshme 
dhe buçitëse të Zeusit  Zë. Në fund të fundit, ç’ 
është tjetër kënga polifonike në mos njëzëshmëria 
njerëzore natyrore shprehur shpirtërisht që 
nga lashtësia, ashtu si vetë  kënga  e  shpesëve, 
e  në radhë  të  pare  e  bilbilit? Ç’është tjetër 
Florimonti tënd në mos vetë ai bilbil për lashtësinë 
shqiptare që di të këndojë nën penën tënde, mes 
argumenteve që parashtron dhe erudicionit që 
shpalos ? E lexoja Florimontin nën uturimën 
fluturuese të avionit të linjës Baden-Romë dhe 
përballë horizonteve që ti shpalos, vetë avioni më 
bëhej insekt  kozmik, secondë  marrake në trokthin 
e furishëm të reve rënduar me mendim, tek ndjeja 
e përjetoja impulset dhe frymëmarrjen e veprës, 
herë përmes pathosit, seriozitetit, ashpërsisë a 
ironisë, herë nepërmjet analizës, parashtrimeve, 
përqasjeve, përplasjeve të autorëve, epokave a 
trevave historike. Domosdo, boshti i veprës është  
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shqiptarofilia, e  të  tjerëve po se po, por në radhë 
të pare  shqiptarofilia tënde e hershme, për të cilën 
ti nuk ke heshtur së shkruari dhe nuk ndjen një 
grimë lodhje në gjurmimet pasionante që bën. 
Lexoja dhe ndjeja jehonën e veprës të  përhapej 
e tretej në brendësinë  time, pa më velur, por 
kraharorin ama, mbushur me emocion, dhe tek 
ngrija herë-herë kokën, vështroja kryet tollovitëse 
të  një  kleriku që nuk rreshti së faluri me një 
kryq të vogël në dorë... Të gjallët me të gjallët, 
po edhe vdekatarët me të vdekurit... Florimonti, 
si tërë librat e tua, shpreh nga ana tjetër shpirtin 
tënd artistik e poetik. Ti e di, që është një moshë 
e caktuar në jetën e njeriut kur entuziazmohesh e 
pasionohesh pas leximit. E pra, le të të  rrëfehem 
edhe unë e të them se dhjetë a dymbëdhjetëvjeçar, 
dikur të kam pasë ndjekur në poezitë e tua të para, 
për detin, Durrësin, diellin, thellësitë kaltërore, 
etj.duke u zilepsur krejt e duke u orvatur madje 
të vargëzoj edhe unë vetë. Ka te Florimonti tënd 
hove të tilla poeticiteti, plasticiteti e elegance të 
shkruari që një hop, të duket sikur përmbajtja dhe 
forma, njeriu dhe poezia shkaktojnë një farë qarku 
elektrik të shkurtër, nga ku shpërthen shkrepëtimë 
e orakujve të Delfit dhe  ravijëzohet vetëtimë e 
majave Akrokeraune. Ka të drejtë Jakobsoni kur 
thotë se tërë format e shprehjes përmbajnë lidhjen 
e fjalës me botën dhe se ky është pikërisht arti i 
gjuhës, që  ti  di  ta vesh në  përdorim. 
 Ashtu si vetë Florimonti që ka frymëmarrje 
«shumëpërmasore» sipas termit shqip që i pëlqen 
mikut tonë Pandeli Koçi, edhe fjala tënde artistike 
ka muzikalitet, shije, ngjyrë piktori e mish 
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filologu, duke krijuar kështu një stil sa klasik dhe 
modern, sa realist dhe surrealist, që thjesht është 
stili tënd, i këndshëm, i hovshëm, i hopshëm. « 
Stili është vetë njeriu» - na thosh me thjeshtësinë e 
tij të zakontë Jusuf Vrioni, nuk mund të imitohet, 
ai transpozohet (e kish fjalën për përkthimin). 
Dhe vërtetë, një  çast, më duket sikur të shoh të 
përplotë    xhojsiançe, « të  dehur   rablejançe», 
duke vërshuar ethshëm në shkrim automatik, po 
kunsesi shkrim zero nga të Bartit, shkrim në fakt 
100% angazhuar me shqiptari, « duke e thënë  troç, 
gjithçka që mendon», siç shprehet në  autokritikën 
e vet Le Klezjo. E pra, aty, te ty, ngërthehen fort 
arti e erudicioni, historiani e analisti, etnologu 
e arkeologu, poeti e piktori, etj. dhe  krejt vepra 
shpaloset si një afresk davinçian, kompleks e i 
pasur që ngulmon për të rizbuluar e transkriptuar 
kode të fshehtë, për të cilat flet aq hapur e prerë 
Fatmir Minguli në shkrimin e  tij  kushtuar  veprës  
tënde  « Kështu foli Mona Liza». Dan Brauni, me 50 
milionë ekzemplaret që arriti, s’bëri gjë tjetër veçse 
solli si të reja në formë, epizode nga jeta e Juzusit 
që njihen prej kohësh. Ai qëndisi njëfarë Harri 
Poteri për të rritur,  duke huazuar nga vepra të tilla 
si « Enigma sekrete» të Michael Baigntit, Richard 
Leightit dhe Herny Lincolnit apo edhe bestseller 
të tjerë të famshëm të Picketit e Clive Princit. Ai 
kompiloi me mjeshtëri Umberto Ekon dhe vepra 
të tjera të suksesshme që flasin për marredhëniet 
e Juzusit me Maria Madalenën, duke përvijuar 
rrëfimin legjendar dhe tezën fantaziste të Ungjillit 
të Filipit dhe të ashtuquajturit manastir të Sionit. Po 
nejse, tërë atutë  qenë në anë të tij dhe jam njëqind 
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përqind dakort me Mingulin. Ne na duhen atutë. 
Vrioni qe vetëm një dhe dha rezultatet që dihen. 
Moikom, pa u larguar nga vepra, do desha të flas 
edhe për himnin tënd naimian drejtuar Durrësit e 
Shqipërisë, për lartësimin që ti u bën figurave tona 
të ndritura të shqiptarisë, për himnin që i thur vetë 
Florimontit, duke e trajtuar si mik, vëlla, atë,  gjysh 
e stërgjysh, për heronjtë që çmitizon dhe mitet që 
çmonton, për vdekjen që e jetëson dhe jetën që 
legjendizon, për gjithçka që të grish Florimonti 
tënd në do kohëra e vende, hapësira tokësore e 
kozmike. Në fund të  fundit, vetë  Florimonti është 
ajo lën  e parë poetike e Mesjetës kaotike, së cilës, 
pas Hilkes, ti i shkaktove  big  bangun shqiptar, 
duke kërkuar ekuilibret faktike në çekuilibret 
mitike. Vërtet, siç thua ti, « identitetet e rreme 
të Mesjetës janë spirale subjektore nga s’dalim 
dot» dhe për një çast, me thënë të drejtën, e pashë 
veten të humbur, si i « Humburi i ngrate», tek iu 
qepa autorëve për Florimontin dhe Meluzinën. 
Kish goxha menu, përzjerje maqedonase joshëse, 
variante nga me të ndryshmet, që ti i di e s’dua 
të ndalem gjatë. Ti me të  drejtë  bën pyetjen: « Si 
ndodh që s’është botuar Romani i Florimontit?», 
që ka ngelur në  formë origjinale te Hilka i madh 
gjerman, ndërkohë që Meluzia e Zhan D’Arrasë 
dhe e Kudretit pushtoi Evropë n dhe kaloi te 
Rableja e  Gëtja, te Nervali e Prusti, te Bretoni, 
Rëne Shari, Marsel Ejme, e plotë të tjerë, gjer në 
ditët tona, duke ardhur furtunshëm, dhe kur në 
fakt,  po  kët  hov që  nga Mesjeta e njohën edhe 
shumë  romane të tjerë, qoftë  të ciklit breton 
(Graali), qoftë të ciklit idilik (Okasini) apo bizantin 
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e oriental (ku ben pjesë edhe Florimonti). Për 
mendimin tim, dhe qofsha njëmijë herë i gabuar, 
arsyeja qëndron në faktin e thjeshtë se Florimonti 
është roman 24 karat me personazh kryesor 
shqiptar, Florimont  van   Albanien, thotë Alfons 
Hilka, ku s’ ke ç’ ve më në  dyshim, dhe në këtë 
rast, s’ ka kush merret ngeshëm (a kanë interes?) 
me përkthimin e tij në frëngjishten moderne. 
Nga ana tjetër, përderisa thuhet e këmbëngulet 
se Meluzina është edhe një nga çelësat e artë të  
mitologjisë kelte e frënge, domosdo që çekani ka 
rrahur e do vijoje të rrahe aty. Ky arsyetim, mbase 
edhe i shpëlarë e parashtruar shqeto, pa dorashka, 
nga ana ime, e bën edhe më të domosdoshëm 
përkthirnin dhe studimin tërësor të Florimontit 
nga ana jonë (dhe të mbështes fuqimisht ty në këtë 
ide!), pavarësisht se shprehen skepticizma të tilla 
që është thjesht roman kalorsiak e asgjë më shumë. 
Ai roman jetëson e përjetëson lashtësinë tonë. Nga 
ana tjetër, edhe te vetë Meluzina, kur bëhet fjalë 
për zanafillën e saj, për Elinasin e Albanisë, ruhen 
qëndrime dhe prirje të kundërta. Botimi më i 
fundit i vitit 2003 të Meluzinës së Zhan d’ Arrasit, 
përkthyer nga Zhan Zhak Vincensini, nxiton të  
vërë në krye të librit origjinën skoceze, por jo pa e 
shoqëruar me shënim. Ti e di se Zhan d’ Arrasi e 
fillon Meluzinën: «Eshtë e vërtetë që dikur ishte një 
mbret në Albani që qe burrë goxha i guximshëm». 
Termi «Albani» është zëvendësuar thjesht me 
«Skoci», mbi bazën e linjës kelte e bretone. Por le 
ta le autorin të shpjegojë në shënimin e vet:: «Të 
mos e përkthesh termin Albani me « Skoci » do 
të thotë të presësh një nga rrënjët keltizuese të 
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romanit, qëndrim që do ishte për të ardhur keq 
nga ana jone. Për një paraqitje të   argumenteve në  
favor të «Albanisë», shih M.Perret... etj. Pra autori, 
pasi bën njefait accompli, detyrohet të parashtrojë 
edhe argumentet e  kundërta në favor të  zanafillës 
albaneze të  Meluzinës. Po në  shënimin e  parë të 
faqes  së parë,  autori shkruan:  «Florimonti  e bën 
Durasin portin e Durazzos, në Albani. Ankorimi 
gaskon  i Luzinjanëve  (për të  cilin dëshmon 
në  ditët  tona toponimia e Lot-et-Garones) do të 
mbronte tezën në favor të qytetit të Durasit (ne 
rrethin e Marmandës). Pushtimi i tij është një 
fitore e shquar franceze ndaj anglezëve  (kështjella  
iu dorëzua Dy Gesklinit me 1377)».  O Zot! Të ketë  
harruar vallë ky autor se Florimonti u shkrua e zezë 
në të  bardhë  nga Aimoni më 1188, ndërkohë që 
Durasi i tij, i cili sot ka 1298 banorë, na paskërka më 
1377 një kështjellë, pra rreth 200 vjet pas Durazzos 
sonë 2600-vjeçare?! 0 Zoti  Zot i Moikomit: edhe 
këtë dashkan të   na e marrin ?! S’mjaftokan yjet, 
hyjet, mitet, legjendat, heronjtë, zanat e deri te 
fustanella që na kanë marrë e përlarë?! S’mjafton 
që trotuaret e Parisit kanë bitum shqiptar dhe 
askush s’ e zë në gojë?! Që Mehmet Ali shqiptari 
fali obeliskun, etj. etj.! Pier Martin Siva (Pierre 
Martin Civat) në tezën e tij të doktoraturës së 
Universitetit të  Parisit, «La Mėlusine, ses origines 
et son nom» (1969), si parashtron tërë variantet 
e mundshme se «Ç’duhet të kemi parasysh me 
termin Albani ? »,  sigurisht i mëshon idesë se 
shumica shohin në të Bretanjën e Madhe, vendin e 
Albionit, tokën druidike dhe të traditave kelte, se 
të tjerë shohin në të  Skocinë  (Albany  në gjuhën 
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galike), të  njejtin emër që mbanin dukët Stuart, 
dhe më në fund, të tjerë shohin në  të Albaninë 
klasike, në lindje të Kaukazit, hapur gjërësisht mbi 
detin Kaspik, dhe që ka bërë pjesë në perandorinë 
e madhe të Aleksandrit. Më në fund, i referohet 
edhe Dontenvillit, që mbështet tezën se është fjala 
për Shqipërinë, duke pasur parasysh « vendin 
që  ajo ka zënë  në  botë n mesdhetare në  kohën 
e kryqëzatave » (nënvizimi im). Autori e sheh 
këtë  mundësi zgjidhjeje si joshëse, duke parë në 
të « Epirin e vjetër, më të  ashpër e më natyror 
se Greqia e lashtë, e qytetëruar dhe e rafinuar ». 
Për më  tepër që autori u njeh grekëve këtu disa 
nga pikat më të rendësishme të mitologjisë së 
tyre. Po le të ballafaqohet ky autor ahere këtu, në 
dashtë, me Despotët e Epirit, e le ta lemë të flasë 
me vete!  
 ... Po si s’u shkon mendja një herë xhanëm 
të  thonë  se, në fund të fundit, në  ka albanë aty 
e këtu, në përmenden këta e ata te Ptolemeu, në 
shihkan një lidhje të albaneve brëtone a Britonë 
me Akilin, në paska përngjasë tunika skoceze me 
fustanellën shqipe, në u habitka Bajroni për një 
përngjasim të mahnitshem të dokeve e zakoneve 
skoceze me ato shqiptare  etj. etj., vetë  Keltosi, 
Ilirosi dhe Galatosi, a nuk qenë vëllezer nga e 
njejta mëmë, nga nimfa qumësht bardhë Galatea, 
që u dashurua nga Polifemi? Heronjtë eponymë 
qenë thjesht vëllezer, nga ku linden popujt galatë, 
kelt e ilir. Kjo, se pse më kujton njëfarsësoj një 
thënie të zgjuar, porse të  hidhur të Rugovës më 
1999,  kur e pyetën në Këshillin e Evropës nëse 
paraqitej rrezikshmeria për krijimin e një Shqipërie 
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të Madhe. « Ne jemi vëllezër - tha ai, por e kemi 
zakon që kur krijojmë familje, gjithsekush shkon 
n’shpi t’vet.»  Koha çdo gjë e përsërit në mënyrën 
e saj. 0 tempora, o mores! Kolë Luka, të cilin edhe 
unë e kam njohur dhe ia njoh meritën e shkëlqyer 
që dha eposin tonë në frëngjisht dhe qëmtoi 
topologjinë shqiptare në Këngët e Ro!anit, do bënte 
me siguri një lidhje mjeshtërore midis Këngës së 
Rolanit, Meluzinës e Florimontit. I Madhi Çabej, 
emrin e të cilit duhet ta shkruajme me germa 
të arta, do dinte të  gërmonte në arkeologjinë e 
etimologjisë shqiptare për ta zbërthyer emrin 
ELINAS  jo nëpërmjet anagramë s elsina apo 
esina, domethënë  eusina e pyjeve të Perendimit 
apo forma dialektale yesine ( yeuse: lis në gjuhën 
provansale). Mbase një etimologjist i vëmendshëm 
do shihte në  emrin ELINAS thjesht fjalën shqipe 
E + LIS +AS. Po ashtu, edhe te emri MELUZINA: 
përderisa autori francez sheh në  të  anagramën 
e  një  mënyre djallëzore, të ligë, shejtanizuese, 
që karakterizonte faten e keqe Meluzina, dhe 
parashtron me këtë rast edhe variantin se grekët 
shohin te kjo heroinë termin mel!an (zi), pse  ne 
shqiptarët s’ paskemi të drejtë të shohim në emrin 
MELUZINA  thjesht përbëresat  ME+ LU (J) +  ZI 
shoqëruar nga prapashtesa NA ? Meluzina kish 
nam të keq, si fata Morgan ne Avlon, që të punonte 
qindin, dhe e keqja gjithmonë është shprehur me 
të zezë te thraket e mesdhetarët, siç thonë autorët 
e lashtë përforcuar me humor nga Rableja. Në 
fund të fundit, a nuk flisnin në korrespondencën 
e tyre De Rada dhe nobelisti i dytë francez, poeti 
dhe filologu i famshëm Mistrali (që i dedikoi një 
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shkrim rilindasit tonë) për një lidhje të ngushtë 
të gjuhës shqipe me gjuhën provansale (oke)? Po 
për këtë, ja që duhet të dish shqip, e në radhë të 
pare  të njohësh brilantin De Rada ! Kyç i gjithe 
mitit të Meluzinës janë pra termat Albani, Elinas, 
Meluzina. Por unë, as që  mund të pretendoj 
kurrsesi se bëra këtu ndonjëfarë zbërthimi 
shkencor të këtyre termave, (pale  që  më shfaqet 
vetvetiu edhe njëfarë kombinimi në termat 
AVLON-AVALONA  VLORA me ishullin Sazan, 
dikur krejt i gjelbëruar, apo edhe   me   ndonjë    
ishull tjetë r krejt të  humbur, përpirë nga deti). 
Fakti është se shqipja, siç: e cilëson konti Gobino e të 
tjerë, është, krahas gjuhës baske, gjuha më e vjetër 
në Evropë, dhe Petro Zheji ka ditur mjeshtërisht ta 
pasqyrojë lashtësinë e gjuhës sonë në veprën e tij 
dinjitoze Shqipja dhe sanskritishtja, trajtuar mbi 
bazën e semioticës. Nëse ka  njerëz   që  duan të  na 
heqin vizën me një  të  rënë  të  lapsit, apo duan të 
na injorojnë (dhe kjo është taktika më e përkryer), 
edhe kur e zeza është mbi të bardhë, kjo është 
punë e tyre, po edhe në mjafton, në këtë rast, të 
bëjmë punën tonë. Kur të tjerët paskan të drejtën 
të përvetësojnë a asimilojnë, kur e shohin gjithçka 
si të tyren e vetëm të tyren, e pse ne s’paskemi të 
drejtë të shohim tonën apo edhe tonën ? Problemi 
është si ta shohim, si ta argumentojmë, shkencërisht 
mbi të gjitha, si të gjejmë mënyrën shkencore e 
ndërkombëtare për t’i thenë gjërat mbi baza të 
shëndosha. Këtej duhen drejtuar kapacitetet tona 
të fuqishme shkencore, si e si të flasin mbi të gjitha 
ndërkornbëtarisht. Thembra e Akilit për ne është 
se ne vetë, shqiptarët, s’arrijme dot ende    të  flasim 
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si duhet e sa duhet  ndërkombëtarisht, e  atëhere   
këtë      e    kanë  bërë  dhe e bëjnë për ne të tjerët, si 
duan e sa duan. lzolimi qindravjeçar (dhe jo vetëm 
komunist) ka luajtur në këtë mes  rolin e vet, por 
tani me hapjen, dhe sidomos me një brez   të ri  
përgatitur fuqimisht jashtë, mbase do dime  më në 
fund të orientohemi në vorbullën shkencore dhe 
të Mësojmë mbi të gj itha të flasim qartë ne arenën 
ndërkombëtare. Moikom, më fal, mbase e teprova 
dhe të lodha.Thellësitë e oqeanit albanologjik janë 
humbëtira të tilla që ty s’të kanë dekurajuar aspak, 
përkundrazi të kanë joshur e të mbajnë të lidhur. 
Florimonti është një fosil perlë e këtij oqeani dhe ti 
i dhe shkëlqim për publikun shqiptar. Disa faqe të  
tij që  më  dhe  më  dashamirësi për t’i fotokopjuar, 
tek i kam para syve, sikur më dekurajojnë, me 
thënë  të drejtën, më trembin. Janë më të hershme 
se gjuha e Rablesë. Duhet zhytur mirë në to, kokë  
e këmbë, duhet magje dhe duar të fuqishme për të 
gatuar brumin e veçantë të saj. Besoj më kupton në 
figuracionin që po përdor. Nuk është se po shpreh 
pesimizëm dhe se po shmangem, përkundrazi, 
dua të jem thjesht realist dhe çështja të shihet 
nga shumë këndvështrime... Në mbarim, simbas 
zakonës sonë  të  kartërave, dëshiroj që kjo letër të 
të gjejë shëndosh si molla, ty dhe familjen, përherë 
të shëndetshëm e të fuqishëm në shkrim, përherë 
gjithë humor e shtëpinë  plot miq, e mbase takohemi 
në muajin korrik. Po të nis bashkëngjitur dy faqe 
nga Romani i Florimontit, dy nga Meluzina e Zh. 
d’ Arrasit (ku flitet për Elinasin) dhe dy faqe  me  
gure nga  të  miat. Meluzina ime me gurë, është 
e përbërë nga opale defeu dhe amonit, Genti me 
barit, ndërsa portreti i djaloshit Jori me safir, kuarz, 
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vanadinit dhe me fosilin perisfinktes plikatilis, lloj 
amonoidi. Po vendos edhe një portret labi dhe 
një kosovari, si dhe  një  stalaktit «Zonja Hënë ». 
Përqafime, Strasburg, 30 maj 2005.

