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Kujtimet e rivalit politik të Ismail Qemalit
SYRJA BEJ VLORA

Pasi kanë fjetur nën pluhurin 
e harresës për më shumë se 
gjysëm shekulli kujtimet e 

Syrja Bej Vlorës,  vijnë për herë të 
parë në dorë të lexuesit shqiptar. 
Me titullin që vetë autori zgjodhi 
për to  “Historia e Shqipërisë nga 
invadimi osman më 1400 deri në 
Luftën e Vlorës dhe çlirimin e saj 
nga okupacioni italian më 1920” 
kjo vepër siç shkruan Akad. asoc. 
Marenglen Verli, është një perlë 
në gjerdanin e memuaristikës 
tonë. Duke iu referuar pikërisht 
historianit të njohur Verli, i cili 
ka punuar me kujdes e skrupu-
lozitet në përgatitjen dhe redak-
timin shkencor të kësaj vepre të 
rrallë,  së bashku me dr.Ledia 
Dushkun,  më poshtë po sjellim 
disa të dhëna mjaft kurioze e me 
vlerë  mbi autorin dhe përgatitjen 
e kësaj vepre memuaristike.  

* * *
Syrja Bej Vlora nuk është një per-
son i zakonshëm. U lind në Vlorë 

Vlera e këtij autori rritet pa rreshtur po të 
shohim që dukuri të tilla, si korrupsioni 

politik e ekonomik, tëcilat me penën e tij ai i 
ka goditur pa mëshirë, të pranishme janë në 

shoqërinë tonë edhe sot e këtë dite

“Magjia” e aktores, përsonifi kimi në 
skenë i fi gurës së nënës shqiptare me 

personazhin e  Lokes...në 25- vjetorin e 
vdekjes. Kujtimet e vyera të miqve të saj 

aktorë, regjisorë, e dramaturgë…

Dikur ju kam thënë popull e milet,
Se dhe un’ vendosa të dal deputet,
Se dhe un’ vendosa i dhashë karar
Veç rrogën e Shtetit tjetër gjë mos marr…
Kur t’a sjellë rasti të ketë lezet
Të mos u prish qefi n, pranoj dhe ryshfet.
Andralla në paçi, punra po të kini,
Do caktonj orar në shtëpi të vini;
Në sjellçi me vete dhe ndonjë bakshish,
Frikë të mos kini se kjo nuk na prish,
Por të mos gaboni fjalë mos më thoni,
Po s’dhatë nënë -  dorë punë nuk mbaroni;
Jo se s’dua unë, po kështu është zakoni,
Ç’do mendim paguhet, këtë mos harroni,
Vetëm më jep votën pastaj mëndjen fl ije’
Se un’ jam pajisur me kultur’ e dije,
Dhe kam rresht dy muaj që po praktikoj
Që gishtrinjt’ e dorës shpejt e shpejt t’i çoj,

Çdo që t’paraqitet të di ta votoj,
Mos e dhëntë Zoti që t’a kundërshtoj.
Një ish- deputet, po më jep “privat”
Si duhet të sillem, fjalët si t’i mat....

Nuk është më diçka e 
pazakontë që, në Sh-

qipërinë paskomuniste, 
disa nga korifejtë e kul-
turës shqiptare vazhdojnë 
të mbeten thuajse të pan-
johur nga lexuesi i gjerë, 
shumë pak të trajtuar nga 
kritika dhe studimet le-
trare, qëllimisht të harruar 
nga institucionet kulturore. 
Deri më tash duket se jemi 
mjaftuar vetëm me nis-
ma individësh të veçantë, 
dashamirës të autorëve të 
anatemuar, ndërkohë që 
institucionet përkatëse, 
të kulturës dhe shkencës, 
vazhdojnë të tjerrin har-
resë e mospërfi l lje ndaj një 
arti që klith i vetëm dhe 
në “pritje të dëshpëruar” 
për të fi tuar hapësirë gjeo-

