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Disa fjalë për lexuesin 

 
 

Hera e parë kur kam dëgjuar për Nënë Terezën ka qenë viti 1989. Më 
kujtohet si tani që në atë kohë kur populli në Tiranë mezi priste rrëzimin e 
regjimit komunist, ardhja e Nënë Terezës për të takuar Ramiz Alinë dhe 
vendosur lule në varrin e Enver Hoxhës, tronditi opinionin anti-regjim të 
Tiranës, i cili priste me padurim që Perëndimi të rrëzonte regjimin e jo ta 
përkëdhelte atë me vizita si të Nënë Terezës. 

Me rënien e komunizmit, Nënë Tereza u shfaq sërish në Shqipëri. 
Bashkë me mijëra misionarë që pushtuan vendin tonë, që varionin nga tele-
evangjelistët amerikanë që bënin koncerte ku dridheshin si të elektrizuar 
duke pretenduar se kishin me vete shpirtin e shenjtë, e deri te Bahaitë që 
pushtuan qendrën e Tiranës, Nënë Tereza u shfaq në botën tonë pas-
komuniste si një nga ata mijëra njerëz çudibërës që kishin ardhur për të 
marrë të korra me shpirtra njerëzish në Shqipërinë pas-komuniste.  

Për sa kohë që Nënë Tereza ishte e gjallë, imazhi i saj, u tregohej shqip-
tarëve të varfër nëpërmjet pasazheve filmike në Indi, ku shqiptarëve që në 
këtë kohë çanin kufijtë sa nëpër male, në këmbë e me skafe për të fituar buk-
ën e gojës, sikur u thuhej që Nënë Tereza ishte bamirëse – por jo për ne 
ama, por për fukarejtë e largët të Indisë. Megjithatë regjimi i Berishës së asaj 
kohe, që shihte si perëndi çdo gjë të ardhur nga jashtë, që nga skemat pirami-
dale dhe çeku i bardhë i Gramoz Pashkos e deri të Nënë Tereza, misionares 
katolike që jetonte në Indi, nisi t’i jepte statusin e Shkurte Pal Vatës.  

Por vdekja e Nënë Terezës në 1997 solli në mendjen e shqiptarëve edhe 
me më shumë forcë figurën e Nënë Terezës, të cilën, pas vdekjes së saj, 
Kisha Katolike u kujdes ta zbukuroj në maksimum. Hapat që Papa Gjon Pali 
II ndërmori për të lumturuar dhe shenjtëruar Nënë Terezën, në Shqipërinë 
tonë të varfër u trumbetuan sikur këtë lumturim ta kishte marrë vetë populli 
ynë i pikëlluar. Tamam si në filmat bollivudjan, ku indianët e varfër shtyhen 
që të kalojnë disa orë të lumtura për të harruar varfërinë, edhe në Shqipëri, 
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mrekullia mediatike e Nënës Terezë përdorej si një formë ngushëllimi për t’i 
hequr brengat e përditshme popullit tonë dhe treguar Nënë Terezën, përkrah 
Xhon Belushit dhe Eliza Dushkut si shembuj që shqiptari mund të arrinte 
me punë dhe mundime, nëse besonte në mrekullitë e Perëndimit. 

Por klasa që përfitoi më shumë nga mirazhi mediatik i Nënë Terezës në 
vendin tonë kanë qënë politikanët, të cilët ndërsa janë më të korruptuarit e 
injorantët në Evropë nuk lënë rast pa përdorur mitin e saj, për të fshehur 
korrupsionin dhe paaftësinë e tyre, dhe bërë karshillëk njëri tjetrit me plakën 
e Kalkutës. Gjatë qeverisjes socialiste, Nënë Tereza u kthye në një lloj 
heroine kombëtare nga qeverisja e majtë, që historinë e misionares katolike e 
futi nëpër librat shkollorë ku u mësonte fëmive të vegjël që të mburren me 
heroinën më të madhe të kombit që kishte punuar në Indi. Ndërsa 
Presidenca e Republikës, shpiku edhe një dekoratë presidenciale të quajtur 
Urdhri Nënë Tereza,1 ministria jonë e kulturës që nga viti 2005 organizon 
edhe maratonën ‘Nënë Tereza’ me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, 
ndërsa ditën e lumturimit të saj nga Vatikani, qeveria socialiste e shpalli festë 
kombëtare. Flirti mediatik i politikanëve tanë me Nënë Terezën mori përma-
sa edhe më mitike në vitin 2006, kur ministri i kulturës së qeverisë Berisha, 
Bujar Leskaj e quajti atë edhe shpirti i kombit.2  

Siç e kam përmendur edhe në vende të tjera, fushata ‘Nënëterezizuese’ 
në vendin tonë sot shihet kudo. Aeroporti ynë i vetëm ndërkombëtar quhet 
Nënë Tereza. Nënë Tereza quhet edhe spitali më i madh shtetëror që kemi 
në Tiranë. Nënë Tereza quhen edhe një seri rrugësh, sheshesh, shoqatash e 
organizimesh në vendin tonë. Nënë Tereza është bërë aq e rëndësishme në 
Shqipëri saqë kryeministri Berisha, përpara disa muajsh urdhëroi që në 
recetat mjekësore të shtypet gjithmonë fytyra e Nënë Terezës, pasi, siç 
tregojnë disa thashethemexhinjë, doktorit tonë kryeministër i është mbushur 
mendja që fytyra e saj shërben edhe si hajmali.  

Dashuria e kombit tonë për Nënë Terezën u pa shumë qartë nga datat 
5-15 shtator 2007, kur sheshet, rrugët, bulevardet dhe muzeumet e Tiranës u 
mbushën me postera gjigandë për të përkujtuar 10 vite pa Nënë Terezën dhe 
10 ditë me Nënë Terezën. Fushata që ministri i kulturës, Ylli Pango, shpalli 
për Nënë Terezën, përkujtonte 10 vjetorin e vdekjes së Nënës sonë heroinë, 
me një melankoli aq prekëse saqë mendoj se preçedenti i saj në historinë 
moderne shqiptare mund të krahasohet vetëm me aktet funebre dhe zinë e 
mbajtur në Tiranë me vdekjen e Enver Hoxhës apo të Stalinit. Tamam si me 
Enver Hoxhën, kur pas vdekjes së tij komunistët ndërtuan një muzeum në 
kujtim të udhëheqësit kombëtar, edhe sot në muzeumin tonë kombëtar, 

 
1 Shiko në: http://president.al/shqip/rubrika.asp?r=Dekorime  
2 Shiko: Bujar Leskaj, Nënë Tereza - shpirt i kombit, Shekulli 21. 03. 2006 
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ministria jonë e kulturës, turizmit dhe e sportit ka çelur një muzeum për 
Nënë Terezën. 

Dashuria e kombit tonë për Nënë Terezën shihet kudo. Ne sot kemi në 
Shqipëri një numër të madh sheshesh, rrugësh, bulevardesh, muzeumesh, 
shoqatash, organizatash e botimesh që flasin për mrekullitë e Nënë Terezës. 
Biles unë kam dëgjuar që disa politikanë veriorë, kohëve të fundit kanë nisur 
që edhe kur të betohen seriozisht për diçka, të thonë ‘Për ideal të Nanës 
Terezë’. 

Ama proçesi i nënëterezizimit të jetës në Shqipërinë pas-komuniste ka 
patur edhe hendikepet e tij. Një shembull është protesta e marsit 2006, kur 
një grup qytetarësh shkodranë dhe tre shoqata, refuzuan vendosjen e bustit 
të Nënë Terezës në hyrje të Shkodrës.3 Ky refuzim që u prit dhunshëm nga 
establishmenti i Tiranës i cili akuzoi shkodranët si në kohët e vjetra, si armiq 
dhe reaksionarë, dhe pas tyre vendosi një numër të madh hafijesh, spiunësh 
dhe policësh, duket se po shkon në ngritje. Në prill 2007 një grup besimta-
rësh në Dibër, të cilët kishin mësuar që kryeministri Berisha kërkonte që në 
kartat e identitetit të vendosë figurën e Terezës, i shkruajtën dibrançe krye-
ministrit se nuk pranonin të mbanin Terezën nëpër xhepa. Në fushatën 
kundër Nënë Terezës u bashkua edhe Avokati i Popullit dhe Forumi Musli-
man i Shqipërisë, të cilët në shtator 2007 i kërkuan sqarime kryeministrit dhe 
ministrit të brendshëm, Bujar Nishani për thellësinë e depërtimit të kultit të 
Nënë Terezës në jetën tonë publike. 