LETER FOTAQ ANDREAS 
PER FLORIMONTIN

 I nderuari zoti Fotaq,
 Para tavolinës sime kam letrën tuaj 
që i dërguat Moikom Zeqos për “Grishja e 
Florimontit”. Gjithashtu para tavolinës sime kam 
gazetën “Koha Jonë”, ku letra juaj është botuar 
100%.
 Por unë kontrollova datën e botimit, në 17 
qershor hapa gazetat e vjetra dhe gjeta se shkrimi 
im i pari për Florimontin ishte botuar në 12 
qershor, por një vit më parë, dhe sërisb në gazetën 
“Koha Jone”.
 Mendoj me vete për madhështinë e librit 
“Grishje e Florimontit”. U mbush një vit që ky 
libër turbullon mendjet e shqiptarëve të vërtetë 
dhe të ditur.
 Jam tejet i kënaqur me artikullin tuaj. Keni 
bërë një analizë intelektuale për t’u admiruar. Dhe 
përsëri mendoj për madhështinë e librit “Grishja e 
Florimontit”.
 Ai libër ka në brendësi magjinë e   
autovlerësimit.
 Ai libër nuk ka nevojë për promovime 
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në salla të vjetra të mbushura me pensionistë të 
vjetëruar.
 Ai libër është i së ardhmes dhe i mendjeve 
të ditura.
 Kur  Moikomi e nxorri në dritë  librin e 
Florimontit ishte pothuaj i papërgjegjshëm për 
vlerën e këtij libri. Madje ai u tregua pak “baba” i 
pakujdsshem ndaj “djalit” të tij. E   hodhi si shishet 
me mesazhe në  det. Dhe  e  la   kohën në rrjedhën e 
vet. Por “djali” e kujton, grumbullon mesazhe nga 
brigje detrash të afërt  e të largët dhe i dërgon në 
darkë, tamam si djali i mirë që  i çon nga një shishe 
raki  të  mirë babait të  lodhur, që po plaket...
 Kur Moikomi botoi “Grishja e Florimontit” 
dikush i tha: “Ti Moikom shkrnan mirë, por do 
të kuptohesh mbas 10 vjetësh”. Une isha ai që 
kundërshtova këtë parashikim dykuptimesh (i 
mirë dhe i keq). Faktet treguan se janë shkruar disa 
analiza dhe kritika për djalin e bukur Florimont 
dhe babain e pakujdesur Moikom.
 Dhe letra juaj është mesazhi më i ri dhe me 
jetëdhënës për kryelibrin e Moikomit.

       Zoti Fotaq,
 
 Ndoshta po zgjatem shumë në këto rreshta, 
por është e domosdoshme të ripërsërisim vlerat e 
një libri që po rritet dita ditës.
 Moikomi ka shkruar mbi 70 libra, por libri 
i Florimontit është  tjetër gjë. Ky libër ka brenda 
magjinë  e krijimit. Ky rast i vjen shkrimtarit një  
herë në jetë  dhe  jo të gjithëve.
 Libri “Grishja e Florimontit” do të bëhet 
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simboli i letërsisë së  sotme  shqiptare. Ai do  të   
ule n në   tavolinë  edhe skepticët fodullë edhe 
dembelët. Libri do lexuar siç  e keni lexuar ju. Ky 
është problem sot në Shqipëri, ku  Mendjemadhësia 
dhe mediokriteti shpërthejnë jo vetëm në Tiranë.
 Letra juaj është  dëshmia më  e pastër e një  
shqiptari të vërtetë dhe të ditur.
 “Florimonti” ka në brendësi magjinë e 
krahasimit me çdo gjë. Një  rast i tillë  është  
krahasimi juaj i polifonisë labe, muzikalitetit të  
librit dhe sfondit muzikor të filmit “Aleksandri i 
Madh”.
 Gjithashtu përcaktimi që i kam bërë 
Florimontit është në dy aspekte kryesore:
 Florimonti është kryelibri i Moikomit dhe 
Florimonti është vetë Moikomi.
 Këto aspekte vërtetohen nga fakti se 
duke qenë afër Moikomit ditët kur ai shkruante 
Florimontin, kuptoja se ai nuk para shprehej si për 
librat e tjerë. Florimontin nuk e “shkroi” Moikomi, 
por shpirti  i tij. Diku kam përdorur një togfjalësh 
ku shkruaj “se libri “Grishja e Florimontit “është 
Mesdheu- Shqipëria- Durrësi”. Deduksioni të çon 
tek Moikomi. Pa ditur dhe pa dashje. Magjishëm!
 Florimonti është një ngjarje e veçantë me 
autoritetet  e përgjithësimit. Eshtë një ngjarje e 
veçantë me autorizimin e pushtimit të  hapësirës 
shqiptare në ato kohë dhe tani.
 Figura kalorsiake, e para figureë në letërsinë 
tonë, ka zotesinë të shpërthejë  portat e rënda, të  
ndryshkura të Mesjetës shqiptare.
 Fatmirësisht ju këtë  veti  të  Moikomit e 
keni trajtuar me nivel shumë të lart  kritik.
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 Por kur shpërthehen portat, hapen 
bodrumet e errëta, të panjohur të historisë sone. 
Nuk mjaftojnë vetëm librat e murgjeve francezë, 
artikujt e gazetarëve anglezë të viteve 1900 që 
flasin për Shqiperinë. Gjithashtu nuk mjaftojnë 
edhe arshivat e filan shteti. Duhet diçka tjetër. 
Duhet punë prej kalorësi të letrave shqiptare. Nuk 
është fjala as për Kadarenë dhe as për Agollin. Ata 
ishin. Sot duhet diçka tjetër. Duhet prozhektori 
ndriçues i bodrumeve të errëta të historisë. Këtë 
nuk e bëjnë as historianët. Ata ose nuk jetojnë 
më, ose sot nuk arrijnë të  kuptojnë se  çpo ndodh  
mbas   ngjarjeve   në Kosovë.
 Për mendimin tim një person si Moikomi i 
cili ka grumbulluar edhe historinë edhe letërsinë 
mund të bëjë shumë. Në falkt po e bën. Libri 
“Grishja e Florimontit “ka ndërthurjen e kolazhit 
të veçantë. Për këtë kam shkruar në artikujt që 
po ua dërgoj të fotokopjuar. Shpesh Moikomi më 
ngjan me një Rilindas të Ri, të viteve 2000. Kjo sepse 
kam përshtypjen e krijimit të një atmosfere të re 
në Shqipërinë pas viteve 2000. Ka një ngjashmëri 
që duhet të ndodhë. Nëse në vitet 1900, mbas 
shpikjeve të mëdha shkencore mori zhvillim 
letërsia moderne në Evropë dhe në Amerikë, një 
gjë e tillë do ndodhë  edhe  në  këto kohë  të  mbas 
2000-it. Mbas zhvillimit marramendës teknologjik 
pa tjetër që do lindin mendje të reja të një letërsie 
të re, të papara deri tani. 
 Një  nga këta njerëz është Moikomi. Ai 
me librin e Florimontit realizoi përmendoren e 
historisë së  rikonstruktuar, të pasuruar me ide 
dhe hipoteza që shpesh po dalin të vërteta. Me këtë 
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libër dhe me “Himara pa eklips”, Moikomi hedh 
gurët e parë në Urën e Shenjtë midis Rilindasve 
tanë të mëdhenj dhe Rilindasve të Rinj shqiptarë.
 Fatkeqësisht, sot në Shqipëri janë shumë 
palë njerëz që studiojnë Eqerem Çabejn, Mahir 
Domin, Dhimitër Shuteriqin, Aleksandër Xhuvanin 
etj. Ata bënë të pamundurën për të ndërtuar këtë 
urë por nuk i la sistemi totalitar. Sot Moikom 
Zeqo, Hasan Ulqini dhe ndonjë studiues tjetër 
kanë marrë përsipër punën që këta kolosë të 
mendirnit shqiptar e filluan dhe e lanë përgjysëm. 
Vetëm kështu do të mundim të njohim Shqipërinë, 
jo vetem ne, por dhe të huajt. U bëftë ashtu 
siç shkruani ju: “ si e si të flasim mbi të gjitha 
ndërkombëtarisht”. Moikomi edhe ndonjë tjetër 
duhet ndërkombëtarizuar.
 Jam i bindur se në Shqipëri dhe jashtë saj, 
ka akoma studiues me zemër shqiptari, që punojnë 
dhe që “ ndodhen” brenda Florimontit. Jo me kot 
e quani Florimontin një Himn.