Ndërthurja epike dhe lirike si dëshmi e mjeshtërisë 
letrare. Uni poetik i Sadri Ahmetit, derdhur në mori
në e librave me poezi, edhe dëshmon faktiken epike, 
të ngjarjeve tronditëse, edhe shpalos ndjesitë më të 
holla, që përshkojnë poezinë shqipe të shekullit XX 

Kapa, thumbat e 
satiristit të viteve 
’30 për deputetët

Marie Logoreci, 
25 vjet pa Loken 
e mrekullueshme

Sadri Ahmeti, 
universi artistik 

i pazbuluar 

grafike e shpirtërore, si 
dhe për të nxjerrë në pah 
atë vlerë që meriton. Ky 
short harrese u ka rënë në 
hise shumë prej autorëve e 
artistëve që nuk u pajtuan 
me totalitarizmin, ndër ta 
edhe Sadri Ahmeti, Martin 
Camaj, Frederik Rreshpja, 
Arshi Pipa e plot fi gura të 
tjera, për të cilat jo vetëm 
nuk është thënë sa duhet, 
por edhe ato pak që janë 
thënë, nuk e kanë sjellë të 
plotë përmasën dhe rolin e 
shkrimit letrar. Sadri Ah-
meti, në marrëdhënie me 
artin dhe letërsinë, është 
më tepër një univers artis-
tik, që pret të zbulohet, një 
univers i artistit të ngjyrës 
dhe i mjeshtrit të fjalës, i cili 
magjinë e shkrimit letrar e 
ka skalitur veçanërisht në 
sendërtimin e...

faqe 17faqe 18-19

vijon në faqen 14-15

faqe 16

më 1860 dhe vdiq më 1940. Pinjolli 
i familjes së njohur të Vlorajve, që i 
kishte dhënë Perandorisë Osmane, 
pashallarë e vezirë, i biri i Mustafa 
Pashë Vlorës dhe vëllai i Vezirit të 
Madh, Ferit Pashë Vlorës (1903-
1908), kushëri i Ismail Qemalit, 
por njëherësh rival i tij politik, 
babai i Eqrem Bej Vlorës, kujtimet 
e të cilit u botuan me bujë disa 
vite më parë, kunat i Esat Pashë 
Toptanit, të cilit i kishte marrë mo-
trën për grua, drejtor i përgjithshëm 
i doganave osmane, deputet në 
Parlamentin Osman pas vitit 1908, 
ambasador i Shqipërisë në Vjenë 
më 1914, njeri i arsimuar mirë 
për kohën, personi në shtëpinë e të 
cilit, në lagjen Taksim në Stamboll, 
në janarin e vitit 1912 u bë mbled-
hja e njohur (morën pjesë Ismail 
Qemali ... Hasan Bej Prishtina, 
Myfi t Bej Libohova, Esat Pashë 
Toptani etj....) dhe u mor vendimi 
për të shpërthyer në Shqipëri 
një kryengritje e përgjithshme 
antiosmane i...

HYSNI NDREU

faqe 20

GINESTRA
Më 15 qershor, qyteti i i vogël 
arbëresh, ku jetojnë rreth 700 
banorë do të jetë në qendër të 

kuadër të  projektit ndërdis-
iplinore “Humanistika italiane 
dhe Mjekësore” do të vijnë në 
Ginestra për të mësuar rreth 
historisë arbëreshë dhe traditat 
mjekësore të zonës...

40 studentë për të mësuar historinë dhe kulturën arbëreshë
vëmëndjes ndërkombëtare. 
Profesorja  Judy Raggi-Moore 
në  Departamentin e   Studimeve 
italiane dhe 40 studentë të Uni-
versitetit Emory në Atlanta të 
shtetit amerikan   Georgia,  në 

LORENZO ZOLFO

NGA PJETER LOGORECI

NË FOTO: 
(Majtas) 