Ngaqë shqiptarëve deri më sot, bëmat e Nënë Terezës në gjuhën shqipe 
i’u janë treguar vetëm nga burime kishtare, që prej vitit 2005 kam qënë i 
mendimit se botimi i librit ‘Nënë Tereza – Vendimi Final’ nga Aroup 
Chatterjee do të ishte një hap i mirë për të çmitizuar pakëz figurën e Nënë 
Terezës në shoqërinë tonë. Edhe pse nuk mund të jem dakort me shumë ide 
të Aroup-it, prapë mendoj që botimi i librit të tij në gjuhën shqipe është një 
hap i duhur dhe në kohën e duhur, për të globalizuar debatin mbi Nënë Ter-
ezën, i cili deri më tani ka mbetur monopol shtetëror dhe i Kishës Katolike. 

Ngaqë në Shqipëri prekja e mitit të Nënë Terezës sot është tamam si të 
prekje mitin e Mehmet Shehut në vitet 70’, përkthyesit dhe redaktorët e këtij 
teksti, që i frikësohen ndonjë të papriture, më kanë lutur që emrat t’ua lë 
anonimë. Unë do ta respektoj vendimin e tyre, me shpresë që lexuesi shqip-
tar, pasi të lexoj librin të arrijë dhe të ndajë Nënë Terezën tonë mitike nga 
realja, që jetonte në Kalkuta, qytetin ku miku im, Aroup Chatterjee ka ndje-
kur me pasion e bezdi lojën e madhe që mediat dhe politika ndërkombëtare 
kanë luajtur viteve të fundit me të madhen tonë, Nënë Tereza. 

Olsi Jazexhi 
Në Firence, Vjeshta e III-të, 2007 

 
3 Shiko: Deklaratë kundër vendosjes së bustit të Nënë Terezës në Shkodër, Shkodër më, 19/03/2006 
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HYRJE 

 
 

Një herë Nënë Tereza më bëri të qaj. Ishte viti 1988. Unë isha në një 
nga vizitat apo pushimet e mia të shpeshta në Kalkuta të Indisë. Vija nga 
Britania e Madhe, ku isha shpërngulur që nga viti 1985. Ndërsa isha duke 
ngrënë mish të pjekur tradicional indian sodisja anën e rrugës në Gariahat 
Morr, vështroja ambientin ku isha rritur; rrugë plot me dyqane, njerëz të 
detyruar të përplaseshin me shitësit ambulantë të rrugëve, autobusë të anuar 
nga pesha e rëndë e pasagjerëve e duke nxjerrë tym të zi, tramvaje që prisnin 
ndërrimin manual të shinave dhe aty pranë ndodheshin neonet e zakonshëm 
që tregonin praninë e një astrologu. 

I rrethuar nga të gjitha këto, unë kujtova “Kalkutën” e Perëndimit - 
Kalkutën si një metaforë, jo qytetin. Gjatë këtyre tre viteve në Perëndim, unë 
arrita të kuptoj që qyteti i Kalkutës ishte sinonimi i vuajtjes më të keqe njerë-
zore dhe degradimit në sytë e botës. Kam lexuar dhe dëgjuar përsëri që 
Kalkuta është një vend plot me “tuba kanalizimesh të ujërave të zeza” dhe 
me “rrugica të ndyra” ku shtrihen përtokë një numër i pafund të vdekurish, 
por jo për një kohë shumë gjatë, sepse “engjëjt” në formën e ndjekësve të 
disa murgeshave do të vijnë për t`i kërkuar ata. Më pas, do t`i rrëmbejnë me 
ambulancat e tyre të shpejta.  

Gjatë këtyre njëzet e shtatë viteve të mia, këtu në Kalkuta, nuk e kam 
parë kurrë një skenë të tillë. Por ky stereotip i gabuar është rrënjosur në 
mënyrë të përhershme në psikikën e kësaj bote dhe kjo gjë më lëndon thellë. 
Papritur ndjeva një trishtim të madh që ky qytet, dhe në fakt një kulturë e 
tërë, po fyhet vazhdimisht në këtë mënyrë.  

Kam lindur dhe jam rritur në Kalkuta. Edhe familja ime gjithashtu ka 
jetuar prej shumë kohësh këtu. E njoh shumë mirë këtë qytet. Unë nuk e 
kam “në gjak” Kalkutën, por ky vend më ka bërë njeriun që jam sot. Gjuha 
ime amtare është Bengali, gjuha e Kalkutës, por flas mirë edhe gjuhën 
indiane, e cila flitet nga një numër i madh të varfërish në Kalkuta.  
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Unë nuk kam qenë i interesuar për Nënë Terezën përpara se të vija në 
Angli. Kjo mund të duket e vështirë për t’u kuptuar në Perëndim, por në 
kohën e saj, ajo nuk ishte një qenie e rëndësishme në Kalkuta. Imazhi i saj u 
rrit ndjeshëm në mënyrë paradoksale, për shkak të nevojës indiane për t’u 
futur në garë me Perëndimin, në shumë çështje të parëndësishme.  

Gjatë studimeve të mia në kolegj kam qenë gjithmonë i interesuar për të 
varfërit e Kalkutës, ku dhe jam përfshirë në politikën majtiste për një farë 
kohe. Kam qenë i interesuar shumë edhe për çështjet e të drejtave të njeriut. 
Ama gjatë aktiviteteve të mia me të varfërit e Kalkutës, nuk kam pasur asnjë 
përballje me organizatën e Nënë Terezës. 

Pasi jetova për një farë kohë në Perëndim, dalëngadalë kuptova se çfarë 
do të thonë për botën fjalët “Nënë Tereza” dhe “Kalkuta”. Kjo gjë më 
tronditi dhe më dëshpëroi. Në Indi, të thuash që vjen nga Kalkuta, konside-
rohet si mburrje sepse banorët e Kalkutës gabimisht janë konsideruar “njer-
ëz me tru dhe të rrezikshëm”. Është e përhapur shumë shprehja se “atë që 
Bengali (shteti ku Kalkuta bën pjesë) e mendon sot, India e mendon nesër.” 
Në Indi, Kalkuta është perceptuar si vend i një kulture të shteruar dhe i 
politikave anarkiste. Një shprehje indiane thotë: “Nëse ju keni një banor të 
Kalkutës, ju keni një poet. Nëse keni dy të tillë, ju keni një parti politike ndë-
rsa me tre, ju keni dy parti politike.”  

Stereotipi i Kalkutës në Perëndim nuk më ka mërzitur në atë masë sa më 
mërzit mendimi i përhapur, se Nënë Tereza zgjodhi të jetojë atje sepse ishte 
një shpëtimtare. Jam habitur që ajo është bërë një figurë ligjëratash dhe emri 
i saj thirrej për të cilësuar superlativën ekstreme të qenies pozitive. Ju mund 
ta kritikoni Zotin, por jo Nënë Terezën. Ta kritikoje atë, quhej gjëja më e 
paimagjinueshme. Nuk numërohen shprehjet e dëgjuara për të, të cilat do të 
shkaktonin habi dhe kuriozitet në Kalkuta, bile edhe tek admiruesit më të 
thekur të saj. Unë nuk mund ta them lehtë se përse vendosa të “bëj diçka për 
Nënë Terezën”. Si njeri i drejtë, e kam të vështirë t’i kuptoj gënjeshtrat dhe 
mashtrimet. Është një çështje e ndërlikuar se përse disa njerëz të cilët nuk 
janë mbështetës të drejtësisë, vendosin të bëjnë një bllokadë kundër 
padrejtësisë dhe së pavërtetës. Gjithashtu gruaja ime, e rritur dhe e edukuar 
në Irlandë (një katolike romane), e mashtruar nga mitologjia e Nënë Terezës, 
u zemërua kur shkoi në Kalkuta duke u përballur me realitetin dhe u larguar 
nga trillimet rreth Nënë Terezës. Kjo gjë është bërë shkas, dhe më ka dhënë 
kurajë në të përpjekjet e mia për të shkruar këtë libër.  

Për herë të parë me çështjen Nënë Tereza unë u morr në shkurt të vitit 
1994, kur i telefonova Vanya Del Borgo-s në kompaninë e prodhimeve 
televizive “Bandung Productions” në Londër. Ajo i dëgjoi ankimet e mia dhe 
për t`i rënë shkurt rrëfimeve të mia, vendosi që “Kanali 4” të prodhonte 
dokumentarin “Hell`s Angel” apo “Engjëlli i Ferrit”, e cila ishte edhe për-
pjekja e parë për të sfiduar mitin e Nënë Terezës në televizion. Znj. Del 
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Borgo zgjodhi Christofer Hitchenksin si prezantues, pasi e njihte atë që nga 
ditët që kishin kaluar bashkë në “The Nation” në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Unë nuk jam i kënaqur me dokumentarin “Hell`s Angel” (engjëlli 
i ferrit) sidomos mënyrën e tij sensacionale, apo të quajturit nga Hitchenks të 
Nënë Terezës, një virgjëreshë e supozuar. Sidoqoftë filmi shkaktoi zhurmë 
jo vetëm në Britani, por edhe në nivel ndërkombëtar.  