Zoti Fotaq,

 Letra juaj është një esse e mrekullueshme 
filozofike me gjak të  pastër shqiptar. Këtë letër në 
klubin e djalit tim në Durrës e lexojnë me dhjetra 
miq. Shkrimtarë, inxhinierë, studiues e piktorë. Të 
gjithë e pëlqejnë.
 Në  kohen  e  Çajupit  kishte vetëm  një  
“Klub  të Selanikut” dhe   Çajupi shqetësohej. Sot 
në Shqipëri ka me qindra “Klube të Selanikut” 
dhe nuk ankohet asnjë. Por Rilindasit e Rinj po 
ankohen. Rilindja është e domosdoshme.
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 “Grishja e Florimontit” është libri ankues i 
kësaj Rilindjeje të Re.

Me respekt 
Fatmir Minguli 

Durrës 25 qershor 2005
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NE DUHET TE FLASIM ME GJUHEN E
SHQIPTARIZMES E TE KULTURES

Zotit Fatmir Minguli

 I dashur Fatmir,
 Me vjen keq që nuk u takuam dot së bashku 
ato ditë të  nxehta korriku kur u ndodha në Tiranë, 
por shpresoj dhe   uroj që  së  shpejti të  piqemi në  
klubin tënd   në  Durrës, për t’u njohur kështu nga 
afër me shoshoq.
 Sapo lexova letrën tënde të ngrohtë, 
dërguar bashkë me atë të Moikomit dhe, duke 
të falenderuar përzemërsisht, po të shpreh edhe 
unë nga ana ime gjithë vlerësimin tim pozitiv për 
mendimet e tua të drejta lidhur me shqiptarinë e 
sotme, për të cilën kemi aq shumë nevojë. 
 Letra tënde me ngacmoi në mënyrë të 
veçantë në dy drejtime: rilindja e domosdoshme 
shpirtërore, kombëtare e kulturore e njerëzve tanë, 
dhe lufta kundër skepticizmit e mediokritetit. 
Mendoj se këto janë dy shtylla të fuqishme për 
të ardhmen dhe zhvillimin demokratik të vendit, 
mbi një taban të shëndoshë etnik e historik, krahas 
progresit të domosdoshem ekonomik; me qëllim 
që të zemë vendin tonë të merituar në botën 
moderne, me anët më pozitive tonat, mjerisht 
të sfumuara sot nga vesi, makutëria e letrarizmi 
nihilist i herëpashershëm.
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 Duke dashur të ndalem në dy aspektet e 
mësipërme, do dëshiroja të thoja, në radhë të parë 
e mbi të gjitha, se ne, të  tërë, e ndjejmë tanimë të  
nevojshme të shpalosim edhe një  here  vlerat dhe 
virtytet më të  mira të rilindasve tanë të ndritur, 
që na trashëguan e besuan mëmën Shqipëri, tek  
bënë flamur në shekuj thirrjen e tyre të shpirtit: 
“Ti Shqipëri me jep nder, me jep emrin shqipëtar!”  
Eshtë kjo gjuha e kristaltë e shqiptarisë, gjuha e 
përhershme “e bekimit rilindas” siç e cilëson 
Gazmend Leka, e patriotizmit të njerëzve të thjeshtë 
me vlera të vërteta, e intelektualeve të ndershëm, 
që e duan loken e tyre hallemadhe e xhubletgrisur, 
larg poshtërimeve e sharlatanizmave të  pelivanëve 
politike, të cilët shqyen e vetëshqyen për kolltuk e 
përfitime personale, nëpërmjet votës së popullit, 
tek institucionalizuan vesin, antivlerën dhe 
varfërine shpirtërore.
 Ndoca mund të pretendojnë se thinja e 
shpirtit e rilindasve tanë është sot e dalë mode, 
arkaike, egocentrike e    narcisike, pa kurrfarë 
vlere, nga  që  integrimi në  familjen evropiane e 
përjashton gjoja nacionalizmin dhe patriotizmin 
e dikurshëm. “Lajthitje, o koqe kandari!”, do  t’u  
thosh  populli   me   gjuhën e tij. “Rruga për në  
Evropë, siç shkruan me të drejtë Ardian Ndreca, 
kalon në radhë të parë e mbi të gjitha nga dashuria 
për vendin tënd, dhe jo nga mallkimi e mohimi.” 
Evropë do të thotë bashkësi popujsh me identitete 
tradicionale, bashkëjetese, respekt dhe hannoni 
e tyre, mozaik etnish, kulturash e traditash 
të afirmuara fuqishëm. Evropë do të  thotë  
trashëgimi historike dhe kulturore, pa rrafshim, 
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njëjësim e shuarje të vlerave kombëtare.
 Ndoca të tjerë nuk kanë munguar të 
pretendojnë se një parashtrim i tille i çështjes 
s’është veçse një interpretim nacionalist a 
ultranacionalist, artificial e i tepruar, tek i thuren 
ditirambe së shkuarës, asaj të shkuare që e cilësojnë 
“kombëtarizëm      romantik”, “mitik”, “dogmatik”, 
“elitar”, “ngushëllues” e “konikutural”, me vlera 
të shterura a të shterpëta. Sa keq që njerëz të tille e 
poshtërojnë veten deri në  këtë  pikë, deri në mohim 
të  vetvetes, thjesht për t’ u shfaqur origjinale, gjoja 
intelektuale me një barrë mend, ndryshe  nga të 
tjerët! Domosdo që nihilizmi i tyre e ka një burim 
teorik antishkencor, që ushqen pikëpamje të tilla 
irracionale e antikombëtare se “ne s’kemi histori 
dhe se historinë e bëjnë të tjerët”, se “jemi popull 
pa kulturë, pa din e pa iman”, se “jemi mbetje (gati 
sa s’thonë jashteqitje !) e rastësishme e historisë së 
perandorive romake,  bizantine a otomane”, se “kot 
që  mburremi me pellazgjinë, me shqipen, me një  
Skënderbe a një  Nënë Terezë (kur edhe origjinën 
shqiptare ua venë në dyshim)”! Pikërisht në këto 
teza, e kërkojnë atëhere zanafillën e realitetit të  
tyre  të  bloztë, tek e shohin Shqipërinë  krejt të 
zhbërë, të satanizuar e të kriminalizuar, ferr e 
shtrat Prokrnsti, ku venë dëm kapacitetet e tyre 
gnoseologjike dhe mallkojnë veten që qenkërkan 
gjenetikisht shqiptarë. Se  ç:’ janë ata, punë e 
tyre!  Por edhe ne kemi të drejtë të ndajme shapin 
nga sheqeri, të mos ngatërrojmë Shqipërinë e 
shqiptarët e ndershëm me një kastë mëkataresh, 
lubi çezariane, halldupë e hajdutë, bukëshkalë të 
këtij populli, edhe   ne kemi të  drejtë  të  flasim 
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ndryshe  nga ta,  pa ndotje morale e përdhosje, për 
të lartësuar shqiptarinë dhe dinjitetin kombëtar, 
nëpërkëmbur sot keq nga papërgjegjshmëria 
politike, nga megalomania e mediokriteti, nga 
mashtrimi e mohimi, nga cmira e urrejtja, thjesht 
nga antikultura e antivlera, nga dashaligësia e 
brendshme, por edhe e jashtme. Sepse, doemos, 
kur shan vetveten, s’ka pse të na kursejnë as qarqe 
të huaja, që historikisht nuk kanë munguar të na 
shohin me skepticizëm, paragjykim apo frymë 
mohimi e agresiviteti. 
 Ja pse sot, ne duhet të flasim, mbi të 
gjitha, me gjuhën e vërtetë të shqiptarizmës e 
të kulturës,  ne duam të hyjme në Evropë me 
identitetin tonë të  pjekur mijëravjeçar, me atë 
dinjitet të përhershëm shqiptar të kohës ilire, 
romake e bizantine, të epokës skënderbejade, të 
humanizmit dhe rilindjes sonë. Fati i një populli 
mijeravjeçar si i yni s’është  kurrsesi rastësi në 
histori, as rezultat koniukturash kancelareske. 
Fati i tij është rrjedhojë logjike e vitalitetit të tij 
të  përhershëm dhe në   pyetjen “A do bëhemi 
edhe në ndonjë ditë?” duhet parë thjesht kërkesa 
e njerëzve të  ndershëm për ndryshim të shpejtë. 
Ata nuk duan zvarritje ligaveci te ligaçëve, nuk 
duan hapa breshke e të mburren me to, ata duan 
ecje të përshpejtuar demokratike, siç e kërkojnë 
energjitë e tyre të fuqishme e  gjithpërtëritëse.
 Ne jemi bërë dhe jemi duke u bërë, si gjithë 
të tjerët, kush më shpejt e kush më vonë, me të 
mirat e të këqijat tona, me ferra nëpër këmbë, si 
ngaherë. E vërteta është që fati ynë ka qenë fati i 
Sizifit, fati i të mbijetuarit të përvuajtur që mban 
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peshën dërrmuese të historisë së tij mbi kurriz 
e në zemër. Te Sizifi mund të vërehet edhe i 
lënguari i kurrizit, por edhe i palëshuari i zemrës. 
A nuk duhet të shohim pikërisht në mbijetesën 
tonë shumëshekullore e stoike atë vitalitet të 
pashembullt të një populli të vogël, kur perandori 
të tëra janë shuar e firuar? A s’kemi të drejtë më në 
fund të shuajmë etjen tonë për progres në burimin 
shpirtëror të shqiptarizmës, për të mos pirë ujin 
e flamosur të batakut antishqiptar? Historia 
shqiptare shumë shpejt do gomojë njerëz e kasta 
të padenja për të, e mjerë kush le gjurme për të keq 
në këtë dynja!
 Eshtë i bukur slogani “Koha për ndryshim”, 
në s’do na shfaqet thjesht demagogji! “Koha 
për ndryshim” do të thotë strategji zhvillimi, 
politika punësimi, ulje varfërie, shtet ligjor, shtet 
të së drejtës, përparësi të vlerave e virtyteve, 
dimension intelektual në mekanizmat e shtetit, 
diplomaci dinjitoze, meritokraci, ndershmëri, 
largpamësi, zbardhje dosjesh të zeza, kulturë 
politike e politikë kulturore, dhe më në fund 
guxim qytetar për progres. Vetëm kështu nuk do 
themi më se “rrotat e qerres qeveritare ndjekin 
njera-tjetrën, derisa t’i bien krejt burgjitë”. Lokja 
hallmemadhe di të shohë si do nusërojë nusja e 
vjetër për të dytën herë, siç  pa e vlerësoi edhe të 
tjerat. Boll me klithma çjerrëse e  përgjëruese për 
demokraci, për ligj e moral. “Koha për ndryshim” 
është koha për t’i “dhënë njeriut atë  çka i takon 
njeriut”, sipas shprehjes së nobelistit Neruda. 
“Koha për ndryshim” është thjesht koha për të 
vepruar ndryshe.
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 Edhe një herë, të falenderoj, i dashur Fatmir, 
për letrën tënde që më dha mundësi të shprehë 
këto mendime, aq shumë  të debatuara sot mes 
njerëzve tanë, të etur për ndryshimin e vërtetë.

Me respekt,   
Fotaq Andrea 

Strasburg, 1 gusht 2005
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MOHIKANI  
I FJALES DHE I IMAZHIT
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 “I FUNDMI I MOHIKANEVE”

S’ka pra m’i lehtë zanat se politika o vëllezër shqipëtarë. 
Përkundrë leteratura është një punë fort e rëndë;

Shkronjëtor vjershëtor s’bëhet kushdo.

