
Viti IV - Nr:53  E diel, 28 dhjetor 2014

DOKUMENTI I RRALLË I SHEKULLIT XV ZBULON NJË TJETËR DIMENSION TË PRIFTIT TË DEVOTSHËM 

Si duhet të refuzohet çdo model 
diktature si ajo që lamë pas, ashtu 
edhe neodiktaura e sotme, e cila në 
forma të ndryshme e të kamufl uara, 

autoritetin e Njëshit po e ngre në kult...

A ka ndonjë alternativ tjetër 
për ta nderuar Fishtën, dhe 

për të shmangur debatet dhe 
interesat që përplasen në 
rastin e shtëpisë së poetit?

Klasi dhe vlerat e  artit të skulptorit  Destan Gashi në kulturën 
austriake të skulpturës. Historia e pazakontë e një restaurimi ku engjëjt 

e llampadarëve morën emrin e Kosovës....

Atë që zakonisht thuhet në 
fund pas një analize kritike, 
po e artikuloj në fi lim: ko-
media dramatike e Armado 
Borës “Ata hyjnë pa troki-

tur“, sipas meje, është ndër veprat më 
me vlera të dramaturgjisë sonë në këto 
dy dekada, me elemenete të realistes 
e surealistes, të absurdes dhe ekzist-
enciales. Një vepër moderne me frymë 
brehtiane. Autori me gjuhën e artit  i 
bën skanerin diktaturës enveriste në 
“organin” më të dhunshëm e kriminal, - 
sigurimi i  shtetit, - arma vrasëse e lirisë 
së individit dhe shoqërisë. Mbështetur 
në një ngjarje reale, autori krijon një 
komedi dramatike....

Figura më e shquar e letërsisë sh-
qiptare, Gjergj Fishta, edhe pse 
për 50 vjet të sistemit komunist 

u la në harresë, me kalimin e kohës 
vepra dhe personaliteti i tij sikur tër-
heqin më tepër vëmendjen e lexuesve 
dhe studiueseve vendas dhe të huaj. 

Por tema e këtij shkrimi nuk është 
vlerësimi i veprimtarisë së tij letrare 
apo vendi i tij në letërsinë e sotme 
shqiptare, por thjesht shprehje e një 
mendimi ndryshe që ka të bëjë me 
restaurimin apo jo të shtëpisë se tij 
të banimit, apo duhet kërkuar solu-
cion tjetër edhe më të përshtatshëm 
për ta nderuar këtë kolos të letrave 
shqipe...

‘Ata hyjnë pa
trokitur’ persiatje
për një komedi

dramatike

Dilemat e
 një Qendre
 kulturore

 kushtuar Fishtës
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DORËSHKRIMI I PANJOHUR
Zbulohet në Dubrovnik studimi i Gjon Gazulit për astronominë

Engjëlli i Kosovës së lirë 
në Palais Liechtenstein në Vjenë 

faqe 22-23

Studiues të shumtë janë marrë me stu-
dimet për origjinën, kulturën, traditën, 
gjuhën, religjionin dhe gjithçka tjetër 
që ka të bëjmë me shqiptarët dhe trojet 
e tyre etnike. Thellësia dhe serioziteti i 

këtyre studimeve, në disa raste, edhe sot e kësaj 
dite është i patejkaluar dhe një nga pikat më të 
refuara në fushën e albanologjisë, burimologjisë 
dhe historisë kombëtare shqiptare. Debatet e 
shumta të mirfi llta me bazë shkencore, botimet 
e korpuseve të dokumeteve, analizat studimore 
dhe librat e shumtë, të botuar që nga zbulimi 
i shtypëshkronjës së Gutenbergut e deri sot, 
janë një nga dëshmit më të forta, për një interes 
të veçantë që kishin të huajt, për popullin sh-
qiptar, fatin dhe rolin e tij gjatë furtunës shek-
ullore mesjetare, por edhe gjate zhvillimeve 
të vrullshme të rilindjes dhe të iluminizmit 
evropian dhe atij shqiptar.