Dikush mund të debatojë në favor të saj. Nënë Tereza ka vdekur dhe në 
këtë rast nuk ka mundësi të mbroj veten ndaj akuzave të mia. Sidoqoftë, kri-
tikat arritën kulmin gjatë jetës së saj; përveç dokumentarit të nëntorit të vitit 
1994, i cili prodhoi një sulm të furishëm (dhe krejt të detajuar) mbi kushtet 
në jetimoret e saj në Indi, të cilat u publikuan në gazetën “The Guardian” të 
Londrës (14.10.1996), u bënë akuza edhe të një neglizhimi të madh dhe të 
abuzimeve fizike dhe emocionale nga ana e saj. Artikulli deklaronte pjesëma-
rrjen e vetë asaj dhe të qenit në dijeni të praktikave të papranueshme që 
vazhdonin (dhe ende vazhdojnë) në shtëpitë e saj. Gjatë janarit të vitit 1997, 
një dokumentar i quajtur “Nënë Tereza: Koha për ndryshim”, i cili ishte një 
kritikë ndaj metodave të saj të punës dhe e akuzonte për neglizhencë, u 
shfaq në kanale të ndryshme televizive evropiane.  

Nënë Tereza e kishte mundësinë për të mbrojtur veten kundër kritikave 
të tilla gjatë jetës së saj. Ajo nuk e bëri këtë gjë. Mbështetësit e saj (dhe të 
tjerë) do të thoshin sigurisht që ajo ishte si Jezusi; se ajo nuk do e ulte veten 
duke protestuar kundër akuzave të tilla; ajo thjesht do të kthente faqen tjetër. 
Por duke dashur që të rrisë imazhin e saj, ajo reklamohej sa herë që i jepej 
rasti. Pak para se të vdiste, ajo u përfshi në një grindje ligjore me një furrë 
pjekje në Tennese për marketingun e një kulaçi; dhe u përla akoma edhe më 
seriozisht, me mikun e saj të ngushtë dhe të kahershëm autorin Dominique 
Lapierre, në lidhje me përmbajtjen e një filmi mbi jetën e saj.  

Në të dy rastet, avokati i saj nga Majami ndërhyri. Më pas, kemi letrën e 
famshme të protestës që ajo i shkroi gjykatësit Lance Ito, duke protestuar 
ndaj persekutimit (ajo e perceptoi atë si një persekutim) të mikut të saj 
Charles Keating, mashtruesit më të madh në historinë amerikane.  

Pas vdekjes së saj, urdhri që ajo drejtonte vazhdoi me një traditë gjyqësore; 
në më pak se një vit mbas vdekjes së saj, dhe një organizatë me bazë në Kalkuta, 
u përfshi në një rast gjyqësor me komitetin memorial të Nënë Terezës.  

Revista gjermane “Stern” (10.09.1998), publikoi një kritikë shkatërruese 
ndaj punës së Nënë Terezës, në përvjetorin e parë të jetës së saj. Artikulli i 
quajtur “Nënë Tereza, ku janë milionat e tua?”, kërkimet e të cilit zgjatën një 
vit në tre kontinente, vuri në dukje se organizata e saj është në thelb, një 
urdhër fetar që nuk meriton të quhet një fondacion bamirës. Asnjë protestë 
nuk pati në vijim nga urdhri i saj.  

Ndaj akuzave për neglizhim të banorëve, indiferencë ndaj të vuajturve, 
sulme apo kortezi ndaj figurave të njohura, manipulim të mediave dhe pra-
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nimin me vetëdije të miliona dollarëve të vjedhur, Nënë Tereza kurrë nuk 
protestoi. Përgjigjet e saj ndaj pyetjes “Pse e bën këtë?” ishte “kjo ishte e 
gjitha një publicitet”. Por ajo është tronditur aq shumë nga kritikat dhe 
akuzat që u lëshuan kundër saj, sa që mbas dokumentarit të vitit 1994, ajo 
anuloi një mision fetar në Lindjen e Largët. 

Gjatë jetës së saj, unë i kam shkruar Nënë Terezës shumë herë duke i 
kërkuar një intervistë formale me të ose me një nga përfaqësuesit e saj më të 
lartë. Unë pata rënë dakord që ta takoja atë në Kalkuta apo në Vatikan, duke 
pasur parasysh udhëtimet e saj të shpeshta atje ose në ndonjë vend tjetër të 
botës. Pavarësisht imazhit të saj, të ngritur me kujdes nga vetë ajo, të dikujt 
që largonte mediat dhe publicitetin, ajo gjithmonë përkulej në prapaskenë që 
të jepte intervista për mediat e preferuara të botës (me fjalë te tjera, për të 
gjitha mediat e botës). Në vitin 1994, ajo harxhoi një ditë të tërë duke folur 
për revistën ‘Hello!”; e njëjta revistë bëri një intervistë të gjatë me pasuesen e 
saj në vitin 1998. Sidoqoftë, ajo nuk pranoi kurrë asnjë nga kërkesat e mia 
për një intervistë. Unë e kam takuar atë shkurtimisht dhe me raste, në shoqë-
rinë e një dhome plot e përplot me admirues të saj, por nuk ndjehesha se 
ishte vendi dhe koha e duhur për të bërë pyetje të sikletshme për të.  

Pas dy vitesh përpjekje, kur unë dështova të nxirrja ndonjë përgjigje nga 
ajo ose nga urdhri i saj, kontaktova me biografët zyrtarë të saj, duke i pyetur 
nëse ata mund t`i jepnin përgjigje pikëpyetjeve serioze që shfaqeshin mbi 
veprimtarinë e saj. Të gjithë u përgjigjën përveç njërit, duke pasur për qëllim 
të më frenonin mua. Të gjitha këto ndodhën ndërkohë që Nënë Tereza ishte 
gjallë. 

Shumë njerëz më thoshin se Nënë Tereza duhet lënë rehat sepse ajo ka 
bërë “diçka” për të pa privilegjuarit. Unë nuk e mohoj që ajo e ka bërë këtë 
gjë. Sidoqoftë, reputacioni i saj, i cili u ndërtua deri në një masë goxha të 
mirë nga ajo vetë, nuk ishte në shkallën e “diçkaje”. Ajo që është më e 
rëndësishmja, është se ajo “diçka”-ja, të paktën në Kalkuta ishte shumë pak, 
gjë që do ta tregojë libri im në vijim. Akoma më e rëndësishme është se ajo 
ka kthyer mbrapsht shumë më tepër se çka ka ndihmuar edhe pse gjatë gjithë 
jetës së saj ka pretenduar se po bënte gjithçka për gjithkënd.  

Shkrimi kundër saj, nuk ka të bëjë me atë që ajo nuk u mor për të 
shëruar rrënjët apo shkaqet e vuajtjeve dhe unë nuk sugjeroj për asnjë mom-
ent se ajo duhet ta kishte bërë këtë, sepse e kuptoj traditën fetare të veçantë 
nga e cila ajo vjen, por po them që ka një hendek të madh ndërmjet imazhit 
dhe punës së saj, ndërmjet fjalëve që ka thënë dhe punëve të saj; që ajo e 
ndihmuar nga të tjerë u përzje në një kulturë mashtrimi.  

Në një nivel sipërfaqësor, unë dua t`ju tregoj të vërtetën rreth Terezës 
sepse unë ndjehem i poshtëruar, duke qenë i lidhur me një vend, i cili është 
portretizuar gabimisht sikur jeton dhe ekziston falë bamirësisë perëndimore 
dhe Nënë Terezës. Mbase, shkaku kryesor përse unë dua t`ju tregoj këtë 
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histori është sepse, unë besoj, se secili nga ne ka një detyrë për të qëndruar 
dhe për të protestuar kur historia është në rrezik për t’u shtrembëruar. Në 
pak vite, Nënë Tereza do të ngrihet lart e më lart, duke vezulluar në të 
njëjtën galaksi me Moxartin dhe Leonardon. 

Unë dua të falënderoj disa shtëpi botuese shumë të fuqishme, të cilat 
krijuan pengesë pas pengese për botimin e këtij libri. Në të vërtetë, dega 
britanike e një shtëpie botuese multinacionale, nënshkroi kontratën dhe e 
anuloi atë mbas nëntë muajsh, duke më dërguar mua vetëm një gjysmë letër 
faks. Por vendosmëria ime për ta botuar këtë libër më bëri më të fortë 
përballë pengesave që më krijoheshin.  

Unë e di që nuk mund ta ndryshoj “historinë” e parapërgatitur nga 
mediat e fuqishme botërore, por kjo nuk më dekurajon që të bëj një 
përpjekje për të shënuar diçka në të.  

Unë nuk do isha dakord, që libri im të quhej kontradiktor sepse atë unë 
e shoh si një libër faktesh të forta edhe pse ndonjëherë turbulluese. 

Kalkuta kohët e fundit është riquajt Kolkata nga drejtuesit e saj dhe nga 
një pjesë e qytetarëve. Emri i ri, i cili politikisht është korrekt dhe është më 
afër shqiptimit vendas, është përhapur dhe kuptuar më shpejt seç duhet. Në 
këtë libër, unë e kam përdorur ekskluzivisht emrin Kalkuta, pjesërisht sepse 
për mua ka më shumë kuptim historik dhe nga ana tjetër, sepse për të 
treguar historinë e Nënë Terezës, Kalkuta më duket më e përshtatshme.  