Syrja Vlora 
(djathtas) 

parlamenti 
turk në vitin 
1912 pjesë e 
të cilit ishte 

në atë 
kohë edhe 
Syrja Vlora
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AKTORJA KUJTIMET
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“Magjia” e aktores, përsonifi kimi në skenë i fi gurës së nënës shqiptare
 me personazhin e  Lokes...në 25- vjetorin e vdekjes. Kujtimet e vyera 

të miqve të saj aktorë, regjisorë, e dramaturgë…

MARIE LOGORECI
25 vjet pa Loken e mrekullueshme

NGA PJETER LOGORECI

Plot 25 vjet më parë, me 19 
qershor 1988, vdiq në Tiranë, 
një nga aktoret më të njohura 

të skenës e të ekranit shqiptar, AR-
TISTJA E POPULLIT – Marie 
Logoreci. Maria lindi në Shkodër 
me 23 shtator 1920, në një familje 
me tradita qytetare e patriotike. 
Që në fëmini  ajo u dallua për zërin 
e saj të bukur në interpretimet e 
mrekullueshme të këngës qytetare 
shkodrane të cilat i  shoqëronte vetë 
në mandoline apo kitarrë. Përvec 
dashurisë për këngën, ajo ishte e 
apasionuar edhe pas pikturës. Si 
një grua e emancipuar edhe pse u 
përballua me mentalitetin e kohës, 
pas clirimit të vendit në vitin 1945, 
ajo vendosi ti kushtohej artit duke 
fi lluar punën si këngetare në Radio 
Tirana. Në radio këndonte cdo ditë 
nga 5-6 kënge nga repertori i saj 
mbi 100 këngë. Aty pat kontakte 
dhe këndoj së bashku me këngëtar 
të mirënjohur si Gjyzepina Kos-
turi, Maria Kraja, Kristaq Antoniu, 
Jorgjia Truja, Hysen Pelinku. Dy 
vjet më vonë punësohet si aktore 

profesioniste në teatrin popullor në 
Tiranë ku spikat me talentin e saj. 
Në karrieren e saj të gjatë ajo krijoj 

në skenë fi gura të paharruara të 
cilat mbetën në kujtesen e artdash-
esve shqiptare. Përvec figurave 

nga teatri kombëtar, Maria krijoj 
po me aq sukses edhe fi gura nga 
dramaturgjija e klasikeve botëror 

si Shileri, Lorka, Molieri, Cehovi, 
Shekspiri... Asaj i mbetet merita 
kryesore e krijimit të fi gurës të grues 
shqiptare në teatrin tonë kombëtare 
me interpretimet unikale si nënë, 
motër, heroinë.... Për cdo shqiptar 
fi gura e nënës, (Lokes) te TOKA E 
JONE, te CUCA E MALEVE apo te 
PERMBYTJA E MADHE, mbeten 
të paharruara e të papëseritëshme. 
Karakteristike e lojes së saj aktori-
ale ishin shpërthimet e fuqishme 
emocionale të cilat buronin nga 
shpirti i saj e që i perjetonte vete në 
qenien e saj. Zëri i saj i ngrohtë, me-
lodioz e i sinqertë të jepte ndjesinë 
e një gruaje burrneshë e të fortë në 
karakter, të sigurtë në jetë e në atë 
cka  krijonte në skenë.

SHOKËT, MIQTË E 
KOLEGËT PËR LOGORECIN

Pirro Mani ka shkruar: 
“Marie Logoreci s´pati rast të 

kryente shkollë teatri, por në sajë 
të talentit e punës këmbëngulëse, 
përvojës së madhe jetësore, u bë 
vetë shkollë për të tjerët, sidomos 
për artistët dhe regjisorët e rinj që 
i ndihmonte dhe i mbështeste pa 
u kursyer. Kryesorja që mësuam 
prej saj është vërtetësia e madhe e 
interpretimit, e krijimit të fi gurës 
artistike të personazhit. Ajo ishte 
gjithnjë e vertetë sepse s´pranonte 
kurrë dicka që nuk e bindte fort, 
që nuk i  “ngjiste” te vetvetja, e 
prej këndej buronte sinqeriteti dhe 
natyrshmëria e saj në interpretim”.