Nuk mbeten prapa botimeve të shumta 
dhe voluminoze as dorëshkrimet e shumta të 
autorëve të ndryshëm apo ato anonime, që për 
temë bosht kishin popullin shqiptar dhe trojet 
etnike të tij. Zbulimet e këtyre dorëshkrimeve, 
janë një thesar i vërtetë, ngase pasurojnë shumë 
herë zbrazëtirat e krijuara në epoka të caktuara 

kohore ose plotësojnë e saktësojnë njohuritë që 
kemi deri tani për ngjarje, personalitete dhe data 
të rëndësishme historike. 

Arkivi Historik i Dubrovnikut, në Dubrovnik 
krahas Bibliotekës dhe Arkivit të Vëllëzërve të 
Vegjël-Minoritë [Male Braće], Bibliotekës dhe 
Arkivit të Domenikanëve, Bibliotekës Shkencore 
të Dubrovnikut, Bibliotekës e Arkivit të Jezuitëve 
etj., ruan shumë dorëshkrime me vlera të veçanta 
për Shqipërinë dhe shqiptarët, të cilat deri me sot 
nuk janë botuar. Në fonde të ndryshme të këtij 
Arkivi, kemi arritur të konsultojmë autorë të njo-
hur, por edhe anonim, një numër të konsideruar 
dorëshkrimesh nga shekuj të ndryshëm, vlera e 
të cilave është tepër e çmuar.

Raguza në mesjetë ishte njëra ndër qendrat 
kryesore të shkencës dhe kulturës europiane në 
përgjithësi, ndërsa kishte primatin në shkencat 
ekzakte: matematikë e astronomi. Një kontribut 
të veçantë për një gjendje të tillë ka dhënë edhe 
humanisti shqiptar, Gjon Gazuli. Dorëshkrimet e 
tij autografë, janë të rralla, të shpërndara nëpër 
biblioteka e arkiva europiane, po kanë një vlerë 
shumë rëndësishme për të kuptuar dhe ndjekur 
rolin dhe vendin që kishte astronomia në Raguzë 
dhe në Europë. Në këtë drejtim, vend parësor ka 
dorëshkrimi autograf, i Gjon Gazulit nga Arkivi 
Historik i Dubrovnikut, në Dubrovnik, që sot 
ruhet në signaturën: Fondi: Bassegli-Gozze, 
Rukopisi, nr. 32, f. 271-281.... 
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Skulptori Gashi dhe Engjëlli i Kosovës i modeluar në baltë
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Engjëlli i 
Kosovës së lirë 

në Palais
Liechtenstein 

në Vjenë 
Klasi dhe vlerat e  artit të skulptorit  

Destan Gashi në kulturën austriake të 
skulpturës. Historia e pazakontë e një 
restaurimi ku engjëjt e llampadarëve 

morën emrin e Kosovës....

Eshtë hera e dytë që paraqitem përpara lexuesit shqiptar me 
personazhin Destan Gashi, artistin, gdhendësin e gurit i cili 
jeton dhe punon në Vjen të Austrisë. Shkrimi i parë ishte një 
informacion i mirëfi lltë për jetën dhe fi llimet e karrierës së tij, 
ndërsa në këtë shkrim, dëshiroj ti paraqes  lexuesit kulmimet e 
karrierës së tij të arritur deri më sot, të cilat do ti kishte zili çdo 
artist perëndimor e që bëjnë krenar çdo shqiptar kudo që jeton.