Aroup Chatterjee 
Londër dhe Kalkuta 
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PARATHËNIE 

 
 

Nga Joe Winter 
 
Kohët e fundit, Kalkuta e ka riemëruar veten e saj në Kolkata, në të njëj-

tën linjë me shqiptimin bengalez duke ndjekur shembullin e dy metropoleve 
të tjera indiane. Kolonializmi, edhe pse shumë vetë thonë që është hequr 
qafe, ndihet akoma pas vdekjes së tij, dhe edhe pse shumë thonë që është 
“tkurrur”, shenjat e tij duken kudo. Beteja për një pavarësi të brendshme për 
Indinë është një biznes më vete. Prekja e të shkuarës është akoma një peshë 
e vdekur dhe ka filluar të marrë një formë të shëmtuar nëpërmjet formës së 
një nacionalizmi të ri. Pranimi në heshtje i Kalkutës si një lojtar pasiv në 
bamirësi, dhe pjesa që Kalkuta vazhdon të zërë me fenomenin e Nënë 
Terezës, duket sikur përbën një tallje me simbolin e vetpërcaktimit në 
ndërrimin e emrit të qytetit. Është tepër e qartë për një banor të Kalkutës 
pse qyteti është tronditur nga afrimi i shenjtërimit të tij. Vetë viktimizimi i 
Kalkutës në këtë histori vlen për t`u shenjtërizuar. Shenjtërimi është një 
formë e miratimit perëndimor që i dredhon shenjtërisht psikozës indiane. 
Por miratimi i heshtur aziatik nuk është i mjaftueshëm për të shpjeguar 
fenominenin. Në këtë perspektivë, analiza ndriçuese e Dr.Chaterjee-së del në 
pah si një shpjegues ndriçues. Këtu gjenden faktet konkrete mbrapa këtij 
fenomeni. Çfarë arritjesh pati Nënë Tereza në të vërtetë? 

Është e qartë që shumë më pak se çfarë thoshte. A i bën ndonjë dëm 
përkujtimit të saj faktet që sillen në këtë libër mbi jetën e kësaj zonje të vogël 
plakë e të pathyeshme me devotshmëri? Bengali ka shenjtorët e tij; 
Ramakrishnan, Vivekandan, Rabindranathan. Pse mos të bëjmë edhe një 
grua shenjtore gjithashtu, në kryeqytetin ku admirohet nëna, shtëpia e madhe 
shpirtërore e perëndeshës Durga? Pse jo në të vërtetë? Por në tregun e vlera-
ve, që do të vendosen para syve të gjeneratave të ardhshme, dashuria për 
dëlirësi, që ngarkon kaq shumë mendjen e zakonshme, le të mos verbojë 
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shikimin e saj ngulmues tek përzierja e metalit bazë. Kishte diçka të kën-
dshme tek Nënë Tereza – dhe gjithashtu kishte diçka jo të këndshme tek ajo.  

Princesha Dajana vdiq disa ditë përpara saj. Mesa duket bota ka nevojë 
për gjëra të paqena. Më pas erdhi vdekja e Nënës dhe një mit u vulos. Ne 
kemi nevojë për mitet tona gjithashtu, dhe jo vetëm në literaturë. Por aty ku 
ka fakte për t’u parashtruar, ato duhet të bëhen të ditura. Ekziston një 
sindromë në mendimin perëndimor për botën më pak të zhvilluar ekonomi-
kisht. E para, nëse mund ta quaj, është sindroma e sinqeritetit. Ajo bazohet 
tek mosvështrimi i afërt i gjithëfarë miteve dhe trillimeve, që përhapen nga 
njerëzit që kanë interesa ti prodhojnë ato.  

Sa “koshiencë në para” është paguar në vitet e fundit, nga të pasurit, me 
sinqeritetin e tyre të verbër, tek ajo që njihet sot si bota e tretë! Për këtë kate-
gori të verbuarish ekziston ende një alternativë dhe ajo nuk është për të 
kthyer dikë mbrapa. Në radhë te parë ne duhet të hapim sytë tanë. Ky libër 
tregon një histori mbrapa versionit popullor të jetës së Nënë Terezës – i cili 
ka një sërë faktesh – nga e cila ne mund të mësojmë të gjithë.  

 
(Joe Winter është një poet anglez, që jeton në Kalkuta) 
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“Ajo vraponte nëpër  
vende ku ne nuk do të 
shkonim kurrë.” 

 
 

 
Më 11 tetor të vitit 1995, prostitutat që kishin dalë në një lagje të Kalku-

tës po i kërkonin para kalimtarëve, por jo për favoret e zakonshme por për 
diçka tjetër. Për disa arsye, ato kishin vendosur të vishnin bluza të bardha, të 
cilat vishen nga doktorët, duke pasur një ndikim të çuditshëm dhe jo real në 
mes të rrugëve të Kalkutës, mbushur plot me njerëz të sëmurë me turbeku-
loz. Secila nga ato kishte një kuti në dorë, e cila bënte zhurmë pa pushim 
ndërsa zonjat marshonin përgjatë rrugës së tejmbushur në veri të Kalkutës.  

Prostitutat po mblidhnin lekë për viktimat e përmbytjeve. Në shtator, 
përmbytjet kishin shkatërruar zona të tëra të Bengalit Perëndimor, shteti 
indian që ka për kryeqytet Kalkutën. Ajo çfarë i bëri veçanërisht problemati-
ke këto përmbytje ishte koha në të cilën ato po ndodhnin – përpara festivalit 
më të madh të 70 milion indianëve nga Bengali, magjepësit Durga Pujo. 
Megjithëse sipas shifrave indiane, numri i viktimave ishte i vogël, 200 të 
vdekur (shumë nga ata ishin pickuar nga gjarpërinjtë siç ndodh shpesh gjatë 
përmbytjeve kur gjarpërinjtë dhe njerëzit qëndrojnë në të njëjtin nivel), më 
shumë se tre milion njerëz kishin mbetur të pastrehë në fshatrat përreth 
Kalkutës. Nëse flasim me shifra, dëmi vlerësohej rreth 1050 milion Rs.  

Historitë e humbjeve dhe vuajtjeve bënë që miliona njerëz të ngriheshin 
në këmbë, duke përfshirë edhe prostitutat. Një nga ato, Uma Mandal, i tha 
një gazetari: “Si mund ta quajmë veten njerëz nëse nuk ndihmojmë të 
vuajturit kur ata kanë nevojë? Ata të cilët kanë humbur çdo gjë në këto 
përmbytje mund të jenë anëtarë të familjeve tona.” Sankari Pal, i cili ishte 
analfabet, por kishte ardhur të mësojë rreth shkatërrimit tha: “Megjithëse 
unë nuk njoh personalisht askënd nga këta njerëz të prekur nga përmbytjet, 
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ne besojmë se jemi një pjesë e madhe e komunitetit ku jetojmë, kështu që, 
është e natyrshme për ne t`i ndihmojmë ata”.4 

Fushata e prostitutave për mbledhjen e fondeve ishte organizuar bash-
kërisht nga Instituti i Shëndeti dhe Higjenës, Komiteti Koordinues i grave 
dhe një klub lagjeje të zonës Nr .48 Milan Sangha. Kjo ishte një nga qindra 
fushatat për ndihmë, organizuar nga qytetarët e Kalkutës, për përmbytjet, të 
cilat filluan në shtator dhe zgjatën rreth gjashtë muaj. Shkollat, kolegjet, 
zyrat, bizneset, restorantet dhe individët, të gjithë morën pjesë. E vetmja 
organizatë që nuk u duk ishte organizata e misionareve të bamirësisë që 
drejtohej nga Nënë Tereza, personi që është bërë i famshëm nga Kalkuta në 
sytë e botës. Mungesa e Nënë Terezës në operacionet për ndihmë nuk ishte 
e dukshme në Kalkuta. Mund t`i duket e çuditshme dikujt që nuk është 
banor i Kalkutës, por urdhëri i saj nuk njihet të ndihmojë në këto situata. Në 
Kalkuta, ajo njihej për aktivitete të strukturuara, për të cilat ajo në përgjithësi 
pëlqehej dhe urdhri i saj shihej me sy të mirë.  