“Eshtë për tu përmendur që 
shumica e roleve të interpretuara 
nga Maria kanë qenë role kryesore 
– është shprehur artistja e merituar 
Behije Cela, ....ajo që më bënte për-
shtypje te Maria ishte thjeshtësia e 
saj. Një aktore si ajo, me një galeri të 
larmishme rolesh, përsëri kurrë nuk 

NË FOTO: (Foto 1) Në rolin e 
Lokes te fi lmi “Toka e Jonë” 1964
(Foto 2) Marie Logoreci e Roza Anag-
nosti ne fi lmin “Toka e Jone”, 1964

Në fi lmin artistik “Dollia e dasmës sime” 1978
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pretendonte se bënte cdo lloj roli.”

NDREK LUCA, E KA PËRSHKRUAR 
MARIEN ME KËTO FJALË: 

“Maria ishte një aktore e madhe, 
me një individualitet të vecantë. 
Energjia, ekspresiviteti, dinamika, 
zëri i saj i bukur janë shfaqur me 
virtuozitet në shumë fi gura si Lokja, 
Tringa, Gjela e Alisa, Gertruda nga 
dramaturgjia botërore. Më kujto-
het shpesh fi nalja e dramës Toka e 
Jonë, në të cilën Maria zbulonte tërë 
forcën e shpirtit të saj, të talentit të 
saj. Pas vrasjes së Murrashit, duke 
e përmbajtur dhembjen, i thosha 
nënës për herë të parë “Loke” dhe 
ajo më përqafonte me lot në sy, duke 
më thënë: ”Lekë, bir i nënës...” Ishte 
një përqafi m sa prekës, aq dramatik, 
që më ka shoqëruar për vite të tëra.”

AKTORJA  E MADHE ROZA
 ANAGNOSTI PËR MARIEN: 

“Kur e kam parë Marien për herë 
të parë te Toka e Jonë, ishim fëmijë: 
mu duk një yll i paarritshëm, një 
ëndërr. Nuk mund të mendoja se 
një ditë do të ishim partnere me te. 
.... Kisha qejf ta ndiqja, ndaj rrija 
në cep të skenës dhe e admiroja. 
Maria kishte një portret të bukur e 
një shikim të vecantë që do të nge-
let në kujtesën e njerzve, sic kanë 
ngelur sytë e Aleksandër Moisiut e 
të Naim Frashërit. Sytë e saj ishin 
depërtues, por kur duhet të luante 
të verbrën te “Cuca e Maleve”, ato 
sikur shuheshin, në to vezullonte 
një dritë e turbullt që të trondiste.”

AKTORJA EVA ALIKAJ 
PËR MARIEN:

 “... T´i transmetosh shikuesit 
të gjithë dramën shpirtërore, të 
tipizosh deri në detaje e në vijat 
themelore një tip shoqëror, të krijosh 

fi gura artistike përfaqësuese të një 
epoke të caktuar, sic arriti të bëjë 
aktorja jonë e madhe Marie Log-
oreci, do të thotë të kesh një pasuri 
të pafundme mjetesh shprehëse, 
një këmbëngulje të admirueshme 
dhe pasion të madh, një dashuri të 
jashtëzakonëshme për artin skenik, 
për njerzit.”

SHKRIMTARI KOLË 
JAKOVA PËR MARIEN: 