A. Z.  Çajupi

 E nisa këtë shkrim me perifrazimin e Andon 
Zako Çajupit, që e ka shkruar në  vitin 1922. Më 
duket fort i përshtatshëm gjykimi i tij në ato vite. 
Për çudi këto thënie të tij janë reale dhe sot në vitin 
2005.
 E meqë shkronjëtor, vjershëtor, shkencëtar, 
s’bëhet kushdo, le të shohim një nga këta të ditëve 
tona.
 Titulli i shkrimit “I fundmi i Mohikanëve” i 
takon studjusit të  çështjeve universale të  historisë 
së Shqiperisë, dr.Moikom Zeqos.
 Nuk kam ndërment të bëj një portret, sepse 
tashmë ai e ka portretin në disa pamje.
Kam ndërment vetëm që të kujtoj se ai ‘’përmbyt” 
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shtypin qëndror me artikuj për shumë probleme 
shqetësuese të kulturës sonë shqiptare.
 Mjafton të lexosh gazetën “Koha Jonë”, 
datë 19 gusht 2005 ku M. Zeqo shkruan mbi 
Skënderbeun ku ai: a) e barazon me Shqipërinë 
dhe më tej akoma; b) me njerëzimin dhe laitmotivi 
i shkrimit është: “600 vjetori i lindjes së Heroit tonë 
të madh rrezikon të kalojë pa dinjitetin e duhur 
kombëtar!”
 E kush u përgjigj nga ata, që duhet të 
përgjigjen?
 Asnjë. Dhe nuk është vetëm ky artikull. 
Në gazeta të ndryshme nëpërmjet relacionesh 
historike më të ndryshme argumentime 
shkencore, dr. Moikom Zeqo boton me dhjetra 
studime. Përjashto gazetarët të cilët ndoshta janë 
më dashamirësit e historisë së atdheut tonë, që 
quhet Shqipëri, asnjë nga ata, që është ‘’atje lart” 
nuk reflektoi. Përse? Ndoshta kohë tenderash 
kohë largimesh frikëndjellëse?
           Dr. Moikom Zeqo kohët e fundit është bërë 
një shembull i tejpashëm i shkencëtarit atdhetar, 
erndit dhe të palodhur. Dhe si ai ka të tjerë, por 
janë pak, fatkeqsisht pale lnformimet shkencore 
për shekullin e lavdishëm të XVI- tës  janë  tepër 
interesante. Shkrimet për Gjon Buzukun janë të 
vetmet që shkruhen nga Moikomi, që kur vdiq 
Eqrem Çabej.
 Shkrimet për hebreun e çuditshëm 
Sabatia Zevi hedhin dritë për Shqipërinë. Sa do 
e pabesueshme që duket, libri i Nostradamusit 
ka  rrjeshta për Shqipërine e për këtë jep spjegim 
Zeqo. E kështu me radhë problemet e mëdha, për 
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Skënderbeun.
         Libri i Marin Barletit ‘’Historia e Skënderbeut” 
është botuar  në vitin 1964 në shqip. Kanë  kaluar mbi 
40 vjet  që gravura e portretit bust të Skënderbeut 
qëndronte aty. E kërkush nuk e studjoi . U desh një 
“hetim shkencor” dhe mbi pallton e Skënderbeut, 
rodhën historitë e simbolikës së shegës, të gjethes 
së lisit, e zambakut domethënës, e luleve rozeta, 
etj.
 E kam shumë për dëshirë të riprodhoj këtu 
disa reshta nga një shkrim i gazetarit Ben Andoni, 
ku thekson me të drejtë se ‘’kemi shkrime cilësore 
të pak studjuesve të njohur përfshirë të njohurit 
Prof. Kristo Frashëri, Dr. Moikom Zeqon, Dr. Aurel 
Plasarin, Prof. Kasem Biçoku” (Gazeta Korrieri 
26 gusht 2005). E këtu fjala është gjithmonë për 
Skënderbeun.
 Skënderbeu, Gjon Buzuku, Lekë Dukagjini 
etj janë jo vetëm të studjuesve dhe gazetave; ata janë 
të gjithë popullit. E përse  të mos prapaqëndrohen 
masivisht këto shkrime dhe jo vetëm të Moikomit?
 Duke studjuar një përkthim të ‘’Historisë së 
Skënderbeut” të Dhimitër Frangut nga shkrimtari 
në emigracion Lekë Pervizi, gjen se ka shumë gjëra 
të  reja, që  dalin dita ditës, gjen se libri roman 
“Skënderbeu” i Sabri Godos ka vlera historike 
me veçanti të çuditshme. Por në këtë shkrim po 
merrem me të ‘’fundmin e Mohikanëve”. Moikomi 
mund të quhet dhe i fundmi i Rilindasve. Mjafton  
të  lexosh   librin e vogël të  tij ‘’Himara pa eklips”.
 Në  krijimtarine e shumtë të  Moikomit 
bie në sy një veti e veçantë  e  tij. Kjo veti është  
respektimi inteligjent i të mëdhenjve, Eqrem 
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Çabej, Dhimitër Shuteriqi, Mahir Domi. Në librat e 
tij të fundit të Moikomit si “Grishja e Florimontit”,  
“Syri i Tretë”, “Kënga e këngëve” etj, ai bën një 
lidhje treshe midis Rilindasve, këtyre profesorve 
dhe brezit te tij. Eshtë krijimi  i   një  ure të  bukur, 
që  ja  vlen  të  forcohet në këmbët e veta. Eshte ne te 
mire te Shqiperise. Pra nuk eshte veper tenderimi, 
eshte veper atdhetare, inteligjente.
         Këto veprime madhore, që ndërmerr Moikom 
Zeqo nëpërmjet shkrimeve të tij kanë patjetër dhe 
reflektimet brenda dhe jashtë Shqipërisë.
 Nën kujdesin e shkrimtarit Kadri Dimri u 
gjet se në Itali është botuar ‘’Enciklopedia l” në 
kolanën ‘’La biblioteca del sapere”. Kjo Enciklopedi 
në germën “A” përshkruan Shqipërinë dhe në 
pjesën e letërsisë Moikom Zeqon dhe Viktor 
Qurkun i konsideron si përfaqësues të poezisë 
kritikuese në Shqipëri. Flitet për periudhën para 
1990. “Enciklopedia l” është botim i vitit 2003 nën 
patronatin e gazetës prestigjioze “Corriere della 
sera”.
 Eshtë për të ardhur keq, se organet 
e specializuara shtetërore nuk merren me 
grnmbullimin e botimeve të huaja për autorët 
shqiptarë, pse jo dhe për gjithë letersinë shqiptare. 
Ky është veprim që e bën çdo shtet i madh, apo i 
vogël qoftë.
 Përcaktimet e personalitetit të Moikom 
Zeqos jane të shumta. Fakte të tilla ndeshen 
së tepërmi sidomos vitet e  fundit në Kosovë 
dhe në Mal të Zi. Vazhdimisht kërkohen 
punime shkencore nga Moikomi siç është rasti i 
Konferencës 20 mbajtur në qershor 2005, në Ulqin 
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mbi figurën e Gjon Buzukut. Studimi i paraqitur 
nga Dr. Moikomi pati një jehonë të   veçantë.
 Ndërsa përcaktimi më befasues është ai 
i poetit të madh Lasgush Poradeci, shkruar me 
dorën e tij në vitin 1981 mbi librin ‘’Pedagog i   
Kopernikut” të Moikomit. Ja si shkruan Lasgushi 
i papersëritshëm: “Moikomi është me ndjenja të 
brendëshme, shumë fantast dhe me shprehje të 
shkëlqyeshme artistike. Pa këtë zotësi shprehjeje 
artistike (d.m.th. poetike) s’ka shkrimtar, as poet”. 
Dhe nënvizimet janë të vetë Lasgushit.
 Një nga librat që bëri  jehonë në shqiptarët 
brenda dhe  jashtë Shqipërisë ësshtë ‘’Kështu foli 
Mona Liza” një shkrim kritik që paralelizon idetë  
globaliste mbi Da Virçin midis Moikom Zeqos dhe 
Dan Brown hapi   rrjet  të çuditshëm diskutimesh.
    Libri i sistemit të ri “Kështu foli Mona Liza”, që 
u botua në vitin 2000, pë                                       rp 
lasi idetë  e  fuqishme mbi artin e përbotshëm të 
Leonard Da Vinçit. Ky libër që u lexua vetëm në 
Shqipëri, sot diskutohet në saj të botimit mbas tre 
vjeteve të librit “Kodi i Da Vinc;it” prej amerikanit 
Dan Brown. Disa artikuj janë botuar për këto 
paralelizime që u zbuluan, njëlloj si kodet e Dan 
Brownit.
 Pa hyrë në kompozimin origjinal të librit 
“Kështu foli Mona Liza” mund të  thuhet me plotë 
gojën, se Moikomi ka hyrë në botën europiane të 
shkrimeve letrare. Fatkeqësia është si gjithmonë, 
mos përkthimi në një nga gjuhët masive të huaja. 
Ky libër i cili hodhi themelet e formës së re të 
shkrimeve ‘’kolazh”, paraqet nivele të reja të 
letërsisë të shkruara nga një shkrimtar shqiptar 
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dhe jo i huaj.
           Nëpërmjet transformimesh të  njëpasnjëshme 
të s tilit Moikom arriti të  realizojë librin letrar, që 
lexohet me kërshëri, ku shkenca dhe arti bëhen 
njësh, ku Rilindja e Parë kërkon filiza të rrënjëve 
të veta nëpër faqe të shumta historie e preokupimi 
atdhetar.
 Jam i bindur se edhe me librat e mëvonshëm 
që do të botojë Moikomi, po krijon një produkt të ri 
të letërsisë shqipe, që e kaloi fazën e inkubacionit 
laboratorik dhe po rrezaton vlerat e vetëtrupit që 
quhet “libër kolazh”.
 U zgjata me librin “Keshtu foli Mona 
Liza” sepse ai do ketë një të  ardhme  të  madhe 
të  pakuptueshme tani për tani. Turbullimi që 
po i bën botës Dan Browni është marramendës. 
60 miljon kopje të shitura të romanit ‘’ Kodi i Da 
Vinçit” është shifër magjepese.
 Por magjepsja vjen prej një figure,  asaj të  
Da Vinçit. E njejta magjepsje është dhe=[ në librin 
e Moikomit, por në formë tjetër, kur përmbajtja 
është po ajo. Vetëm gjuha ndryshon. Urojmë që së 
shpejti ‘’Mona Liza” e shqiptarit Moikom të dalë e 
botuar në anglisht.
 Ka  më  shumë  të  drejtë   Leonard  Olli, që  
e   përcakton Moikom Zeqon si templarin e fundit. 
Pa njohur historinë dhe influencat e mëdha të disa 
grupimeve shoqërore ndër shekuj, nuk mund të 
shkruash bindshëm qoftë në shkencat historike, 
qoftë  në ato të  letersisë artistike.
 Moikom Zeqo ka një  botkuptim të saktë  
dhe njohje të veçantë për simbolistikën. Janë këto 
veçori të tij që arrin të zbërthejë Leonardo Da 
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Vinçin dhe në mënyre speciale dhe Skënderbeun 
tonë.
 Të dhënat e fundit për Skënderbeun, që 
ai publikon vazhdimisht në gazetat e Tiranës 
lidhen pikërisht me këto njohje. Moikomi është 
i pari që argumentoi dhe publikoi në shtypin 
shqiptar sistemin luftarak të Skënderbeut sipas 
shkallës së strategut antik kinez Sun Xu. Kjo 
vërteton dëshminë që jep Fan S. Noli në librin 
“Gjergj Kastriot Skënderbeu” kur citon ‘’ ... sepse 
ai (Skënderbeu) shkëlqen midis gjithë generalëve 
të kohëve të vjetra dhe të sotme si udhëheqes i një 
ushtrie te vogël mbrojtëse”.
 Moikom Zeqo e sqaron fare mirë këtë 
dëshmi të Xhejms Uollfit në librin e tij ‘’Hieroglif 
shqiptar i fluturave dragonj”.
 Pa njohjen e historisë së shekullit të XVI 
është e pamundur të shkruash për Skënderbeun 
e më tej për Gjon Buzukun e për emra të tjerë 
shqiptarë.
Ashtu siç po vepron me Skënderbeun, Moikomi 
po merret seriozisht seriozisht me Gjon Buzukun. 
Ai së shpejti do të nxjerrë një libër ku do shpaloset 
shekulli XVI, vit pas vit e dëshmi pas dëshmie.
 Vetëm një punë e madhe, e pa lodhshme 
dhe pasionante mund të nxjerrë vepra të mëdha.
 Jetojmë në një kohë që në Shqipëri po 
botohen në shqip   shumë  libra të autorëve   të   
huaj për  Shqipërine. Kjo është  mjaft mirë. Por  
kur autorët tonë merren me pasionin e atdhetarit, 
do të arrijnë të japin libra origjinale, pa hamendje, 
të sigurte, siç vazhdon të japë Zeqo.
 Në këtë  shkrim e quaj Moikomin “I fundmi 
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i Mohikanëve”. Ndonjë autor tjetër mund të gjejë 
ndonje tjetër “të fundmin Mohikan” shqiptar në 
lëmin e letrave dhe  të shkencës historike. Mund 
të ketë  edhe të  tjerë, më shumë se dy. Unë njoha 
Moikomin dhe shkruajta për të, shkruajta për të 
bëmat e tij dhe....

                                           Durrës 12 shtator 2005
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MOIKOM ZEQO 
DHE QYTETERIMI KINEZ

Mbi ujin e një liqeni, dallgët 
nuk mund të formohen pa erën.

Taisen Deshimaru

                                       HYRJE

         Kur Moikom Zeqo botoi librin e tij më të 
ri “Hieroglifi shqiptar i fluturave dragonj” 
shumëkush kuptoi se ai ka bërë  një  libër për 
Kinën. Ai libër për Kinen është, por nuk është  as 
përshtypje  udhëtimi, as historia e Kinës dbe as 
grupim impresionesh nga ky vend i madh i anës 
tjetër të botës. Ky libër është krejt ndryshe. Ai 
është  në radhë të parë mundimi i autorit për të 
njohur disa të panjohura dhe për të vërtetuar disa 
pak të njohura.
 Libri është  krejtesisht studimor në  planin 
e teorisë së poezisë dhe të  filozofisë  kineze. Por 
jo vetëm kaq, ai rrek të gjejë influencat e plota 
dhe të pjesshme të këtyre dy fushave në jetën e 
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shqiptarëve gjatë shekujve. 
 Shqiptarët sot dëgjojnë shumë për 
përparimet e mëdha të Kinës. Ata  tashmë dine  se  
nuk ekziston  mendja e viteve 70-80 në periudhat 
e lidhjeve midis Kinës dhe Shqipërisë. Sot flitet 
për tjetër gjë. Çfarë  kanë  të  veçantë kinezët që 
ecin kaq shpejt?  Kina ka qenë dhe  mbetet një  
botë  tjetë r e ndërtuar me teori dhe filozofi krejt 
të tjera. Shumë perendimorë e kanë studiuar dhe 
vazhdojnë ta studiojnë.
 Libri “Hieroglif shqiptar i fluturave 
dragonj” është një nga studimet me nivel të lartë 
në fushën e poezisë dhe filozofisë së lashtë kineze.