Kur përmbytjet po bënin kërdinë në rrethinat e Kalkutës, Nënë Tereza 
ishte në Shtetet e Bashkuara, sikurse çdo stinë vere dhe gjatë sezonit të 
musonit. Në 15 qershor të vitit 1995, ajo po vizitonte njësinë lindore në 
qendrën mjekësore St. Elizabeth në Bringhton, Massachussets. Prindërit që 
ishin mbledhur aty nuk mund t’i besonin vetes për fatin e fëmijëve të tyre 
(shumë nga ata me lindje të parakohshme) të cilët morrin bekimet e Nënës 
dhe një medalje alumini. Ajo i deklaroi medias se: “Unë kam 200 fëmijë të 
vegjël në spitalin tim në Kalkuta”. Ky është një vend i bukur.5 Megjithatë ajo 
nuk kishte ndonjë spital në Kalkuta, as edhe në ndonjë vend tjetër të botës. 
Dennis Mchugh, babai i Hayleyit, lindur parakohe (rreth 25 javë) deklaronte i 
eksituar: “Nënë Tereza na dha bekimin e saj dhe na tha se ajo do ta ketë 
Hayleyin në lutjet e saj.” 

Por përmbytjet u kthyen përsëri në shtator dhe shkaktuan edhe nja 
dyqind mijë të pastrehë të tjerë në rrethinat e Kalkutës. Megjithatë Nënë 
Tereza ishte akoma jashtë vendit. Ajo u kthye në Kalkuta për një periudhë të 
shkurtër, por detyra e thirri përsëri të kthehej në Shtetet e Bashkuara shumë 
shpejt. Gjatë përmbytjeve të dhjetorit, kur Bengali Perëndimor ishte akoma 
nën pasojat e këtij fenomeni, Nënë Tereza kreu një vizitë shumë të 
suksesshme në Peoria, Illinois dhe kur arriti në Katedralen Shën Marisë, vuri 
në lëvizje turmat e njerëzve me devotshmëri dhe gëzim. Atje ajo përmendi 
fjalët e zakonshme, të cilat ajo i ka thënë me qindra herë:  

 
Unë isha e uritur dhe ju më dhatë të ha 
Unë isha e etur dhe ju më dhatë të pi 

 
4 Kalantar, Kalkuta, 12 tetor  1995. 
5 The Boston Globe, 16 qershor  1995. 
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Unë isha e zhveshur dhe ju më veshët 
Unë isha pa shtëpi dhe ju më strehuat  
Unë isha e sëmurë dhe ju më vizituat 
Kjo është pikërisht ajo gjë që misionaret bëjnë 24 orë.  
 
Ndalesa e Nënë Terezës në Peoria, u bë për të mbikëqyrur ripërtëritjen e 

angazhimeve të shtatë murgeshave të saj. Ajo kishte një lidhje të gjatë me 
Dioqezën e Peorias dhe ka qenë “pranuar” nga Këshilli Dioqezian i Grave 
Katolike të Peorias në vitin 1958, i cili kishte dhuruar 300.000 USD për akti-
vitetet e saj me vite të tëra. Mbas fjalimit, ajo bëri një njoftim se do t`i dhu-
ronte një nga medaljet e saj çdo njërit prej 750 pjesëmarrësve në Katedrale. 
Të gjithë po lotonin dhe shumicës i ra të fikët kur merrnin medaljet. Një nga 
ata tha më vonë: 

 
“Përshtypja ime personale: shumë e vjetër, shumë e vogël, shumë e përulur. 
Ka diçka tek ajo grua, që i bën burrat të përgjunjen. Ajo ka fituar popullari-
tet jo duke manipuluar median me zërin e saj, por duke i shërbyer më të 
varfërve në vende ku ne nuk do të shkonim kurrë. Ajo është me të vërtetë 
një shenjtore e gjallë!.... Një frymë shenjtërie mbuloi katedralen.6 
 
Menjëherë, pas ceremonisë së dhënies së medaljeve, Nënë Tereza u 

largua me avion privat ashtu siç kishte ardhur, siç duket për të vizituar “ven-
det ku ne nuk do të shkonim kurrë.”  

Përmbytjet shkatërruese goditën Bengalin Perëndimor edhe një herë 
tjetër vitin që vijoi në gusht të 1996, këtë herë duke shkatërruar veçanërisht 
lagjet veriore. Shumë periferi të Kalkutës ishin përmbytur gjithashtu, duke u 
sjellë shumë vështirësi të varfërve. Por, misionaret e Nënë Terezës ishin 
sërisht tërësisht pasive. Përsëri, punën e bamirësisë për viktimat e bënë orga-
nizatat e tjera, kryesisht misioni Ramakrishna dhe Bharat Sevashram Sangha. 
Një thirrje publike,7 u bë nga Sëami Nityananda e misionit Ramakrishna, 
duke kërkuar për fëmijët jetimë të mbetur prej përmbytjeve, të akomodohe-
shin në jetimoren e qendrës në Barrackpur (një periferi e Kalkutës).  

Edhe pse ajo kurrë nuk lëvizi as edhe një gisht gjatë përmbytjeve të vitit 
1995 ose 1996, në një intervistë të fundit të saj me Lucinda Vardeyn, Nënë 
Tereza përmendte punën e saj të palodhshme gjatë përmbytjeve në Kalkuta. 
Megjithatë është karakteristike sesi ajo nuk dha ndonjë detaj për kohën dhe 
vendin: “Për shembull, kur një sipërfaqe e madhe afër Kalkutës u përmbyt 
dhe u zhduk, 1200 familje u lanë të mjeruara pa asgjë. Motrat nga Shishu 
Bhavan dhe gjithashtu vëllezërit punuan gjithë natën duke ju sjellë pajisje 

 
6 Komunikata e Dioqezës Katolike të Preoria ( dhjetor 1995), Peoria, SHBA. 
7 The Statesman, Kalkuta, 15 gusht 1996. 
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dhe duke ju ofruar strehë.8 Kjo mundet të ketë qenë e vërtetë në këtë rast, 
por ajo nuk është puna e zakonshme e misionareve të bamirësisë. Bota gjith-
sesi do të supozonte, duke lexuar intervistën e saj, se Nënë Tereza ishte në 
pararojë duke ofruar ndihma gjatë shkatërrimeve natyrore në rrethinat e 
Kalkutës.  

Gjatë pesëdhjetë viteve të çuditshme që Nënë Tereza bënte bamirësi në 
Kalkuta, pati një duzinë përmbytjesh të mëdha në këtë qytet duke shkaktuar 
qindra e mijëra të vdekur. Vetë qyteti u përmbyt disa herë, duke paralizuar 
jetën qytetare dhe ndikuar keq tek të varfërit e qytetit; por vetëm në një nga 
ato përmbytje, Nënë Tereza u pa të ofrojë ndihmë. Unë nuk ja ul vlerën asaj 
ndihme, edhe pse ishte modeste. Gjithsesi është bërë tashmë modë e mito-
logjisë Tereziane, që ai rast të kthehet në mit të punës së saj – por në anën 
tjetër mosveprimi i saj gjatë përmbytjeve të tjera, nuk përmendet askund.  

Në 13 korrik të vitit 1995, Shahida, mamaja 16 vjeçare e një fëmije një 
vjeçar u dogj shumë keq. Shahida jetonte në lagjen e varfër të Dnaraparas, e 
cila gjendet shumë pranë qendrës Prem Daan të Nënë Terezës në Kalkuta. 
Ajo pati shumë vështirësi që të arrinte të pranohej në një spital shtetëror, por 
në më pak se tre javë ajo u flak jashtë përpara se plagët të fillonin t`i 
shëroheshin. Shahida nuk kishte mjetet financiare që të merrte përkujdesje 
shëndetësore private. Në Indi, as klasat e mesme nuk mund të përballojnë 
mjekësinë private. Kështu që ajo piketoi Korporatën Kalkuta për të prote-
stuar. Ajo u vendos në një çadër përpara ndërtesës viktoriane me tulla të 
kuqe të Korporatës Kalkuta. Aty qëndroi shtrirë për disa javë, ndërkohë që 
infeksioni i përhapej ngadalë në djegiet e saj. Ndërkohë që i shoqi shkonte 
në ndeshje futbolli dhe i ati ishte i zënë duke shitur fruta, e ëma ulej me të, 
qante në heshtje duke përkundur fëmijën e vajzës së saj.  

Shahida nuk arriti dot të prekte zemrat e zyrtarëve të Korporatës 
Kalkuta. Së fundi, një punonjësi të korporatës, Sonnasi Das, i erdhi keq dhe 
kontaktoi me Dr. Amitabha Das nga shoqata bamirëse HEAL. Dr. Das tha: 
“Edhe pse imuniteti i njerëzve që flenë nëpër trotuarë është i lartë, bakteriet 
dhe infeksionet e tjera mund të shfaqen në çdo kohë dhe ajo mund të vdesë. 
Ajo ka nevojë për transplant lëkure, përndryshe do t`i zhvillohet një 
kontrakturë, që do të thotë se pulpat e saj do t’i futen ndër kofshë.” Qetësu-
esit që Dr. Das i dha Shahidës, që qëndronte e shtrirë në dysheme, nuk e 
ndihmuan: “Dhimbja është kaq e madhe saqë dhe kur mundohem të ngri-
hem pak, gjaku më rrjedh nëpër këmbë.”  

