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Besoj se kanë kaluar tashmë rreth 15 vjet që prej kohës kur shkruaja se brenda disa 

dhjetëvjeçarësh Europa do të bëhej një kontinent me raca të përziera, por që 

procesi mund të kushtonte lot dhe gjak. Nuk qeshë një profet, thjesht një njeri me 

logjikë të fortë që shpesh i referohet historisë, i bindur se, duke mësuar atë çka 

ndodhur në të kaluarën, mund të kuptosh më mirë atë që do të vijë. Pa folur për 

atentatet terroriste, më mjafton gjithsesi të shoh se çfarë i trazon zemrat e njerëzve 

këto ditë. Në Francë, një profesor liceu shkruan në mënyrë kritike për fenë 

myslimane dhe rrezikon të bjerë viktimë. Në Berlin, një pjesë e Moxartit, 

Idomeneo, anulohet sepse aty shfaqen kokat e prera jo vetëm të Jezusit dhe Budës, 

por edhe të Muhamedit. Nuk po flas për papën, që në perëndim të jetës së tij, duhej 

t’i binte mendjes që ekziston njëfarë dallimi midis një leksioni universitar të 

profesorit dhe ligjëratës së një ati të shenjtë, të transmetuar nga të gjitha 

televizionet dhe ndoshta, për rrjedhojë, duhej të ishte pak më i matur. Por ata që 

përdorin një citim historik si pretekst për një luftë të re fetare, nuk janë sigurisht 

njerëz që do të doja t’i kisha në krah. 

Për rastin e profesorit francez ka shkruar një artikull të bukur Bernard-Henri Lévy: 

mund të jesh krejtësisht kundër me opinionin e tij, por duhet të mbrojmë të drejtën 

e tij për të shprehur një mendim të lirë për sa u përket feve. Sergio Romano 

shkruan në Corriere della Sera për rastin e Idomeneos, që po përpiqem t’jua sjell 

me fjalët e mia: nëse një regjisor i fiksuar mbas risive, vë në skenë një opera të 

Moxartit duke futur aty kokat e prera të disa themeluesve të besimeve, ndërkohë që 

Moxartit nuk i kishte shkuar kurrë nëpër mend kjo gjë, më e pakta që mund të bësh 

është ta kapësh me shkelma, por për arsye estetike dhe filologjike, po me shkelma 

duheshin zënë edhe ata regjisorë që shfaqin tragjedinë Edipi mbret, me aktorë të 

sajuar me kostume dopiopet me viza. Dhe ja, po atë ditë, te gazeta La Repubblica, 

një muzikant i shquar si Daniel Barenboim, ndërsa pyet me mençuri nëse është 

vërtet në frymën e Moxartit të kuturisesh për skena të tilla, bën thirrje për të drejtat 

në art. 

Besoj që miku im, Danieli, do të ishte në një mendje me mua dhe do t’i vinte keq 

që vite më parë është kritikuar (ose ndaluar) vënia në skenë e Tregtarit të 

Venedikut të Shekspirit, sepse ishte frymëzuar nga një antisemitizëm i zakonshëm 

i epokës (nga Chauceri e më tej), por që e tregon personazhin e Shejlokut në një 

dritë humane dhe patetike. Por ja përballë kujt gjendemi: frikës për të folur. Dhe 



lipset kujtuar që këto tabu nuk janë gjithmonë të lidhura me fundamentalistët 

myslimanë, por kanë filluar me ideologjinë e politically correct, e frymëzuar në 

vetvete nga respekti ndaj të tjerëve, por që tashmë të pengon, të paktën në 

Amerikë, të tregosh barsoleta, nuk po them për hebrenjtë, myslimanët dhe 

invalidët, por edhe për skocezët, gjenovezët, belgët, policët, zjarrfikësit dhe 

eskimezët, që nuk duhet të quheshin kështu, por që, nëse i quan ndryshe, askujt 

nuk do t’i shkonte në mend se për kë bëhej fjalë. 

Njëzet vjet më parë jepja mësim në Nju Jork dhe, për të demonstruar se si 

analizohet një tekst, kisha zgjedhur, gati rastësisht, një tregim në të cilin (vetëm në 

një rresht) një marinar gojëshqyer e përshkruante vaginën e një prostitute “të 

madhe sa mëshira e…”) – dhe po vë tri pikat në vend të emrit të një hyjnie. Në 

fund të leksionit, m’u afrua një student që dukej qartë se ishte mysliman, i cili me 

shumë ndrojtje më qortoi për mungesë respekti ndaj fesë së tij. Sigurisht, iu 

përgjigja që unë vetëm kisha cituar një vulgaritet të dikujt tjetër, por që, sidoqoftë, 

i kërkoja ndjesë. Një ditë më pas, futa në ligjëratën time një aluzion jo fort me 

respekt (edhe pse me humor) ndaj një figure të njohur të Panteonit të krishterë. Të 

gjithë nisën të qeshnin dhe studenti mysliman iu bashkua gazit të përbashkët. Në 

fund të mësimit, e kapa për krahu dhe e pyeta përse kishte treguar mungesë 

respekti ndaj fesë sime. Nisa t’i shpjegoja dallimin midis një batute me humor, 

duke përmendur ashtu kot emrin e Perëndisë dhe blasfemisë, dhe e ftova të ishte 

më tolerant. Ai kërkoi ndjesë dhe e kuptova që u bind. Ajo që ndoshta nuk e kapi 

mirë, është toleranca e skajshme e botës katolike. Në një “kulturë” të mallkimit, 

një besimtar me frikë te Zoti, e përshkruan hierarkinë më të lartë me epitete që 

s’m’i nxë goja, e, në këto kushte, çfarë do të na skandalizonte më tepër? 

Por jo të gjitha marrëdhëniet edukative mund të jenë paqësore dhe të qytetëruara, si 

kjo që pata unë me studentin tim. Në rrethana të tjera, është më mirë ta qepësh 

gojën. Po çfarë do të ndodhte në një kulturë, në të cilën nga frika se mos bësh 

ndonjë gafë, as studiuesit nuk do të guxonin më t’i referoheshin (sa për të thënë) 

një filozofi arab? Do të shkaktohej një damnatio memoriae, pra, bjerrja e një 

kulture të respektueshme e të shëndetshme nëpërmjet heshtjes. Dhe kjo nuk do t’i 

shërbente njohjes dhe të kuptuarit reciprok. 
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Kjo ese është marrë nga libri “Pape Satan Aleppe – kronika të një shoqërie të 

lëngshme” botuar nga Dituria në nëntor të vitit 2017 

 



 