 MË SHUMË SE NJË ANTOLOGJI

 Shkrimi i librit është bërë në formën tashmë 
të përvetësuar, atë të “kolazhit”. Kombinim 
i meditimeve, përkufizimeve, debateve, me 
poezitë  e brezave të ndryshëm kinezë  është një 
lloj i letërsisë së re që aplikon Moikom Zeqo. Ky 
libër është  një antologji e poezisë  kineze për 
shqiptarët dhe evropianët. Sistemimi i poetëve 
sipas kronologjisë e vërteton më së miri këtë formë 
antologjike. Por nuk është thjeshtë antologji. Eshtë 
një nivel i lartë. Duke filluar· me poetin Li Bo, 
autori bën një diagnozë të filozofisë   së  Li Bo-
së, i cili e mbërthen njeriun tek natyra, ngjarjet 
që ndodhin tek njeriu në ngjarjet që ndodhin me 
natyrën. Ai i përmbahet unitetit midis mendjes 
dhe natyrës:
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							Hëna	e	kësaj	nate	ka	pastruar
																																mendjen	time.

Siç	ka	bërë	për	këtë	qiell.
 
 Brenda krijimtarisë së Li Bo-së Moikomi 
nxjerr në pah pikëpamje të ndryshme filozofike. 
Ai ka për dëshirë që fillimin e gjykimit ta bëjë nga 
rrafshi zero, ose ta trajtoje me përgjithshmërinë ose 
paemërsinë e autorëve në fillimet poetike kineze. 
Paemërsia i jep atij kuptimin e Kozmikes, ashtu 
siç janë galaktikat e përtej galaktikave. Anonimati 
është një hoby filozofik i Moikom Zeqos. Njësoj si 
hiperbola e krahasimit të gjetheve me hieroglifet 
kineze. Li Bo-në ai e vendos paralel me historinë 
e poezisë kineze, që i shoqëron me periudhat 
kohore të dinastive sunduese. Një  historik i 
shkurtër i romanit, pra prozës kineze është brenda 
karakterit të një antologjie.
     Pozicionimi i Moikom Zeqos me filozofinë 
dhe poezinë  e origjinave kineze e deri vonë në 
shekullin XX, është kërkimi shqetësues i njohjes 
së vazhdueshme. Preokupimi në çast për jetën që 
kemi kaluar dhe kalojmë, venja e  trurit  në   levizje  
për  të ardhmen e Shqipërisë  është  një shqetësim 
shpirtëror për shumë studiues në Shqipëri. Ka 
shumë  të  tillë. Por shumë prej tyre i kap mërzia.
     Eugen Jonesco shkruan: “Ç’bëhet që nga 
momenti kur nuk ka mërzi? Kur nuk ka mërzi, 
vjen patjetër mërzia. E nëse nuk ka as mërzi, vjen 
degjenerimi shpirtëror.”
      Por Moikomi dhe pak krijues të  tjerë  mërziten, 
por nuk degjenerojnë shpirtërisht.
      Eshtë  kjo ideja e shkrimit të një libri për një 
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botë  të madhe siç është Kina. Eshtë si ideja e 
Marko Polos, fqinjit tonë gjeografik. Ai kërkon të 
jetë simbol i Zjarrit dhe i Reve, ai kërkon të lodrojë 
midis Pasionit (Zjarrit) dhe Kotësisë (Reve).
 Ja si e mbështet studiuesi mjeshtri Zen 
japonez Taisen Deshimaru gjendjen pasionante të 
njeriut që do të ecë fort në jetë.
 Njeriu i fortë dhe i vërtetë, guximtar dhe i 
madh nuk ka nevojë për ndihmën e të  tjerëve  dhe 
nuk e  kërkon atë.
 Moikom Zeqo Kinën e ka kërkuar dhjetra 
vjet më parë kur përkthente Li Bo, Du Fu, Go Mo 
Zho, Zen budistët etj.
 E ka kërkuar dhe në vitin 1999,  kur botoi 
librin me poezi Zen “Tercinat e pasvdekjes së 
Dantes  japonez”. Ai u këndon librave të shenjtë 
të  Tibetit:

O vise semantike
Të	kuptimeve	të	mërguara
	Vdes	pa	ju	arritur!

 Në vitin 2004, Moikom Zeqo vizitoi  për  
herë  të  parë Kinë n dhe mbas visitës botoi librin 
e ri artistikisht të arritur.
 Por, siç e thamë  më lart, ai  kishte qenë  
mendërisht shumë më  përpara në Kinë, si të  ishte 
budist i vërtetë.
 Ai është përkrahës i Du Fu-së. Kur ka 
përkthyer vjershat e  tij, Moikomi është  habitur 
dhe  ka thenë: “Po ky shkruan krejt si europian!” 
Ja Du Fu:



117

Tjetërlloj

O,	kur	vallë	me	gotat	e	purpurta
Tok	për	poezinë	do	të	flasim	prap?

 Karakteri antologjik i këtij libri të Moikom 
Zeqos plotësohet me analizat që i bën historisë 
së romanit kinez dhe veçanërisht për “Endrra në 
Dhomën e Purpurt”. Eshtë një roman i shekullit 
XVIII, që  sipas M. Zeqos përfshin ngjashmëri me 
krijime të Dantes, Gëtes, Balzakut.
 Po këtë analizë i bën Moikom Zeqo pikturës 
kineze duke i dhënë kësaj një vend të veçantë jo 
vetëm në jetën e madhe  kineze,  por dhe influencat 
në Perëndim. Krahas analizave shkencore që 
bëhen nëpër faqet e librit, një pozicion të spikatur  
merr krijimi artistik i frymëzuar në pjesët “Mjeshtri 
plak” dhe “Kartëmonedha”.
 Në pjesën “Mjeshtri plak” Moikomi aktin 
zyrtar të restaurimit të “Kodikut të Beratit” e kthen 
në një akt letrar të përkryer. Në pak faqe hidhen  
idetë se shpirti është motori që ve në lëvizje gjërat 
e pamundura. Ndërsa në pjesën “Kartëmonedha” 
Moikomi ngarkohet potencialisht me një frymë 
jashtë normales, duke na dhënë skena magjëpese 
filmike. Mjafton të përmendim përshkrimin artistik 
të rënies në tokë të kartëmonedhës në dyshemenë 
e sallës së Doxhës së Madh të Gjenovës. Kjo rënie 
e qetë e letrës kineze para syve të pasanikëve të 
Evropës nuk ishte gjë tjetër veçse ura ajrore, që 
Marko Polo krijoi midis Kinës dhe Europës.
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KERKIMI I FILOZOFISE 
SE KOHES SONE

 Në librin për Kinën që diskutojmë, autori 
Moikom Zeqo kërkon një lloj qetësie në filozofët 
kinezë. Ai  ka gjetur shumë gjëra, që sqarojnë 
fenomene edhe  të  botës së tanishme. Poeti 
Frederik Rreshpja në një diskutim për librin 
“Hieroglif shqiptar i fluturave dragonj” thotë 
nëpërmes   një  pamjeje të  përvuajtur  të  fytyrës   
së  tij: “Xhon Gollsuorthi shkroi të famshmin libër 
të madh “Saga e Forsajtve” dhe  u  bë   shkrimtar 
i madh.  Por  më  vonë shkroi librin e vogël 
“Lulet e mollës”, i cili u lexua shumë më tepër se 
i pari.   Edhe ti, Moikom, mbasi shkrove librin e 
madh “Grishja e Florimontit”, i cili është hymni 
për Shqipërinë dhe Durrësin e hershëm, na dhe 
librin e Kinës, i cili lexohet shumë më tepër.” 
Ky krahasim i Frederik Rreshpes s’ka  të  bëjë  
me  lavdërimet e rëndomta që  bëhen sot nëpër 
faqet e gazetave. Shokët lavdërojnë njeri-tjetrin. 
Jo, Frederiku është  sot mistiku më  i madh midis 
poetëve tanë. Në krahasimin me Gollsuorthin ai 
shpreh çlirimin e shpirtit. Gjetjen e një  çengeli për 
t’u kapur,  për  të   sqaruar vendndodhjen e njeriut 
në shoqërinë e sotme. Ky njeri e kërkon filozofinë 
e jetës kudo. Dikush te kulturimi kinez, dikush te 
kulturimi egjiptian, grek, etj. Në  libër Moikomi 
shprehet, duke iu referuar Frederik Reshpes: “Më 
ka robëruar një lloj mistike tepër kontradiktore, 
delikate dhe e vrazhdë.” Këtë pohim Moikomi e 
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ka vërtetuar në librat e tij të fundit. Ky shqetësim 
mistik është mëse i kuptueshëm, po të kuptojme 
jetën turbulente të qyteteve tona dhe vetvetiu të 
institucioneve më elementare të  jetës intelektuale. 
Në  poezinë Zen gjen vargje të tilla:

Në		kryeqytet	kam	patur
dikur	miq	të	vjetër

E	veç	ndonjë,	krejt	rrallë,	
Më	çon		një		letër.

 Brenda këtij misticizmi të dukshëm dhe të 
padukshëm Moikomi arrin të gjejë paravuajtësit 
shqiptarë të letrave, gjen marrëdhëniet e filozofit 
Sami Frashëri me filozofinë  e Konfuçit: “Njeriu 
i përsosur kërkon të kryejë vetë   çdo gjë   që   i 
nevojitet,  ndërsa njeriu i mangët  e  kërkon çdo gjë 
nga të tjerët.”
 Më tej studion hollësisht botën e  çuditshme   
të  Erza Pound. Zgjedhje e rebelit të kohës Erza 
Pound për bashkëbisedues në libër i shërben 
Moikomit për qetësinë filozofike. Me një gur vret 
dy zogj: Bën të ditur jetën e Erza Poundit dhe i 
servir lexuesit botëkuptimin e të mëdhenjve të 
letërsisë botërore, botën intelektuale kineze. Kjo 
nuk ndodh vetëm me Poundin, por edhe me 
Borgesin, me Gary Shnyder, etj.
 Këto figura botërore në fushën e kulturës, 
Moikomi i  qëmton  me   kujdes dhe   u vjel  
atyre   frutat që   kanë  të  bëjnë  me globalen, me 
shqetësimin e madh intelektual për të ardhmen e 
njeriut. Ai studion influencat e tyre në botë dhe 
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i lidh ato me Shqipërinë. Duke u studiuar atyre 
veprimtaritë në marëdhëniet me Kinën, Moikomi 
persëri gjen mistikën e pandashme, pothuaj të  
përhershme. Ai thotë: “Labirinti nuk mund të 
përcaktohet, por as nuk mund të mohohet.”
 Studimi krahasues i shkrimit hieroglif me 
shkrimet perëndimore përfshin disa faqe, ka ide 
të reja për hulumtime shkencore, bën përpjekje 
në konflikt me Sapirin, Faik Konicën. Ndonëse 
ky diskutim paraqet vështirësi në  kuptim të 
shpejtë, ia vlen të konsiderohet për një të ardhme 
me zhvillime të tjera. Në grupin e studiuesve, 
që Moikomi bashkëbisedon në libër është dhe 
studiuesi francez Edgar Morin. “Diskutimi” me 
këtë studiues është një esse e përzier me vrullin 
e pamfletit. Profetizimi i “Kryengritjes së Tretë 
Poetike”është një portë e hapur, ku   mbas  saj 
do të  gjendet shpërthimi i filozofëve të rinj. 
Mijëvjeçari i tretë ka përballë një sfidë të madhe: 
“njeriun enigmë”.  Dhe  siç  kuptohet,  nuk  është  
vetëm dëshira, apo rënie në  misticizëm e autorëve  
botërore për të  studiuar filozofinë  e kulturës 
kineze. Në  radhë  të  parë është gjetja e lidhjeve 
me veten tonë.
 Kërkimet e Moikomit në librin për Kinën 
shkojnë edhe më  tej. Ai në  faqe të  tëra, si pa dashje, 
si me dashje, lartëson paganizmin. Duket se e ka 
për zemër. Por fatkeqësisht në botimet e 15 vjetëve 
të fundit nuk gjen botime të këtij lloji. Paganizmi 
vjen vërdallë  në studimet e shumë arkeologëve, 
historianëve e shkrimtarëve shqiptarë. Shumë  
pak prej tyre guxojnë të shkruajnë atë që është 
reale.
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 Ja si shkruan Moikomi në librin “Hieroglif 
shqiptar i fluturave dragonj’’: “Dante bëri të  
pamundurën, e rikonstruktoi dhe një herë sipas 
harmonizimit të krishterë, paganizmit. Li Bo 
dhe Du Fu duken si poetë pagane dhe Kina ka 
njohur tre religjione: konfuçizmin, Taoizmin dhe 
budizmin, por pak janë marrë me to.”