Gjatë prezantimeve të ndryshme për asistencë, Shahida i kërkoi ndihmë 
edhe Nënë Terezës, kështu që ajo mund të siguronte përkujdesje mjekësore 
(në kundërshtim me mitologjinë ndërkombëtare, Nënë Tereza nuk ka spital 
në Kalkuta). Shahida i kërkoi ndihmë misionareve të bamirësisë, jo pse ata 

 
8 Lucinda Vardey, Nënë Tereza, një rrugë e thjeshtë  ( Ridder, 1995), fq 118. 
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janë streha natyrale e thirrjes për kalkutasit e varfër, por sepse ato ishin një 
nga shumë që organizata që ajo ju drejtua për ndihmë, dhe gjithashtu sepse 
ajo ishte një komshie e tyre në lagjen e varfër, pranë Prem Daan-it. Thirrja e 
Shahidës iu çua drejtpërdrejtë Nënës Terezë, e cila me shumë konsideratë i 
kërkoi murgeshave të saj “ta shikonin çështjen.” Por Shahida u refuzua 
menjëherë nga misionaret e bamirësisë pasi ajo ishte “jo shumë e varfër”, 
p.sh., ajo ishte “një rast familjar”, një kusht i aplikuar rregullisht gjatë 
vizitave të vobektëve nga misionaret e bamirësisë në Indi. Organizata është 
vigjilente që “rastet familjare” të mos i pranojë.  

Më në fund, fati i shkëlqeu Shahidës. Në 30 gusht ajo u pranua të 
kurohet falas nga Spitali Islamia. Gjithashtu edhe klubi Rotary kontribuoi 
financiarisht në mënyrë modeste për trajtimin e saj. Ajo mori përkujdesjen e 
duhur dhe u shtrua në një dhomë private. Ajo u përmirësua dhe brenda disa 
ditësh e hoqi mërzitjen tamam si çdo vajzë tjetër 16 vjeçare. Ndërkohë, që 
ajo ishte bërë kronikë e lajmeve nëpër qytet, shërimi i saj bëri të gjithë 
vendin që të marri frymë lirshëm.  

Por në 21 tetor 1995 Shahida vdiq, duke lënë pas një fëmijë. Vdekja e saj 
u pasqyrua në lajmet e Kalkutës ku banorët e trotuareve dhe lagjeve të 
varfëra shpesh trajtohen si të panevojshëm. Gjithëkush fajësonte qeverinë 
dhe korporatën për zemër ngurtësinë e tyre dhe mungesën e komoditeteve. 
Por askush nuk akuzoi Nënë Terezën meqenëse ajo nuk njihet në Kalkuta si 
ndonjë shpëtimtare. Megjithatë, bota e sheh këtë grua si të tillë sot, falë 
përçapjeve të mëdha që Nënë Tereza ka bërë në dekadat e fundit që bota ta 
shohë si shpëtimtare. 

Tregimi i pafat i Shahidës nuk mbaron me vdekjen e saj sepse ajo la pas 
vajzën e saj Marjina. Në muajin maj të vitit në vazhdim, u vu re se Marjina, 
tani 16 muajshe, ishte me turbekuloz. Përsëri organizata bamirëse HEAL 
dha asistencën e saj modeste, por për sëmundjen e saj ilaçet duheshin blerë. 
Gjysha e saj Xhubeida, nga dita në ditë po bëhej më e pashpresë. Babai i 
Marjinës, Ziaruli, ishte një shitës i përkohshëm rrugësh. Tek ai njeri nuk 
mund të kishe besim sepse ai gjendej shpesh i arrestuar nëpër burgje. 
Xhubeida ishte e shqetësuar për të ardhmen e fëmijës dhe nuk kishte dëshirë 
të merrte përgjegjësinë e një vajze të vogël tjetër, e cila do të duhej të 
martohej në kohën e saj. Ajo vendosi ta adoptojë atë si mundësinë më të 
mirë. Ziaruli gjithashtu e pranoi këtë gjë duke mos pasur zgjidhje tjetër. Unë 
nuk jam në dijeni nëse Xhubeida i kërkoi ndihmë përsëri misionareve të 
bamirësisë, por e di se kjo organizatë nuk dha asnjë lloj ndihme.9  

Për gjatë gjithë kësaj kohe Nënë Tereza ka qënë shumë e zënë për të 
ndihmuar këtë rast në Kalkuta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po 

 
9 Për historinë e Shahidas, kontrollo në gazeta të ndryshme të Kalkutës, 15 korrik deri në 30 
tetor 1995. 
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përgatiteshin për zgjedhjet presidenciale dhe në maj të vitit 1996 ajo u gjend 
përsëri në Washington D.C. Në 1 qershor 1996, ajo takoi kandidatin 
republikan Bob Dole (kandidati konsesual i katolikëve të Shteteve të Bash-
kuara) për ta nxitur atë të fitonte zgjedhjet në një platformë ekstreme kundër 
abortit. Detajet e fshehta të këtij takimi privat (pa dyshim politik) nuk u bënë 
kurrë publike, por z. Dole e gjeti shenjtoren e tij të gjallë “të frymëzuar”, 
“me një sens të mirë humori” dhe jo “një kartë të keqe biznesi”. Nënë 
Tereza i dha z. Dole, gruas së tij Elizabetës dhe vajzës së tij Robin “medaljet 
e mrekullueshme” dhe gjithashtu një kartolinë ku shkruhej: 

 
Fryti i heshtjes është lutja 
Fryti i lutjes është besimi 
Fryti i besimit është dashuria 
Fryti i dashurisë është shërbimi 
Fryti i shërbimit është paqja  
 
Nënë Tereza ishte një grua me pasion, dhe për të aborti ishte një 

shqetësim. Kjo grua e dobët, dëshironte të udhëtonte shpesh në të gjithë 
botën për të parandaluar rastet individuale të abortit. Unë nuk di, nëse 
besimi mund të tundë male, por ai në mënyrë të qartë e tundi këtë shenjtore 
të gjallë. Për sa kohë që fenomenet shkatërruese do të jenë një shqetësim në 
Indi, shenjtorja, në mënyrë të habitshme, nuk rezulton e zellshme për të 
reaguar në situata të tilla. Kur unë i hedh një sy shifrave të atyre që 
ndihmuan gjatë katastrofave lokale dhe kombëtare në Indi dhe Kalkuta, kam 
gjetur në të vërtetë një ndihmë shumë të pakët të saj.  

Në dhjetor të vitit 1984, në Bhopal vdiqën 3500 vetë nga thithja e gazit 
toksik, lëshuar nga gjiganti multinacional Union Carbide, në aksidentin më të 
keq industrial që bota kishte parë ndonjëherë. Aktualisht, numri i njerëzve të 
prekur nuk mund të numërohet, duke qenë se efektet janë shumë vjeçare dhe 
ka mundësi që gjeneratat e ardhshme do të vazhdojnë të vuajnë nga kjo gjë.  

Nënë Tereza, reputacioni post-Nobel i të cilës ishte në të vërtetë shumë 
i lartë në Indi, punoi në Bhopal si një funksionare e lartë ndërkombëtare. 
Kontributi i saj në Bhopal është bërë legjendë. Ajo vështroi kasaphanën, për-
shëndeti në mënyrë të zymtë tre herë dhe tha: “Unë them, fal.” Në audiencë 
mbretëronte një qetësi e habitshme. Ajo pranoi mosbesimin, përshëndeti edhe 
një herë dhe përsëriti, “Unë them, fal.” Më pas ajo u largua me shpejtësi, sikur 
të ishte anëtare e ndonjë familje mbretërore. Komentet e saj do të kishin qenë 
në një farë mënyre të justifikuara nëse ajo do të kishte dërguar ndonjë nga 
misionaret e bamirësisë për të ndihmuar në njëfarë mënyre. Mirëpo, të vish pa 
lajmëruar dhe të bësh një koment të pandjeshëm si ai, nuk ishte asgjë tjetër 
përveç se një fyerje. Megjithatë në botën e pafundme, imazhi i saj u rrit shumë 
meqenëse ajo portretizohej tashmë si Jezu Krishti, i cili do të kthente faqen 
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tjetër, sado që në këtë rast faqja nuk ishte e saj. Por njerëzit në Bhopal nuk u 
zbaviten më deklaratën e Terezës, dhe shkaku i vetëm që e lanë të largohet pa 
e poshtëruar ishte justifikimi se ajo qe një grua e moshuar.  