***
Një ndër perlat e bukurive e madhështive të Vjenës është 

edhe pallati Liechtenschtein ose në gjuhën e vendit PALAIS 
LIECHTENSTEIN, i cili për nga pozicioni i ndertesës, gjendet në qëndër të qytetit, 
në bashkinë e parë, në një rresht me kryeministrinë, pranë presidencës, ministrisë 
së jashtme asaj të arsimit apo asaj të brendëshme dhe pranë rezidencës perandorake.  
Pallati në Bankgasse, është pronë e familjes aristokrate të princave të Liechtenstein-
it e ndërtuar sipas stilit Baroque dhe ka fi lluar të ndërtohet rreth viteve 1691 me 
kërkesën e Kontit Kaunitz, i cili për arsye ekonomike ja kaloi objektin mjeshtrit 
të ndertimit Enrico Zucallit, skicat e të cilit u zbatuen nga drejtuesi i punimeve 
Dominico Martinelli. Pallatin e bleu të papërfunduar Princi Johann Adam I von 
Liechtenstein në vitin  1694, i cili vendosi ta kishte si rezidencë qëndrore. Punimet 
përfunduan në vitin 1705 nga ndërtuesit Gabrieli dhe Martinelli. Ky i fundit projektoi 
një portal madhështor, i cili ishte i pari objekt i stilit Baroque në Vjenë. Pallati ka 
në brendësi shumë apartamente banimi, dhoma të mëdha ngrëniet, zyra, ambiente 
pushimit, dhoma për të banuar personeli i shërbimit apo sallone takimesh në mes 
aristokratëve. Një pjesë e madhe e pallatit është llogaritur për të ekspozuar kolek-
sionet me kryevepra artistike të ndryshme që zotëronte familja, të cilat u hapën për 
miqtë dhe vizitorët e familjes që në fi llim të 1705-ës.

Rreth vitit 1807,  familja që zotëronte edhe një galeri arti në Vjenë, shpërnguli 
atje koleksionet e artit duke e lënë pallatin e Bankgasse-s të pabanuar. Në vitin 1836 
me ardhjen në qeveri të një pjestari të familjes Princit Alois II von Liechtenstein, 
pallatit ju bë një rinovim dhe një arredim i brendëshëm nga arkitekti anglez Peter 
Hubert Desvignes (1836 – 1847), i cili ndryshoi shumë pjesë të stilit Baroque nga 
dekorimet e brendshme. Shumë punime të brendshme si tavane, muret, parketi i 
dhomave janë punime dore nga mjeshtra shumë të njohur si Carl Leistler apo Mi-
chael Thonet. Pallati u  bë shumë i famshëm për elegancën e zbukurimeve të bëra 
me Kautschuk (atëkohe shumë i shtrenjtë), Mëndafsh, Fildish, pasqyra kristali, në 
të gjithë komponentet e tij. Mbas 10 vitesh punimesh restaurimi, pallati u hap me 16 
shkurt 1848 duke u inaguruar me një ballo shumë të famshme për shoqërinë vjeneze. 
Për kuriozitet për lexuesin, vlera fi nanciare e këtyre punimeve ishte afro 120 milion 
euro (në atë kohë 4 milion gulden). Që nga kjo rihapje, pallati u bë një ndër objektet 
më të bukura dhe të preferuara nga shoqëria e lartë në kryeqytet.

Një restaurim rifreskimi e pastrimi të objekteve (më i madhi që është njohur në 
Vjenë) u bë së fundi nga viti 2008 deri  2013-tën. Pallati kishte nevojë për një aksion 
të tillë pasi gjatë luftës së dytë botërore ai pat dëmtime të mëdha (një avion lufte ishte 
rrëzuar në pjesët e shkallëve nga ana Löwelstrasse) dhe atë kohë riparimet ishin 
bërë sipërfaqësore. Por ajo që ja  vlen të përmendet ishte restaurimi i elementëve 
artistik, si tapiceritë, fi gurat e ndryshme e skulpturat e vendosura në tavane, kolona 
apo cepa muresh, të dyshemese, tavaneve dhe të llampadareve, që u riparuan me 
materiale autentike dhe nga mjeshtrat më në zë të Austrisë. 