PROBLEME TE HAPURA

 Më shumë se në librat e tjerë, në këtë të 
fundit Moikom Zeqo është problematik. Ai hap 
një kuti magjike të njohur dhe të panjohur për 
shqiptarët dhe për kinezët. Në se idetë e shkrimeve 
për teknika përfaqësuese të hieroglifeve janë jo 
shumë të qarta, guximi është përkundrazi, shumë 
i qartë. Jo vetëm studiuesit shqiptarë, por edhe ata 
kinezë kanë vend për ndërmarje të mundshme 
studimore.
 Një nga problemet e hapura që  le Moikomi 
në këtë libër është dhe ballafaqimi i betejave të 
Skënderbeut me teoritë e strategut të luftrave, Sun 
Xu. Për fat të keq, Moikomi e kalon tangent këtë 
ballafaqim. Megjithatë, ai e ka kapur si problem. 
Këtu ka vend për të theksuar se periudha e luftrave 
të Skënderbeut studiohet nga të huajt. Vetëm 
para dy muajve erdhi në  Shqipëri libri i Gennaro 
Falciones “Skënderbeu  një  hero modern”, botuar 
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në Itali më 2003. Ja ç ‘thotë ky autor në librin e tij:
 “M’u desh të shkruaj disa esse hyrëse si: 
historia e Skënderbeut dhe mrekullia e strategjisë 
së  tij në dritën e artit të gueriljeve të mjeshtrit kinez 
Sun Xu”. Sun Xu  ka shkruar teorinë e tij 2500 vjet 
më parë. Bota ka përfituar shekuj  pas shekujsh 
nga ky  teoricien  i  hershëm. Jo vetëm Akademitë 
ushtarake të botës përdorin teorinë e Sun Xu  së, 
por ai sot merret si pikë referimi e rendësishme 
për shumë studime dhe shkolla të menaxhimit 
dhe marketingut. Eruditizmi i Moikom Zeqos 
është  në  këtë  rast për t’u vlerësuar.
 Probleme të hapura mbetën dhe qëndrimet 
e fshehura, të cilat paraqitën në forma të 
komplikuara. Këto janë  ide që  në pamje të  parë  
duken si teknika të  okulteve, por nuk është 
kështu. Janë ide labirinte që nuk po gjejnë zgjidhje. 
Prandaj i drejtohet paganizmit dhe pjesërisht 
misticizmit. Libri “Hieroglif shqiptar i fluturave 
dragonj” ka një përmbajtje problematike. Ndoshta 
për një zgjidhje më  të  tejshme të vazhdueshme 
do të ndihmonte miku i kulturës shqiptare, 
përkthyesi i talentuar, kinezi Cien En Bo. Leximi 
nga studiuesit kinezë nuk do të ishte vetëm nje 
bashkëpunim midis dy kombeve, por në radhë të 
parë një kontribut në kohën e sotme globale. Kina 
dhe filozofët janë  pjesë e botës globale. Ky është 
boshti qëndror i librit më  të  ri të  Moikom Zeqos, 
i cili pritet të lexohet edhe në gjuhën kineze.
 Në fund të librit Moikom Zeqo thotë: 
“Lexues, merre gishtin tim.” Kjo thënie filozofike 
të  kujton një legjendë të vjetër golike. Në të 
shkruhet për një kazan të perëndisë Ceriden, në 
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formën e një kusie të madhe, ku përgatitej një 
eliksir i dashurisë, mjaftonte të zhytje një gisht në 
ilaç dhe do të përfitoje dituri.
 Dëshira  dhe   qëllimi i Moikom Zeqos 
është  që  njeriu të sistemojë  pozicionin e tij në  
këtë  rrotullim kompleks. Libri “Hieroglif shqiptar 
i fluturave dragonj” është një mënyrë zbërthimi të 
skenës së pozicionimit filozofik të njeriut në jetë. 
Ky libër është tejet intelektual. Eshtë një libër që 
duhet të  pasohet nga shkrimtarë dhe studiues 
të tjerë. Eshtë  e domosdoshme. Nuk mjaftojnë  
vetëm librat me poezi, tregime dhe romane. Tek-
tuk le të dalin dhe libra problemore.
     Libri i Moikom Zeqos nuk është përshtypje 
udhëtimi në Kinë. Moikomi, njëlloj si autorë të 
mëdhenj të tjerë, mund ta shkruante   këtë  libër  
edhe  pa qenë  në  Kinë. Njëlloj si Milan Shuflaj që 
botoi mijëra faqe për shqiptarët dhe Shqipërinë pa 
qenë më parë në Shqipëri. Shembuj ka plot. Libra 
të tillë ka pak.

                                 PERFUNDIME

      Libri i Moikom Zeqos për  qytetërimin kinez 
është  i pazakontë nga shumë pikëpamje. Eshtë 
një libër i rrallë në konceptualitetin e tij. E shqyen  
perden, që na pengon të shohim qytetërimin 
kinez. Të dy dimensionet, poezia por dhe filozofia 
kineze e lashtë  parakuptojnë  një Kinë virtuale, 
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të  pashembullt. Duke qenë një libër eseistik i 
mirefilltë, ky libër na informon për poezinë e 
filozofinë si asnjë libër tjetër. Nuk ma merr mendja 
që të ketë në Europë një libër si ky, “sui generis”. 
Duke qenë një libër konceptual, është dhe një libër 
intim. Duke qenë një libër i vërtetë, është dhe një 
libër pa paragjykime. Duke qenë një liber model, 
është dhe një libër për të gjithë. Duke qenë një  
libër  i menduar shumë gjatë, është dhe një libër 
improvizues. Duke qenë një libër shkencor, është 
dhe një libër artistik. Ky libër meriton të  botohet  
në  anglisht dhe gjuhë  të  tjera perëndimore.
 Pse një shqiptar si Moikom Zeqo e ka 
konceptuar këtë libër kështu?  Eshtë  meritë  e 
talentit të  tij. Duke mos qenë  një trill, është një 
domosdoshmëri. Duke qenë i çuditshëm, është 
dhe një domosdoshmëri. Duke qenë konkret, 
është  dhe  një grishje për të ardhmen.
 Kina është një pjesë thelbësore e njerëzimit, 
në atë kuptim që njerëzimi nuk mund të kuptohet 
pa Kinën. Shqipërimet poetike të Moikom 
Zeqos janë rafinime të mëdha, duke patur rolin 
e shëmbëlltyrave. Filozofët e vjetër kineze janë 
sinteza e njeriut me natyrën, janë një kozmogoni e 
mahnitshme, duke qenë një shëndet moral.
 Me librin e tij për qytetërimin kinez 
Moikom Zeqo jep një shpjegim të  ri të globalizmit 
planetar. Ata që e kuptojnë këtë libër, mund të 
qartësojnë enigmat, kurse ata që nuk dinë asgjë, 
nuk do të kuptojnë asgjë. Libri i Moikomit për 
Kinën është libri i tij për planetin. Ashtu siç e thotë 
vetë Moikomi, matrica antropologjike zotëron 
gjithçka, duke nënkuptuar të tëra qytetërimet. Ne 
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në shkrimin tone  nuk duam të bëjmë një apologji 
të  librit, por synojmë të shprehim thelbin e tij.
                  
                                                Durrës, 15 gusht 2005



126

Fatmir Minguli

PARALELE MIDIS LIBRIT
“KESHTU FOLI MONA LIZA”  

TE MOIKOM ZEQOS 
DHE 

“KOD I DA VINÇIT” TE DAN BROWN

 1
        Në shtypin europian të muajve të fundit, 
shkruhet mjaft për librin “Kodi i Da Virnçit” të 
amerikanit, Dan Brown. Lavdërime dhe kritika 
nga më të ashprat. Ky roman, sot ka marre vulën e 
bestsellerit dhe mbi 60 milionë kopje  janë  shitur  
në   të   gjithë  botën. Pë r fatin tone ,  ky libër 
u përkthye nga Amik Kasoruho. Një perkthim i 
mrekullueshëm. Në aventurën e personazheve të 
këtij romani, lëkundet kërkimi i Shën Graalit. Por 
një revistë italiane, në një shkrim studimor për 
librin “Kodi i Da Vinvit”, hedh pyetjen: “Ç’’hyn 
Leonardo Da Vinçi në këtë libër?” Përgjigje ka 
shumë, nga më të ndryshmet, mohuese e  pohuese. 
Ndoshta ·dhe  këto kundërshti e bëjnë librin 
akoma më të shitshëm.
 Por me Leonardo Da Vinçin është marrë 
seriozisht dhe libri “Kështu foli Mona Liza” i dr. 
Moikom Zeqos. I botuar në vitin 2000, tre vjet 
përpara botimit të “Kodi i Da Vinçit”, natyrisht 
nuk ishte një bestseller, sepse fati i shumë librave 
shqiptarë varet nga mundësia e përkthimit në   
gjuhët  e   huaja, si dhe arsye të  tjera, që  shkrimtaret 
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tanë i dinë mirë.
 Eshtë një  fakt se libri “Kështu foli Mona 
Liza” nuk ka brenda tij thurjen policeske dhe as 
sekretet e pafund të Shën Graalit. Eshtë një fakt se 
libri “Kështu foli Mona Liza” është nje përfshirje 
e gjenisë së Da Vinçit në atmosferën e sotme të 
ideve globale jo vetëm për kulturën. Nëpërmjet 
pikturës së Mona Lizës, Moikom Zeqo përhap 
dije dhe hipoteza të habitshme. Ishte hera e parë 
që në letrat shqip të konceptohej një subjekt 
jashtëshqiptar, i lidhur me kryeveprën e Leonard 
Da Vinçit, portretin emblematik të Mona Lizës. 
Në  serinë e librave të fundit, ky libër hap një portë  
të re krijuese. Ky libër është shumë i vështirë  në  
të  kuptuar dhe në të  shkruar, por ai realizon një 
tipologji me artistin e kryeveprës. Kjo tipologji 
arrin të zhdukë  kufijtë  e  dualizmit absurd, që 
shfaqet jo pak në literatureën botërore. Pëlhura 
e Penelopës, që thur Moikomi me mënyren e të 
shkruarit ndryshe, u jep të tjerëve shpresë dhe 
përsiatje për artin në përgjithësi. Teknologjia e të 
shkruarit ndryshe e lejon atë të  fuse  me guxim 
nivelet e disa palimpsesteve dhe të realizojë 
kërkimin brenda librit, në ngjyrat e aventurës. 
Kur lexon librin “Kështu foli Mona Liza”, lexuesi 
kapet në  një  grackë prej ari, shoqëruar nga ankthi 
i këndshem i leximit. Në të  mësohet jeta e vështire 
e plot paradokse e Leonardo Da Vinçit dhe ky 
mësimbëhet në shkrim modern, duke gërshetuar 
të gjitha kulturat e botës. Te ky artist Moikom 
Zeqo ka qëmtuar filizin e globalizmit, duke u 
bërë nje autor tani për tani i vetmuar në Shqipëri. 
Eshtë fjala për librat e botuar vitet e fundit nga 
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Moikomi. Duke grumbulluar dhe konsultuar 
me studimet më të fundit për krijimtarinë e Da 
Vinçit,  Zeqo arrin gati në blasfemi, kur shpjegon 
qartë se portreti i Mona Lizës nuk i përket Mona 
Lizës. Sipas studiuesit më  të  madh për Da Vinçin, 
Karlo Pedreti, portreti i takon një femre të quajtur 
Izabela Gualandi. Kjo ka qenë e dashura e fshehtë 
e sundimtarit të  madh të  Firences, Xhulio Mediçi. 
Pedreti ka shkruar shumë në këtë zbulim, gjë që 
i dokumenton. Por ajo që dua të theksoj është 
se Zeqo e bën portretin e Da Vinçit sipas një 
skeme të re. Kjo skemë bazohet në deduksione të 
përafërsive, duke parë në horizont vetëdijshëm një  
të vërtetë të re. Moikom Zeqo në disa libra përdor 
palimpsestet, të cilët teknologjikisht e lejojnë 
të ndërtojë mozaikë me të dhëna dhe ide. Këta 
mozaikë të çuditshëm çojnë drejt restaurimit të një 
estetike të humbur. Eshtë ky, kërkimi i veçantë, 
që ben Zeqo, pa patur nevojën e hyrjes në skemat 
e romanit policor, apo të legjendave të mistikës. 
Këtu ai ndryshon me Dan Brown. Mozaikët i 
mbush me gurë të çmuar të hulumtive filozofike, 
me përngjasimet e dhëna për epet e Lindjes, me 
doktrinën e Zarathustrës, me artin e surrealistëve 
dhe në fund me tragjiken e romanticëve të 
medhenj dhe të vetmuar. Kërkimet e Zeqos janë 
me tepër në nivelin e shpirtrave dhe    ideve. Në  
se më  lart përmenda ankthin gjatë leximit të  librit 
të Moikomit, flas për një ankth shpirtëror dhe jo 
materialist.
 Te Mona Liza, Moikomi sheh njeriun dhe 
shpitiin e tij. Sipas një studimi të dy neurologeve 
amerikanë në  Institutin e kërkimeve për syrin 
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në San Francisko del që fytyra e Mona Lizës 
përmbledh 12 lloj shprehje të fytyrës. Atëhere      ajo    
jep mesazhe   në  të  gjitha kohërat dhe    prandaj 
Moikomi merret hollësisht me të gjitha   rrjedhimet, 
që dalin nga ky portret. Ja një fragment i marrë 
në  librin “Kështu foli Mona Liza”: “Mona Liza 
ishte vetë Leonardi. Një grua burrë. Jo thjeshtë në 
biseksin e tyre, sesa në njeriun si njësi e vetme e 
ekzistencës së ripërtëritjes. “
 Dhe për çudi, Dan Brown, këtë esencë të 
thenë me tre rreshta nga Moikom Zeqo, e  shtrin 
në  të gjithë romanin e tij. Në  fund   të  fundit,   
kodet e   Da Vinçit janë  vetë  Da Vinçi.
 Ndërsa në librin e vet Dan Brown pikturën 
e madhe të Da Vinçit e  quan “Darka e fundit”,  
Zeqo në  librin e vet e quan “mistike”, gjë që i 
afrohet emërtimit të vërtetë: “Darka e fshehtë”  
dhe dëshmohet në disa biografi për Leonardo Da 
Vinçin, si p.sh. biografia e Da Vinçit nga rusi A. 
Zhivelogov.
 Duke i lexuar dy librat që  po  i paralelizoj, 
gjen edhe gjëra të ngjashme, si p.sh. veprimtaria e 
Kostandinit të madh, lidhur me krishtërimin dhe 
shumë aspekte historike.