Por në anën tjetër makina propaganduese e Nënë Terezës udhëtimin e 
saj në Bhopal e trajtonte në këtë mënyrë:  

 
Ndërsa gjendej e pranishme në agoninë e Kalkutës dhe të qyteteve të tjera 
të mëdha të Indisë, Nënë Tereza ishte prezente në dhimbjen e madhe të 
Bhopalit, një qytet 400 milje në të majtë të Delhit, kur një re tymi mbuloi 
një lagje të varfër të mbushur plot me njerëz natën e 3 dhjetorit të vitit 
1984. Misionaret e bamirësisë, të cilat punonin prej kohësh në Bhopal, u 
shpëtuan nga gazi vdekjeprurës i cili ishte përhapur nga era në një drejtim 
tjetër... Por edhe në kohën kur të vdekurit digjeshin apo varroseshin, Nënë 
Tereza qëndronte në Bhopal me skuadrat e misionareve të bamirësisë për të 
punuar me Motrat, që gjendeshin në terren. “Ne kemi ardhur t`i duam dhe 
të përkujdesemi për ata që kanë shumë nevojë në këtë tragjedi të tmerr-
shme” tha Nënë Tereza, ndërsa vizitonte nga një qendër në tjetrën, nga një 
spital në një tjetër, duke vizituar njerëzit e helmuar.10 
 
Kjo është një lojë fjalësh sepse shprehja “Nënë Tereza ishte prezent në 

dhimbjen e madhe të Bhopalit” do të thotë në mënyrë letrare që: “skuadrat e 
misionareve të bamirësisë” ka për kuptim “murgeshat që shoqëronin Nënë 
Terezën në Bhopal”; por folja “punoj” është përdorur në një kuptim shumë 
të gjerë. Fjalia “misionaret e bamirësisë (të cilat) kanë kohë që punojnë në 
Bhopal” është një fjali komplet e vërtetë, sepse ato kanë pasur një shtëpi të 
vogël, por të pastër për të varfërit (që quhej Nirmal Hriday, si ajo në Kalkuta 
për shumë vite.  

Një biografi tjetër e Nënës, mban një fotografi me të ku citohej: “Duke 
ndihmuar të mbijetuarit nga gazi vdekjeprurës në Bhopal, dhjetor 1984”11 

Fotografia tregonte Nënën duke i dhënë lule një gruaje, e cila ishte duke 
dhënë shpirt në spital. Pa dyshim ajo ishte një “ndihmë”, por jo në kuptimin 
e vetëm të fjalës që bota duhej të priste nga Nënë Tereza. 

Tërmeti i 30 shtatorit 1993 në shtetin e Indisë Perëndimore të Mahara-
shtrasë është një nga fatkeqësitë më të mëdha natyrore në historinë e Indisë. 
Tetë mijë njerëz vdiqën dhe pesë milion të tjerë humbën shtëpitë dhe 
pasuritë e tyre. Mbi dyqind organizata jo qeveritare vrapuan të ndihmonin 
dhe shumë prej tyre punojnë edhe sot e kësaj dite sepse rindërtimi i një 
lagjeje të madhe, kërkon kohë si nga ana fizike ashtu edhe nga ana emocio-
nale. Shumica e shoqatatave bamirëse ishin të gatshme për të kontribuar në 

 
10 Eileen Egan, Një vizion të tillë për rrugën (Sidgwick & Jackson, 1985), fq 452. 
11 David Porter, Vitet e hershme të nënë Terezës (SPCK,1986). 
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rindërtimin e shumë fshatrave. Qeveria vendosi një grand special prej 8 
bilion Rs.  

Bota, në mënyrë të qartë, mendon se Nënë Tereza ka kontribuar me ze-
mër dhe me shpirt në këtë operacion, duke supozuar instinktivisht që në ndo-
një fatkeqësi natyrore në Indi, veçanërisht në atë shkallë, ajo duhet te jetë pre-
zent, qoftë edhe me një përfaqësim jo shumë të madh. Por misionaret e 
bamirësisë nuk erdhën kurrë në Latur. (Ato nuk kanë shkuar as në Uttarkashi, 
në Himalaje ku një tërmet vrau një mijë e pesëqind vetë në 20 tetor 1991.)  

Inventarizimi i tërmetit në Latur zgjati pak muaj dhe rindërtimi filloi 
seriozisht, në janar të vitit 1994. Në shkurt Nënë Tereza u preokupua me 
gjëra më serioze. Kur procesi i rindërtimit po ecte me hapa të shpejtë, ajo u 
detyrua të shkonte përsëri në Shtetet e Bashkuara; këtë herë në Gjykatën e 
Lartë, për të takuar një “shok të Gjykatës” në lidhje me një njeri të quajtur 
Alexandër Loce, i cili ishte shpallur fajtor për cenimin e një klinike aborti 
duke ndaluar ish të fejuarën e tij për të abortuar. Aktpadia ndaj tij nuk ishte e 
rëndë, por ai apeloi sepse e dinte se do të kishte një “shenjtore të gjallë” si 
mbrojtëse.12 Në Washington D.C., Nënë Terezës iu dha rasti të dilte në 
televizion, përpara kombit amerikan (në 3 shkurt 1994) së bashku me presi-
dentin dhe zëvendës presidentin. Gjatë fjalimit të mëngjesit të lutjeve, ajo 
foli rreth djajve të kontraceptivëve dhe abortit, dhe rreth bamirësisë – Laturi 
për atë ishte me mijëra kilometra larg. 

Alexander Loce dhe Shahida Khatun; dy njerëz, dy fjalë. Njëri i shkollu-
ar, i pasur, që jeton në periferi të Nju Xhersit, tjetri i pashkolluar, nën moshë 
të re, që jeton në një lagje të varfër të Kalkutës dhe vajzë e një punëtori emi-
grant musliman nga Bihari. Ky nuk ishte skenari rreth të cilit, Michael J. 
Farrell, redaktor i gazetës amerikane “National Chatolic reporter” po 
aludonte, kur fliste mbi dy lloje të “revolucionit njerëzor”; njëri i pasur dhe 
që jeton në Shtetet e Bashkuara dhe tjetri “një njeri i varfër” që jeton në një 
rrugë të Kalkutës, i cili në fund vdes.13 Mbase, ndryshe nga Shahida, z. Loce 
nuk ishte një “rast familjar”.  

Qeveria e Indisë u kritikua për vonesën, në harxhimin e borxhit prej 246 
milion USD, të cilën ajo e kishte marrë nga Banka Botërore për rindërtimin e 
Laturit, por askush nuk komentoi rreth mos veprimit të misionareve të 
bamirësisë, asetet e të cilave nuk u dërguan për ndihmë.  

Vera e vitit 1994, e gjeti Nënë Terezën e Kalkutës, në Kalkuta, për të 
qëndruar pak muaj. Në tetor ajo largohet përsëri, për një plan tjetër ndëshku-
es, duke udhëzuar botën rreth vlerave të lutjes, përuljes dhe bamirësisë, dhe 
më e rëndësishmja rreth dëmit të abortit; mbledhja e fondeve ishte gjithashtu 
në axhendën e saj (të pa zbuluar). Ajo e bëri Vatikanin ndalesën e parë të saj, 

 
12 Krishterimi sot. 4 prill 1994, v 38, numër 4, fq 75. 
13 National Catholik Reporter, SHBA, 17 mars 1994. 
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siç do të bënte shpesh në udhëtimet e saj ndërkombëtare. Ndërsa ishte duke 
kaluar nëpërmjet Bombeit, për të kapur avionin për në Romë, autoritetet e 
atjeshme e kapën dhe i kërkuan që të jepte dokumentet e disa shtëpive të 
ndërtuara rishtazi, në Latur tek disa fshatarë që kishin humbur vendbanimet 
e tyre gjatë tërmetit. Autoritetet në atë kohë u kritikuan nga ndërkombëtarët 
se ishin të ngathët dhe të plogësht në harxhimin e borxhit që kishin marrë 
nga Banka Botërore. Ata menduan në mënyrë naive që duke pasur Nënë 
Terezën, e cila jepte dokumentet, do të tërhiqnin vëmendjen e botës ndaj 
punës së qeverisë. Megjithatë bota e supozoi ndryshe; duke vështruar foto-
grafinë e Nënë Terezës që përulej për t`i paraqitur fshatarëve dokumentet e 
shtëpive, ata menduan natyrisht që Nënë Tereza vetë shërbente si vegël në 
ndërtimin e këtyre shtëpive. Media ndërkombëtare katolike nuk do ta lësho-
nte këtë oportunitet, për të bërë reklamë falas, me shpenzimet e qeverisë së 
Indisë dhe letrat e Bankës Botërore. “Gjithëçka nga puna e një dite për Nënë 
Terezën” ishte titulluar diçitura e fotografisë së Nënës me fshatarët. 