***
Shqiptari Destan Gashi dhe skulptura e tij në Bouquetsaal të Palais Liechtenstein
Ashtu si objektet e tjera, edhe llampadarët e shumtë, kryevepra arti e elegance, 

të varur në të gjithë ambientet e Pallatit Liechtenstein, ishin shumë të dëmtuar 
nga Lufta e Dytë Botërore. Disa prej tyre mund të  riparoheshin, por disa të tjerë 
duheshin punuar si të rinj, nga fi llimi. Për këtë, punën me llampadarët e mori 
përsipër fi rma vjeneze Lobmeyr, e cila njihet në të gjithë Austrinë (e më gjërë) për 
traditën shumëvjeçare në punimin e Llampadarëve, në të gjitha format e madhësitë. 
Duke shfrytëzuar fotot apo skicimet e vjetra të objekteve, fi rma arriti të përshtasë 
po ato llampadarë që vareshin dikur në tavanet e pallatit të famshëm. Pjesë e shumë 
detajeve përbërëse të ndriçuesve ishin edhe dy fi gura engjujsh në madhësinë e një 
fëmije të porsalindur, të cilët për fat egzistonin të fotografuar. Arkitekti kurator i 
familjes së Princit të Liechtenstein-it, pasi u njoh me punën e skulptorit shqiptar 
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Pallati Liechtenstein në Bankgasse të Vjenës
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Në pallatin ku u vendoswn veprat e skulptorit kosovar ruhet një koleksionin privat i 
familjes princore, ku veçohen vepra të mjeshtrave: Peter Paul Rubens, Rembrandt, An-
thonis van Dyck, Lucas Cranach (i vjetri), Frans Hals, Raffael, Friedrich von Amerling, 
Ferdinand Georg Waldmüller si dhe objekte Badmindton Cabine, një mobilje nga më të 

çmueshmet në botë e krijuar në Firence në punishten Pietra Dura të familjes Medici

MES KRYEMJESHTRAVE

Destan Gashi, ngarkoi atë që të krijojë për llampadarët e pallatit princor fi gurën e 
ëngjëllit. Përsonalisht pata fatin që të asistoja në shumë faza të punës në atelie, ku 
ëngjëlli rritej çdo ditë. Meqënëse bisedat në mes meje dhe skulptorit Gashi silleshin 
shpesh mbi Kosovën dhe historitë e vështira të popullit tonë, fi lluam ta thirrnim 
objektin-ëngjëll gjatë bisedave “Engjëlli i Kosovës”. Pra e “pagëzuam” veprën që 
më pas do të ishte pjesa më e dukëshme në ndricues si “Engjëlli i Kosovës së lirë”. 

Skulptori Gashi, i cili ishte i ndergjegjshëm për rëndësinë e kësaj vepre, për 
“kontratën e ëngjëllit”  që lidhej me vlerësimin e artit dhe personalitetit të tij, i 
kushtoj shumë kujdes dhe i 
fali veprës të gjitha energjitë e 
tij shpirtërore dhe emocionale, 
për ta realizuar në parametrat 
artistike e kohor të kërkuar 
nga shtëpia e artit në Vjenë. 
Në një takim pune në atelienë 
e Destan Gashit në Himberg, 
ku një grup nga ekspertët e 
Palais Liechtenstein me në 
krye arkitektin kurator, kishin 
ardhur për të kundruar “ob-
jektin e porositur”, kënaqësia 
dhe mahnitja e ekspertëve 
nga bukuria e punimit ishte e 
papërshkrueshme.