“...Marie Logoreci krijoi një galeri 
tipash nga më të ndryshmit. Pasi u 
luajtën “Prefekti” dhe “Halili dhe 
Hajrija”, ku Maria luajti role epi-
sodike, i erdhi radha dramës “Toka 
e Jonë”. Pandi Stillu si regjisor, une 
si drejtor dhe autor i dramës, men-
duam që rolin e Lokes t´ia jepnim 
Marie Logorecit. Për këtë nuk u ga-
buam. Maria e mori rolin me pasion 
të madh. Ajo vec provave që bënte në 
sudio, punonte në shtëpi deri natën 
vonë. Një ditë më tha disi e hutuar: 
Ti po më cmendë. Unë tashti nuk 
shikoj tjetër vec Loken. Ajo më del 
edhe në gjumë. Nuk e di si do t´ia 
arrij këtij roli që e dua me gjithë 
shpirt...... Maria pati fatin të luaj 
me aktorë si Naim Frashëri, Loro 
Kovaci, Mihal Popo, Sandër Prosi 
....Partneri i mirë të frymëzon. Ajo 
fl iste dhe pa folur. Ajo na mahniste  
edhe me qëndrimin e saj të heshtur. 
Maria ishte njohëse e shpirtit të pop-
ullit.  Kur hynte në skenë e veshur 
me kostumin karakteristik malësor 
dhe me stap në dorë, qëndronte mbi 
një sukë të ngritur, dukej sikur vinte 
nga Iliria e lashtë dhe ngulej në mes 
të skenës si monument”.

AKTORJA BESA IMAMI KA
TREGUAR PËR JETËN E SAJ NË 
TEATËR ME MARIEN: 

“Me Marien po thuajse tërë jetën 

skenike kemi qënë në një kabinë. 
E njoha atë ashtu sic ish. E bukur, 
me sy, vetlla e fl okë të zes. Tepër e 
gjallë, tepër e qeshur, me një gaz 
tingëllues. Me sy ekspresive si të 
Maries, qi ishin aq të ëmbël në 
butësi e aq të egër në inat. Ata sy i 
mbaj mend mirë, sepse shpesh më 
ka qëlluar të jem ballë për ballë me te 
në skenë si nënë e bije, si nuse e vje-
hërr, si motra, si shoqe, si armike....”

AKTORJA MARGARITA 
XHEPA PËR MARIEN: 

“ Si na ka mbetur në mendje dhe 
në sy motra Tone e Kolë Idromenos, 
pejsazhet e Vangjush Mios, ashtu 
është skalitur Lokja e Marie Log-
orecit që është sintezë e të gjitha 
Loke-ve shqiptare. Maria ishte 
një nga shtyllat e randësishme të 
zhvillimit të teatrit dhe pati fatin 
e madh të shkëlqente në kohën e 
rimëkëmbjes së Teatrit Kombëtar. 
Vitet “50 – 60- 70” janë padyshim më 
të ndriturat, ato përbëjnë një epoke 
në vehte, nga e cila dolën gjigande 
të vertetë të artit”

AKTORJA DRITA PELINGU: 
“....Natyrë  gazmore, pak e zhur-

mëshme, pak serdërlie dhe e rrëm-
byer... në prova vinte cdo ditë 
me disa minuta vonesë 
(2-3 minuta). Apelit që 
bëhej perditë në studion 
kryesore i pergjigjej që 
tek porta e jashtme e 
oborrit – “Këtuuuuuu”. 
Gazi shpërthente në 
sallë..Hobi i saj: kafshët 
shtëpijake, lulet dhe 
gjelbërimi në kopshtin e 
vilës. Aty kishte dhe një 
nerënxë. Ajo mi binte 
me shportë dhe me më-
sonte ti bëja recel”.

SHKRIMTARI LONI 
PAPA SHKRUAN: 

“Kur fl asim për ak-
torë të mëdhenj, gjith-
monë në ndiejmë se 
qënia e tyre shpërfyty-
rohet përpara shikuesit 
dhe humbet në botën e 
thellë të personazhit, ku 
edhe merr një shtrierje 
kohore, e me “magjinë” 
e rolit, hyn në ndjen-
jën e secilit. Kjo mund 
të thohet për aktoren 
Logoreci; jeta e saj u 

shpërbë dhe duhet kërkuar në jetën 
e personazhit. ......Do të kalojnë 
kohëra dhe drama “Toka Jonë” si 
një vepër madhore e teatrit tonë, do 
të rivihet e do të rivihet në skenë. 
Pa qenë skeptik, vështirë që ndonjë 
aktore e ardhshme të barabitet me 
Loken – Marie.”