 II
 Në se në librin “Kodi i Da Vinçit”, Leonado 
hyn tangent, Shën Graali është pothuaj brenda 
librit. Midis shumë librave për Shën Graalin, më 
interesanti është ai i botuar kohët e fundit nga tre 
gazetarë të BBC: Hemy Linkoln, Richard Leigh 
dhe Michael Baigent. Eshtë dhe libri më i ri për 
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Shen Graalin.
 Pa dyshim, për Zeqon nuk është i panjohur 
edhe miti i Shën Graalit. Zeqo është i pari autor, 
që përmend analitikisht Shën Graalin në librin 
“Kënga e këngeve”, botim i vitit 2002. Në  këtë  
libër ai shkruan: “Eshtë shumë e çuditshme 
historia e Shën Graalit në Evropë. Shën Graali 
është kupa e shenjtë, ku Josifi I  Arimathesë 
mblodhi gjakun e plagëve të Krishtit. Kjo kupë 
shtegtoi në Evropë drejt viseve ishullore britanike. 
Në epoken heroike të mbretit Artur,  kreshnikët 
e  tij  zodiakore  e kërkonin Shën Graalin për ta 
gjetur. Por asnjëherë nuk arrinin ta gjenin. Shën 
Graali zotëroi si një variant i dytë  i krishtërimit 
tërë Mesjetën evropiane, një alternativë me tepër 
mitologjike, metaforike, metonimike, por jo 
simbolike.
 Pra një lloj konkurimi, ose ndaj shtimi, o 
se përforcimi. Në  trevat evropiane, në qerthullin 
francez, shpesh Shën Graali është identifikuar 
me Maria Madalenën, që kinse qe martuar dhe 
kishte bërë fëmijë  me Jezu Krishtin,  të  mbijetuar 
mbas kryqëzimit. Madje, fëmijët e kësaj lidhjeje 
të pakanonizuar nga historia, ishin dhe ftillesat e 
familjeve mbretërore evropiane.
 Në peizazhet më mosbesuese britanike, 
Shën Graali qe një provë drejt vdekjes, për të 
kuptuar substancat e pavdekshme të botëve  të  
tjera. Kabalistët dhe alkimistët shihnin te Shën 
Graali një projektim të gjetjes së gurit filozofal, apo 
të kapërcimit në atë gjendje ekstaze njësuese, që  
disa  teologë  të ndikuar nga budizmi e krahasonin 
me Nirvanën”.
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 Dhe për ironi të fatit, ditët e fundit, në 
Muzeun Historik u soll një pikturë me përmasa 
140 x 95 cm, ku tregohet kupa e Shën Graalit, 
brenda së cilës shfaqet Krishti me dy duart lart. 
Ironia e fatit është pikërisht në faktin se është 
po Moikom Zeqo, që e propagandoi në shtypin 
tonë këtë pikturë të habitshme dhe që ndodhej në 
Shqipëri. Koha do të tregojë më shumë për këtë 
pikturë dhe Moikom Zeqo do të gjejë përqasjet e 
veta të guximshme në dobi të kulturës së popullit 
tonë. Një përqasje mund të jetë  afërsia e brigjeve 
adriatike. Në Bari, Itali, mbi portalin e katedrales 
së Shën Nikollës, ishte një pamje e mbretit Artur, 
që duket se aludon në fshehtësi. Gjithashtu ka të 
dhëna se sekti i sufive ia kishte besuar Graalin 
Frederikut II, që e fshehu në një dhomë sekrete në  
Castel de! Monte, pranë Andrias (Pulia). Këto të 
dhëna të  revistës italiane “Focus”, shtator 2004, 
ndoshta do të ndihmojnë për zbardhjen e historisë 
së pikturës, që ka kupën e Shën Graalit.
 Në  thelb, të  dy librat që  paralelizoj, kanë  
ide të  njejta në strukturat e tyre. Por... Dan Brown 
në mënyrë pragmatiste i hodhi idetë e  tij në  formën 
e romanit policor dhe bëri që libri të lexohet aq 
shumë, megjithse brenda ka shkencë. Ndërsa libri 
“Kështu foli Mona Liza” mbeti i vetmuar, në një 
heshtje të çuditshme. Eshtë shkruar shqip, në 
gjuhën e një populli të vogël. Në se ky libër do 
të shkruhej anglisht, ai do të ballafaqohej mirë në 
kulturat e vendeve të ndryshme të botës. Edhe 
vetë Dan Brown, po ta lexonte anglisht librin e 
Zeqos, do të gjente pjesë nga vetja e tij. Kjo i ngjan 
një ëndrre të pamundur.
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 III
 Leonard Da Vinçi do të studiohet 
vazhdimisht. E vërteta e veprës së tij tejkalon 
teoritë mbi okultët e vegjël.
 Ai dyzon me qëllim të mirë dhe rrezaton 
me veprat e tij praktike, si të inxhinierisë, për të 
cilat Moikom Zeqo shkruan gjërësisht n ë librin 
“Kështu foli Mona Liza”. Ai përdori globalizmin 
tek figura dhe vepra e Da Vinçit. Me sa duket, 
edhe autorë të tjerë do të merren me globalizmin e 
vjetër të Da Vinçit. Jo vetëm të huaj dhe shqiptarë. 
Rasti i gjetjes së  picturës  me  kupën e  Graalit 
në  Himarë, duket si një veprim i çuditshëm, që 
kërkon patjetër studim të thellë nga studiuesit 
shqiptare.
 Gjithsesi, kjo paralele që bëj me dy librat e 
pëmendur, nuk ka qëllim uljen apo ngritjen e pjatës 
së peshores për njerin apo tjetrin autor. Qëllimi 
i këtij shkrimi është  një lloj thirrje për kulturën 
shqiptare të tanishme. Nuk mjafton puna e 
vetmuar e një shkrimtari, kushdo qoftë ai. Kultura 
shqiptare po ringjallet me studimet e shumta që 
bëhen vazhdimisht. Por kjo ringjallje do shoqëruar 
me “shpirtin e skuadrës”, me krijimin e shtëpive 
të tregtimit të  librit, me eleminimin e absurdit të 
bërjes së  librit nga shkrimtari i vetmuar.
 Që të mos ngjasë si me librin “Kështu foli 
Mona Liza”, ose dhe për libra të tjerë, që  kalojnë 
pa u vënë re.

Durrës,	28	korrik	2005
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PARALLELS BETWEEN
“THUS SPOKE MONA LISA”, BY MOIKOM 

ZEQO 
      AND “THE DA VINCI CODE” BY DAN 

BROWN

 There has been a great deal written recently 
in the European press abm1t The Da Vinci Code, 
by American author Dan Brown, both praise and 
harsh criticism. This novel is now a bestseller with 
over 60 million copies sold worldwide. Fortunately 
for us, this book was translated by Amik Kasorohu, 
in an excellent translation. The adventures of the 
characters in this novel center on the search for the 
Holy Grail. But, in an Italian magazine in a review 
of this novel, the question is asked: “What does 
Leonardo Da Vinci have to do with this book?” 
There are many answers, both positive and 
negative. Perhaps these contradictions make the 
book even more marketable.
 Leonardo Da Vinçi is addressed seriously 
in Thus Spoke Mona Lisa, by Dr. Moikom Zeqo. 
Published in 2000, three years before The Da Vinci 
Code, it was not a bestseller. The fate of most 
Albanian books depends on the possibility oftheir 
translations into foreign languages, and other 
reasons, which our writers know well.
 It’s    true    that Thus Spoke Mona  Lisa   
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does not contain the twists and turns of  a detective 
novel, nor does it contain the endless secrets of   
the Holy Grail. It is true however, that this book 
is an incorporation of   the genius of  Leonardo 
Da Vinçi in the modern atmosphere of  global 
ideas, not only for culture. Through the portrait 
of Mona Lisa, Moikom Zeqo diffuses surprising 
lore and hypotheses. It was the first time a non-
Albanian subject was written about in Albanian 
literature, in connection with Leonardo Da Vinci’s 
masterpiece, the emblematic  portrait of the Mona 
Lisa.
 In the latest series of  books, this book opens 
a new creative port. It is hard understand and to 
write about, but it fulfils  a typology  of  the artist 
and  the    masterpiece. This typology succeeds to 
erase the borders of absurd dualism, which is seen 
frequently in international literature. Penelope’s 
shroud, as Moikom calls this different style of 
writing, gives others hope and in general the 
technology of the different  writing allows him to 
put the levels of    the palimpsests and to realize the 
research within the book, under     in a surprising 
way.  When you read “Thus Spoke Mona Lisa” 
you feel that you are reading something precious, 
accompanied by a feeling of  intense and anxious 
interest. In it someone may learn Leonardo Da 
Vinci’s difficult  life   was full of   paradoxes. This 
lesson is given in the form of modern writing, 
combining all the world’s cultures. Within this 
aritist, Moikom Zeqo has dredged the   roots 
of  globalization, becoming the only author in 
Albania writing in this style. This style appears in 
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the latest books published by Moikom.
 Gathering and consulting his recent 
studies on Da Vinci’s works,   Zeqo reaches 
almost a blasphemy, when he clearly explains 
that Mona Lisa’s portrait does not belong to Mona 
Lisa. According to the famous researcher on Da 
Vinci, Karlo Pedreti,  the portrait belongs to a 
female called Izabela Gualandi, who may have 
been the secret lover of one of Florence’s rulers, 
Giulio Medici. Pedreti has written a lot about this 
discovery. But what I would like to stress is that 
Zeqo discusses the Da Vinci’s portrait according to 
a new scheme. Moikom Zeqo in some of the books 
uses palimpsests, which technologically allows 
him to build mosaics with data and ideas. These 
strange mosaics lead toward the restoration of a 
lost esthetic. It is this, the special research which 
Zeqo does, without  having  the   need   of an entry 
into detective   stories or mystical legends. This 
is where he differs from Dan Brown. He fills the 
mosaics with valuable stones of a philosophical 
investigation, with similarities on Eastern eposes, 
with Zarathustra’s dogma, with surralist’s art, 
and finally with    the    tragedy     of     the    big   
and    solitary romantics. The research of   Zeqo 
is mostly on the level of    spirits and ideas. If   
above I mentioned anxiety during the reading 
of Moikom’s book, I meant spiritual anxiety not 
material.
 In Mona Lisa, Moikom observes the human 
being and his own spirit.
 According to a study by two American 
neurologists from The Research Institute on the 
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Eye in San Francisco, Mona Lisa’s  face  contains 
12 kinds of facial expressions. Thus, she gives the 
message through all ages. Moikom deals with this 
in detail in all his conclusions about this portiait. 
Here it is a passage of “Thus Spoke Mona Lisa”: 
Mona Lisa was Leonardo himself. A man/woman. 
Not simply in their bi-sexual, than in the   man as 
a uncial unit of the renovation’s existence.”
 And surprisingly, this essence which is 
given in three lines by Moikom Zeqo, Dan Brown 
stretches throughout an entire novel. Furthermore, 
Da Vinci’s codes are Da Vinci himself.
 In his novel Dan Brown calls the big 
picture of Da Vinci “The Last Dinner”. Zeqo in 
his novel calls it “Mystic”, which is closer to the 
real name “The Secret Dinner” which is verified in 
some biographies on Leonardo Da Vinci, e.g. the 
biography of  Da Vinci by A. Zhivelogov, Russian 
author.
 Reading the two books which are under 
comparison, one may find similar things in them. 
For example the activities of the Great Constantine 
related to Christianity and many other historical 
aspects.

 II
 If in “Da Vinci’s Code” novel, Leonardo is
tangentially mentioned, Saint Grail is almost 
constantly in the book. Among many books on 
Saint Grail, the most interesting one was published 
recently by three journalists from BBC: Henry 
Linkoln, Richard Leigh and Michael Baigent.
 Undoubtedly, to Zeqo the Saint Grail myth 
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is not unknown. Zeqo is the first author, which 
mentions analytically Saint Grail in “The Song of 
the Songs” book, published in 2002. In this book 
he writes: “The history of Saint Grail in Europe is 
very strange. Saint Graali is the saint cup, where 
Joseph of Arimathea gathered the blood of Christ’s 
sores. This cup peregrinated in Europe toward the 
British islands places. During the heroic time of 
A1ihur king,  his zodiakor’s   heroes have been 
looking to find the Saint Grail. But they never 
could. Saint Grail dominated during   the European 
medievalism as a second version of Christianity, 
an alternative more mythological, metaphorical, 
metonymical, rather than symbolical.”
 Thus, Saint Grail existed as a kind of 
competition, or apposition, or amplification. In 
European territories, in the French reel, very often 
Saint Graali is identified with Maria Magdalena, 
who married and had children with Jesus Christ, 
and who survived after the crucifix. Furthermore, 
the heirs of this relationship are not mentioned 
in history, are the origin of the European royal 
families.
 In the most unbelievable British 
panoramas, Saint Grail was a test toward the 
death, to understand the eternal substances of 
the other worlds. The cabalists and alchemists 
looked   at  Saint  Grail  as  a projection of finding 
the philosophical stone.
 As an irony of this destiny,  recently at the 
Historic Museum in Tirana was brought a picture 
with dimensions of 140 x 95 cm, displaying 
the cup of    Saint Grail, within which is Christ 
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holding his hands up. The destiny’s irony is just 
in the fact that Moikom Zeqo created propaganda 
about this picture, which was located in Albania, 
in the Albanian media. Time will prove more 
about this picture and Moikom Zeqo will find his 
connections supporting the culture of  our   nation. 
One  of the connections   might be in the closeness 
of the Adriatic sides. On the portal of Saint Nikolla 
cathedral in Bari, Italy, is a view of   King Arthur, 
which sounds like a secret intimation. Also, there 
is   data   that   the   Sufi sect     trusted    the    Saint 
Grail to Federich the    second, who hid it   in   a   
secret  room in Castel del Monte, near Andrias, 
Pulia. This data was given in the Italian magazine 
“Focus”, in September 2004, and perhaps will 
serve for finding the picture’s history, which may 
have been the cup of     Saint Grail.
 In essence, both books which I’m comparing 
have the same ideas within their structures. But, 
Dan Brown in a pragmatic way put his ideas in 
the detective novel form and made the book 
much more preferred, although within it also has 
a lot ofscience. While, “Thus Spoke MonaLisa” 
remained alone, in a strange silence. It is also 
written in Albanian, in   the    language   of  a  small 
country. If  this book could be written in English, 
it could be compared very well with the cultures 
of different countries in the world. Dan Brown    
himself,  if  he could read  it  in English, would be 
able to find parts in it from himself. This however, 
sounds like an impossible dream.
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 III
 Leonard Da Vinci will be studied 
continually. The truth of  this book overcomes the 
theories about small occults. He used common 
sense and to create his practical works, like 
engineers do, something about which Moikom 
Zeqo writes broadly in Thus Spoke Mona Lisa. He 
uses the     phenomena   of   globalization    in   his 
analysis ofthe work of  Da Vinci.
 Obviously, other authors will deal with 
the old globalization of  Da Vinci. The case of   
finding     of    the picture of Grail’s cup in Himara, 
Albania, sounds like a strange event, which 
needs essentially a deep study by the Albanian 
researchers.
 In any case, this comparison with the 
two above mentioned books has not the goal of 
descent or building of    the balance for one or the 
other author. The general goal of   this    study is a  
kind  of   an appeal for     actual Albanian culture. 
The solitary work of one writer is never enough, 
whoever he or she is. The Albanian culture is rising 
through many studies. But    this   rise should be   
accompanied by “a team spirit” with the building 
of  the book stores, and with the elimination of  
writing of    books by solitary writers, in order 
to prevent the fate of Thus Spoke Mona Lisa and 
other books that go without been noticed.
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SKENDERBEU I NJOHUR 
DHE I PANJOHUR

 Duke përjetuar vitin jubilar, përkujtimor, 
të 600 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastriot 
Skënderbeut, nuk mund të qendrohet pasivisht 
jo vetëm nga studjuesit por do thoja, nga çdo 
intelektual sado i   thjeshte të jetë. Nuk mund të  
mos pënnend një rtikull te  Ben  Andonit në gazetë 
n javore”abc”.Aty ai thotë: “edhe pas 6 shekujsh...
shqiptarët e  Skënderbeut, po aq të  ndarë”. Kjo 
përkthehet thjeshtë: Asnjë bashkërendim midis 
institucioneve kulturore, historike etj. Për të 
bashkuar dijet e deritanishme për pasqyrimin e 
figureës së Skënderbeut në këtë 600 vjetor.
 Këto dite Senati Amerikan merr në rend 
te ditës figureën e Skënderbeut si mbrojtës 
i qytetërimit europian. Ky është përkthimi i 
dytë i mosbashkërendimit në këtë vit jubilar të 
shqiptarëve.