Autori Gashi, me fantazinë 
e talentin e tij, kishte krijuar 
pothuajse nga hiçi një punim 
artistik që i befasoi të gjithë. 
Ai kishte arritur që nga një foto 
pothuajse e pa lexueshme, të 
kompozojë “Engjëllin e Kosovës 
së lirë”, që i përmbushte të 
gjitha kërkesat dhe që e kenaqi 
pa masë arkitektin porositës.  
Një moment tjetër i veçantë 
dhe emocional, për të gjithë ne 
që ishim të pranishëm, ishte 
dita e vendosjes së ëngjëllit, të 
derdhur në bronz, në ndriçuesit 
e sapo montuar. Grupi i madh i specialistëve si nga fi rma Lobmeyr ashtu edhe nga 
Pallati Princor Liechtenstein, i silleshin rrotull shumë të kënaqur ndriçuesit që 
varej në oborrin e fi rmës. U befasova pozitivisht dhe u ndjeva krenar si shqiptar por 
edhe si miku i artistit, kur pas lavdeve dhe përgëzimeve për bukurinë ëngjëllit e të 
ndriçuesit, dëgjova skulptorin Gashi që po i shprehte një dëshirë arkitektit kurator 
(punëdhënësit): ....Ju lutem, a mund ta ma plotësoni një dëshirë?.....  

- Më thuaj – ju përgjegj arkitekti austriak i befasuar  e kurioz në pritje të kërkesës... 
-A mund ta vendosni të gdhendur fjalën KOSOVE  pranë nënshkrimit tim në 

miniaturë që do vendoset në këmbën e ëngjëllit? Arkitekti premtoi që do ta shikojë 
teknikisht në se do mund të plotësohet kërkesa e skulptorit patriot, i cili është një 
duet i pandarë me fl amurin kombëtar e atdheun.

Me datën 13 nandor 2014, dy llampadarët e veshur në ar dhe të ndërtuar sipas 
origjinalit, zunë vend në sallën me bukuri të rrallë, Bouquet të pallatit Liechten-
stein në Bankgasse. Në mes të luksit të sallonit, ku varen vepra të mjeshtrave të 
mëdhej botëror apo ka objekte zbukurimi nga më të njohurat në botë, varen edhe dy 
“ENGJUJT E KOSOVES SE LIRE” dalë nga dora e skulptorit shqiptar Destan Gashi. 

Më pas, gjatë vizitës sime 
në pallat, pasi i pashë dhe i 
fotografova ëngjujt (dy llam-
padarët) shumë të  njohur për 
mue, kërkova të informohem 
për veprat e artit që përmban 
koleksioni i rëndësishëm i pal-
latit të cilat bashkëshoqërojnë 
veprën e shqiptarit Gashi ndër 
ambientet më mondane dhe 
artistike të Vjenës. Më  infor-
muan që në koleksionin privat 
(që gjindesh në  pallat), famil-
ja princore zotëronte vepra 
të mjeshtravet Peter Paul 
Rubens, Rembrandt, Anthonis 
van Dyck, Lucas Cranach (i 
vjetri), Frans Hals, Raffael, 
Friedrich von Amerling, Fer-
dinand Georg Waldmüller 
si dhe objekte Badmindton 
Cabine, një mobilje nga më të 
çmueshmet në botë e krijuar 
në Firence në punishten Pietra 
Dura të familjes Medici.

Edhe pse kisha dëgjuar disa 
herë fjalët dhe vlerësimet me 
superlativa, për “krijimin – 
Engjëll”, drejtuar skulptorit 
Destan Gashi nga ekspertet 
e artit të pallatit, sjellja dhe 

pritja që përjetova ditën e vizitës time aty, më bëri të jem krenar për mikun tim 
shqiptar, që ishte aq i vlerësuar dhe i mirëpritur ndër rangjet më të larta të kolek-
sionistëve e të eksperteve të artit të Austrisë, pa harruar që  dyert e këtij suksesi të 
papërshkruar ja hapi talenti , dashuria e përkushtimi për  artin, bukuria  e veprave 
të dala nga duart e tija.... 

Shënim: Objektet janë fotografue nga Pjeter Logoreci
Wien, 20.12.2014

Salla e mrekullueshme Bouquet ku u vendosën dy ndricuesit me engjujt e Destan Gashit

Engjëlli i përfunduar në baltë Engjëlli i derdhur në bronz

Engjëlli ditën që u vendos në ndricues