YLLKA MUJO, AKTORE: 
“Stili i M. Logorecit ka vulen e 

natyrës së saj. Karakteri dramatik, 
temperamenti, aftësia e rrallë ko-

munikuese kanë gjetur shprehjen 
e tyre të plotë në të gjitha levizjet 
dhe në shqiptimin origjinal. Ajo 
di ti imponojë spektatorit fi gurën 
artistike të krijuar dhe këtë e arrin 
me të gjitha mjetet e arsenalit të 
saj aktoresk, që nga pasuria into-
native e zërit e deri tek natyra e 
vet dinamike. Aktorja ka arritur 
të njohë mirë, nganjëherë deri në 
virtuozitet forcën akustike të vep-
rimit mbi spektatorin. Një pausë 
e zgjedhur në castin e duhur, një 
fjalë e bashkangjitur me vend, 
për një aktore si Maria ka qënë 
një efekt shprehës që përdorej për 
të arritur një objektiv të caktuar 
ideoemocional.”

PROF. GJOVALIN 
SHKURTAJ NË SHKRIMIN E TIJ 

Prurje në lëmin e të folurit 
skenik. (Diksioni, intonacioni dhe 
timbri vetiak i papërsëritshëm i 
Marie Logorecit) në mes të tjerash 
shkruan:”Marie Logoreci vuri një 
gurë themeli në interpretim, në 
diksion, në intonacion, në shqipti-
min funksional e plot me ngjyra të 
këndëshme, përgjithësisht në një 
gjuhë mjeshtrore dhe me timbre 
vetiake.”

Optika sipas të cilës aktorët, 
kolege të Maries për-
shkruan magjinë e artit 
të saj, tregon se Marie 
Logoreci së bashku me 
plejadën e aktorëve të 
mëdhej të teatrit kom-
bëtar: Zef Jubani, Mihal 
Popi, Loro Kovaci, Naim 
Frashëri, Sandër Prosi, 
Kadri Roshi, janë ato 
që vëndosen themelet e 
traditën e teatrit kom-
bëtar, që zë një vend të 
rëndësishëm të kulturës 
sonë.Për aktivitetin e 
kvarieren e saj  brilante 
artistike në fushën e tea-
trit e të kinematografi së, 
Marie Logoreci u nderua  
në vitin 1969 me urd-
herin “Naim Frashëri” e 
më vonë në 1975-sën me 
titullin e lartë “Artiste e 
Popullit.

SHËNIM:
Referencat janë marrë 

nga gazeta “Drita” e 26 
qeshorit 1988 si dhe nga 
libri “Marie Logoreci”.

Roza Anagnosti: 
“Kur e kam parë Marien 
për herë të parë te 
Toka e Jonë, ishim 
fëmijë: mu duk një 
yll i paarritshëm, një 
ëndërr. Nuk mund të 
mendoja se një ditë do 
të ishim partnere me te. 
.... Kisha qejf ta ndiqja, 
ndaj rrija në cep të ske-
nës dhe e admiroja

Ndrek Luca
E ka përshkruar Marien 
me këto fjalë: “Maria 
ishte një aktore e 
madhe, me një indi-
vidualitet të vecantë. 
Energjia, ekspresiviteti, 
dinamika, zëri i saj i 
bukur janë shfaqur me 
virtuozitet në shumë 
fi gura si Lokja, Tringa, 
Gjela e Alisa, Ger-
truda nga dramaturgjia 
botërore. Më kujtohet 
shpesh fi nalja e dramës 
Toka e Jonë, në të cilën 
Maria zbulonte tërë 
forcën e shpirtit të saj, 
të talentit të saj.

NË FOTO: (foto 4) 
Në fi lmin “Toka e Jonë”, 
Lokja e Leka,  1964 
(foto 5) Në rolin e Tringës 
në dramën e Ndrek Lucës 
“ Shtatë Shaljanët” 1958
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