NJE KALESE PARAHYRESE

 Libri “Codeks Scanderbeg”-”Libri i 
Skënderbeut” botohet në njedhën e  asaj rryme 
që e don qytetërimin. Në Analizën e studjuesit 
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dr. Moikom Zeqo përshkruhet rruga e gjatë 
e mundimshme e sigurimit të këtij libri nga 
Biblioteka e Vajmarit. V itet ‘60 ishin fillimet e 
kërkimeve nga shkencëtarët tanë  si Aleks Buda, 
vitet e mëpastajme ishin kërkesat e shumta për 
ta patur këtë libër gati misterioz, të paktën në 
Bibliotekën Kombëtare.
 Ishte këmbëngulja e dr. Moikom Zeqos, 
një këmbëngulje e jashtëzakonshme studjuesi dhe 
shqiptari, që u soll një  fotokopje digjitale e librit të 
shumëkërkuar. Historitë e ndodhjes së këtij libri që 
në kohën e Skënderbeut janë  të  parashtruara qartë  
në  librin e botuar nga Muzeu Historik Kombëtar.
 Të shkruash për përmbajtjen e librit të 
Skënderbeut, natyrisht nuk është e lehtë. Figurat 
kryesore janë ato të njerëzve dhe ato të makinave. 
Janë figura pa diçiturë. Janë figura që flasin me 
gjuhën e vështirë të shkencës, madje çdo figureë 
fsheh një histori mesjete. Sociologët dhe inxhinierët 
kanë përpara tyre një “mall” special.
 Ardhja e librit të Skënderbeut është ardhja 
e tabllove të jetës së atëhershme. Natyrisht ato janë 
pasqyrime të jetës gjermane, por hollë-hollë  ato 
diku janë transmetuar ose reflektuar. Qytetërimi 
ishte në fillimet e veta. Skënderbeu   këtë  libër   e 
ka   patur    neë  duart e tij    dhe    ky libër është një 
talisman.

DUKE KERKUAR TE VERTETEN

 Në këtë 600 vjetor të përkujtimit të lindjes 
së Skënderbeut,  kanë  dalë shumë probleme të 
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çuditshme. Janë të çuditshme sepse nuk dihet 
data e saktë e lindjes dhe as vendi i lindjes së 
Skënderbeut. Që këto të dhena do të gjinden, 
dihet, por nuk dihet ana tjetër e problemit. Duke 
kërkuar këtë datë dalin në dukje të dhëna të tjera. 
Prandaj i quaj të çuditëshme problemet në këtë vit 
jubilar. Unë do të thoja se libri “Codex Scanderbeg” 
është fillimi i fillimeve të gjetjes së atyre ngjarjeve 
që  tani nuk dihen për një periudhë të gjatë kohe. 
Fatmirësisht ngjarjet kanë lëvizur nga Shqipëria 
jashtë saj dhe  jashtë saj ka shumë dokumenta. 
Dhe këto dokumenta çuditërisht i “mbrojti “ vetë 
Skënderbeu. Ai i ndaloi turqit të kalonin “matanë”. 
Guximi i Moikom Zeqos për fillimin e vërtetë të 
studimeve të thelluara për Skënderbeun është 
i bazuar në shumë aspekte. Mbas librit të Marin 
Barletit dhe të Dhimitër Frangut, mendoj se libri i 
tretë i radhës është “Codex Scanderbeg”. Janë tre 
originalë që vinë nga shekulli i  XV. Moikom Zeqo 
ka studiuar vazhdimisht jetën e Skënderbeut. Ka 
një sërë studimesh, artikujsh të botuar që synojnë 
një grumbullim të  dhënash shkencore për Heroin 
e Krishtërimit.
 Një parafjalë në librin e sapobotuar “Codex 
Scanderbeg” është artikulli analitik i zbërthimit 
të veshjes së  Skënderbeut sipas gravurës së  
pasqyruar në  librin e Marin Barletit. Ana shkencore  
e paraqitjes së  luleve dhe gjetheve e frutave është 
krejt e re, e pa lëvruar në historigrafinë shqiptare. 
Nga lulet dalin epokat, nga epokat dalin mitet e 
nga mitet dalin tiparet e njerëzve. Mënyra se si e 
kërkon të vërtetën Moikomi të kujton studjuesen 
Karen Armstrong që në studimin e saj “Jeruzalemi” 
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përcakton tre kriteret që të  çojnë drejt së vërtetës: 
atë të Zotit ose “Shenjtit”; të mitit dhe të simbolit.
 Dhe jo vetem kaq. Ai ndjek parimet e 
lëvizjeve relative në studim. Ai nuk i sheh lëvizjet 
e ngjarjeve në kompleks. Jo. Ai i ndan veç e veç; 
dhe i ekspozon përballë njera tjetrës. Pastaj i 
bashkon dhe gjen realitetin, të vërteten. Këto 
metoda të  mekanikës teorike u vinë në ndihmë 
shumë shkencëtarëve të historisë. Kështu veproi 
edhe anglezi i shquar Keneth Clark kur mënjanoi 
përkohësisht qytetërimet egjiptiane, kineze etj. 
dhe pa veç atë  evropian. Dhe  ia  doli  në  krye 
shumë  më  mire  së  të  tjerët.

KALOJNE DHE NUK VIHEN RE

       Para disa muajsh, në  Muzeun Historik 
Kombëtar u bë  ceremonia e dorëzimit të  librit 
italisht “Skënderbeu, një hero modern” të  autorit 
italian Xhiovani Falçione. Përjashto komentet e 
bëra nga Moikom Zeqo në disa gazeta qëndrore 
të Tiranës, ngjarje të tjera nuk kishte. Kanë 
kaluar muaj dhe   për   këtë  libër, që  është  për  
Skënderbeun dhe jo për Huniadin, nuk flitet 
më. Eshtë një shkrimtar që e ka përkthyer dhe 
kërkon ta botojë në këtë  atmosphere  jubilare 
të  Skënderbeut. Ai vjen vërdallë. Ky libër u 
anashkalua dhe nuk u vu re. Por nuk janë vënë re 
edhe gjëra të tjera të rëndësishme për historianët 
e vërtetë. Moikom Zeqo ka pikëpërputhje me këtë 
libër në dy probleme kryesore.  Në   rastin e parë 
ai ka trajtuar bektashizmin si një fenomen tipik 
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shqiptar që vetë Xhiovani Falçione i kushton një  
kapitull  të  tërë  filozofik.
 Kush e ndoqi këtë  p rputhje? Në rastin e 
dytë, Moikom Zeqo ka trajtuar artin luftarak të 
Skënderbeut sipas teoricienit Sun Xu,  në  një  nga 
studimet e  tij. Edhe  në  librin “ Skënderbeu një 
hero modern”, trajtohen 36 raste të zbatimit të 
tezave të Sun Xu-së për luftën guerrile në kushte 
të terrenit të thepisur. Këto dy raste kanë kaluar 
pa u vënë re. A duhet t’ i vejë re dikush? Dikush 
nga Akademia e  Shkencave?  Ndonjë         historian 
privat? Por   as  dhe    ndonjë  kundërshtar i 
këtyre ideve? Moikom Zeqo ka shkruar një libër 
voluminoz me titullin jo tokësor “Syri i tretë”. 
Në këtë libër interesant, iluminizmi i Naim 
Frashërit, pështjellohet me idetë dhe praktikat e 
bektashianëve shqiptarë. Kapërcimi i ideve strikte 
të  analizave psiko  historike të popullit tonë, 
realizohet nga dr. Moikom Zeqo me lehtësinë  e 
lojrave shqiptare. E midis këtyre lojrave, litarin e 
tund herë Nairn Frashëri e herë folklori i popullit 
në këngët e tij të fuqishme, për më  tepër  nga 
tekstet tejet diplomatike.
 “Syri i trete” kaloi pa u vene re.
 Aksioni Skënderbejan që ka ndërmarrë 
shkencërisht kap disa aspekte. Ky aksion vjen 
mbas konsumimit jo vetëm të analizave për Naim 
Frashërin. Moikomi ka shkruar  jo tregime, por 
vepra analitike, esse të mëdha alla Montaigne 
apo Erazmi Roterdamit. Në spektrin e këtyre 
themeluesve të qytetërimit evropian, Moikomi 
shk.roi libra për Onufrin shqiptar, për Florimontin 
durrsak, për një Leonard Da Virnçi  që ishte fqinj 
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me anën tjetër të Adriatikut, e  kështu për Jan 
Kukuzelin, Gjon Buzukun. Në fillimet e viteve 
1400, Skënderbeu luftonte frontalisht
 Kundër uzurpimit turk. Në këto vite Italia 
përballë përjetonte lindjen e qytetërimit evropian 
me kapelet Pazzi të Firences dhe me afresket 
e kapeleve të  më vonshme në  Romë. Në këtë 
paralelizëm, askush nuk kujtohet në Shqipëri për 
këtë 600 vjetor. Dhe nuk duhet harruar papa Piu II  
i cili krahas inkuraijimit të  piktorëve fiorentinas 
për zbukurimin e kishave, luftonte kundër turqve. 
Kjo nuk duhet kaluar pa u vënë  re. Eshtë një 
kohë  e re, tashmë në Shqipëri. Pa transmetuar 
që ne shqiptarët jemi të tillë apo të atillë, duhet të  
studiojmë   historinë   tonë  ashtu siç ka qenë.
Skënderbeu ishte shqiptar.

                                                         Durrës, 29 tetor 2005
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NJE SHTESE E DOMOSDOSHME

 Duke qenë i tillë pjesët e panjohura për 
të, duhet të zbardhen. Jo për gjë tjetër, por 
plotësohen dëshirat e rilindasve tanë  të  parë, por 
dhe ndjekësve të  tyre, Eqerem Çabejt, Aleksandër 
Xhuvanit, Mahir Domit, Dhimitër Shuteriqit.
 Dr. Moikom Zeqo, është në gjendje të 
realizojë idetë e rilindasve të parë dhe të rilindasve 
të dytë. Inspirimi i tyre është i mjaftueshëm për 
të promovuar kërkimet shkencore të tejdukshme 
ose jo. Nëse janë të padukshme, jo transparente 
ai përdor   metodat e oshënarëve intelektuale të 
shek. XV-XVI. Kështu  afrohen mundesitë për 
mendime të spostuara në kohën e bëmave të 
Skënderbeut por dhe bëmat e botës së qytetërnar 
të krishterë, që u mbrojt nga bëmat e Skënderbeut. 
Afrimin e këtyre mundësive, Moikomi e ka gjetur 
në metodën analitike të Mishel de Montaigne 
bashkëkohës i bëmave të mëdha të fillimeve të 
qytetëirimit perëndimor evropian. Shpresoj dhe 
uroj që një libër i ri t’i afrohet botës së kulturuar, një 
libër i plotë dhe me gjëra të reja për Skënderbeun, 
të  parin e të parëve tanë, sot e kësaj dite. Amen!

                                    				Durrës	30	tetor	2005,	ora	04.00
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VARGJET ULЁN KOKЁN
Lamtumirё Moikom Zeqo!

Dita sot njёherёsh veshi fustanin gri,
moti breshёr dhe furtunё solli,

era nga larg mё pruri njё lajm tё zi,
dhimbja nё heshtje vdekjen tёnde polli.

Njё yll u shua dhe u ngjit te retё,
atje tё ndrijё, nё agimet mёngjesorё
flladit pranveror i dhe frymёn lehtё,

arkeologu, historian i truallit arbёror.

Durrёsi ikjen tёnde s’e pranon sot,
vargjet plot dhimbje kanё ulur kokёn,

nё bulevardin kryesor s’do tё shohim dot
poliglotin, qё studjoi qiellin dhe tokёn.

Teuta ilire tё ruan nё kujtimet e rinisё,
nё qytetin e lashtёsisё skalite zemёr,

mbylle sytё nё kryeqytetin e Shqipёrisё,
dashurinё  e tyre e more nё tёnden ёndёrr.

Amfiteatrin do ta pushtojё njё mall,
muzeu çdo ditё do tё presё, se po vjen
deti me kaltёrsinё e tij do sjellё valё,

me shkumёn e bardhё lule do tё endё.
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Moikom Zeqo, historian e letrar i vёrtetё 
pёr ty poetёt hodhёn vargje nё kujtim, 
ato vargje qё ti i le nё trashёgim vetё,

janё kurora e lamtumirёs nё amёshim. 

Lamtumirё tё jep tempulli i Artemisё,  
ministrit tё kohёs moderne, njё amanet
mos prek Prometeun e shenjtё tё Ilirisё,
me gladiatorёt, bir i Deas, aty ke mbet.

Nga Trandafile Molla (Baja) 
nё librin “Mё thёrret njё zё”, Tiranё, 2020
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