Mediat botërore nuk i kanë me shumë qejf faktet; ato nuk i tregojnë 
historisë sesi lexuesit e një gazete indiane (“Malayalam Manorama”) mblo-
dhën 20.61 milion Rs për viktimat e tërmetit dhe punësuan një arkitekt, 
Laurie Baker, për të rindërtuar banesat e fshatrave. Ato kurrë nuk raportuan 
se, megjithëse Laturi është me mijëra milje larg Kalkutës, Misioni Ramakri-
shna, një shoqatë bamirëse hindu me seli në Kalkuta dhe shumë shoqata të 
tjera kristiane, punuan pareshtur në Latur. Në të vërtetë, drejtuesi kryesor i 
Kalkutës bëri një udhëtim për mbledhje donacionesh dhe mblodhi më 
shumë se 10 milion Rs nga lexuesit e tij, të cilat i dorëzoi tek Misioni Rama-
krishna për t`i shpenzuar në Latur. Në këtë rast, dikush mund të mendojë se 
misionaret e bamirësisë mund të kishin ndihmuar nëse do të kishin marrë 
fonde. E vërteta është që ato nuk bënë rindërtime ose “punë zhvillimi”. Kur 
në 18 dhjetor të vitit 1995, kryeredaktori i “Malayalam Manoramës” i dorë-
zoi fshatarëve në ceremoninë e Killarit, çelësat e 163 shtëpive të rindërtuara, 
kjo nuk u pasqyrua si një lajm i rëndësishëm në mediat indiane.  

Në 20 gusht të vitit 1995, një javë përpara 85-vjetorit të lindjes së Nënë 
Terezës, dyqind vetë humbën jetën në një përplasje trenash në Ferozepur, 
pranë Delhit. Cili ishte kontributi i Nënë Terezës këtu? Lutje speciale për 
ditëlindjen e saj. Nëna kurrë nuk harroi të lutej për viktimat, por ajo bëri 
sikur harroi një herë; kur në tetor të vitit 1979, pasi ishte shpallur fituese e 
çmimit Nobel, korporata e Kalkutës i organizoi asaj një pritje madhështore. 
Në 23 tetor në vigjilje të pritjes, tre vagonë të një treni ranë në lumin 
Hooghly në Jangipur, pra në Bengalin Perëndimor, 159 km nga Kalkuta, 
duke shkaktuar vdekjen e 350 vetëve. Nëna harroi të përmendte viktimat në 
fjalimin e saj gjatë mbrëmjes vijuese; ka mundësi për shkak të eksitimit rreth 
vizitës së saj të afërt në Oslo. 
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Në 11 shtator të vitit 1995, 22 fëmijë (13 vajza dhe 9 djem) vdiqën nga 
një shpërthim i rëndë 60 km nga Kalkuta, në Distriktin Howrah të Bengalit 
Perëndimor, ku misionaret e bamirësisë, veçanërisht vëllezërit misionarë të 
bamirësisë kishin një qendër të madhe. Fëmijët po hidhnin fishekzjarrë, në 
një punishte ilegale me rastin e sezonit festiv që po afronte. Edhe 18 fëmijë 
të tjerë u plagosën rëndë. Më i vogli prej tyre që humbi jetën, ishte nëntë 
vjeç, Sheikh Mahidul. Vetë punishtja punësonte fëmijë (1500 prej tyre) të 
cilët punonin nga gjashtë e mëngjesit deri në gjashtë pasdite për një pagesë 
javore prej 65 Rs. Në këtë rast konkret, fëmijët prodhonin “çokollata 
bombë” (të quajtura kështu sepse kapsollat mbështilleshin në letër alumini si 
copa çokollatash).  

Shpërthimi shkatërroi një të tretën e ndërtesës së punishtes së madhe 
dhe gurëzoi tërë fshatin e Haturias. Pemët u çrrënjosën, shtyllat e betonit 
bashkë me trupat e fëmijëve u hodhën lart në ajër dhe ranë në një pellg aty 
afër. Sabera Bibi, i humbi të katër fëmijët e saj.  

Incidenti shkaktoi pak rrëmujë në Kalkuta, ndoshta për shkak të fajit që 
i përshkonte klasat e mesme, për argëtimin e të cilave ishin destinuar fishek-
zjarrët. Zor se gjen një familje (të klasës së mesme) në Indi, e cila nuk e ka 
punësuar një fëmijë shërbëtor, në një periudhë të caktuar. Në Indi, fëmijëve 
shërbëtorë dhe fëmijëve punëtorë (janë 55 milionë të tillë) nuk i dihet emri, 
por pas incidentit të Haturias, gazetat e Kalkutës ndërmorën hapin e pazako-
ntë, të publikimit të emrave dhe moshave të të gjithë fëmijëve të vdekur dhe 
të dëmtuar.  

Në Indi, ka të paktën mbi njëzet organizata që punojnë për të çrrënjosur 
traditën e hershme të fëmijëve që punojnë dhe fëmijëve skllevër. Ato kanë 
pasur goxha arritje, por kanë ende një rrugë të gjatë për të bërë. Koalicioni i 
Azisë së Jugut për Fëmijët Shërbëtorë (SACCS) madje, organizoi dy 
marshime të gjata, në vitin 1993 dhe në vitin 1994; njëri nga lindja, në perën-
dim të vendit dhe tjetri nga veriu, në jug të vendit. Nuk pati asnjë incident, 
duke pasur parasysh madhësinë e vendit dhe kushtet klimaterike. Askush 
nuk i kërkoi Nënë Terezës të fliste kundër punësimit të minorenëve sepse do 
të ishte tejet politike për të. Për më tepër, “lëvizja kundër skllavërisë” ka një 
prezencë kryesisht të majtë. Ajo e ka thënë shpesh se “ne nuk jemi të 
shqetësuar për shkakun e një problemi, por punojmë me efektet.” Fshati i 
Haturias që ka qëlluar gjysëm ore me makinë nga qendra Howra e Nënë 
Terezës, ku një numër i madh i vëllezërve të saj mësojnë si të jenë kristianë 
të mirë. Po kontributi i tyre ndaj efekteve të kasaphanës cili ishte?- Ju duhet 
ta keni marrë me mend tashmë.  

Në vigjilje të krishtlindjeve të vitit 1995, në qytetin verior indian të 
Mandibabwalit, jo shumë larg nga Delhi, 1200 fëmijë po festonin fundin e 
semestrit të tyre shkollor me një festë gjigante në një shesh tek pallati me 
emër disi jo të përshtatshëm Rajiv Marriage. Siç u supozua, si rezultat i një 
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qarku të shkurtër, pallati mori flakë rreth orës dy pasdite. Nga tymi dhe nga 
ikja me rrëmbim nga paniku, 360 fëmijë vdiqën bashkë me 50 të rritur. Disa 
familje u zhdukën. Spitalet lokale nuk patën mjetet e duhura për të përballuar 
krizën e një shkalle të tillë dhe për ditë me radhë, fëmijët e djegur rëndë u 
transportuan nga spitalet lokale, për në kolegjin mjekësor Rohtak. Incidenti 
mbuloi me një re hidhërimi festimet e Vitit të Ri, në të gjithë Indinë veriore 
dhe për ditë me radhë, një fushë e gjerë afër skenës së fatkeqësisë, u shndë-
rrua në një vend gjigand krematori me mbeturina të djegura, shpesh dy ose 
tre trupa të paidentifikuar, duke u djegur së bashku në një hidhërim të 
heshtur, nën një qiell dimëror. Shteti i Haryanës deklaroi zyrtarisht tre ditë zi. 
Qytetarët e gjithë kombit, ndihmuan mesa mundën dhe donacionet filluan të 
vërshonin. Doktorët dhe vullnetarët e tjerë u grumbulluan për të ofruar shër-
bimet e tyre. Anëtarët e Manev Sava Samstha, një organizatë lokale vullneta-
re, koordinuan një fushatë të madhe për dhurim gjaku. Përsëri, misionaret e 
bamirësisë nuk ishin aty, përsëri ato ishin të padukshëm me mungesën e tyre. 
Dy ditë më vonë, gjatë meshës së Krishtlindjeve në “shtëpinë e Nënës” në 
Kalkuta, u bënë lutje speciale për të vdekurit.  

Kur fatkeqësia goditi Indinë në vitin 1994, Nënë Tereza arriti në Vatikan 
në një nga vizitat e saj të shpeshta. Sapo mbërriti në aeroportin e Romës, ajo 
u prit me ceremoni. Fotografitë e saj qarkulluan në të gjithë botën. Ishte i 
natyrshëm supozimi, se ajo kishte punuar shumë në ndihmë të viktimave të 
katastrofës. Ajo nuk u përfshi fare në ndihmë të tyre me anë të ndonjë traj-
timi ose mbrojtje, si gjatë fatkeqësisë ashtu edhe pas saj.  

Nëse dikujt i lihet hapësirë që të supozojë, se mangësia e veprimit të 
Nënë Terezës ishte një fenomen i vonshëm, le të kthehemi mbrapa në vitin 
1979, viti i çmimit Nobel. Jyotirmoy Datta, një intelektual konservator nga 
Kalkuta, i cili nuk njihej për kundërshtimin e tij ndaj Nënë Terezës, shkroi 
për një mori problemesh që hasën banorët e klasës së mesme të zonës 
përreth Kalkutës. Ata u përballën me një grua të moshuar e të varfër, e cila u 
gjet e vdekur në rrugë. Sipas perceptimit ndërkombëtar, ky është një “skenar 
terezian” i rëndësishëm për imazhin e saj, sikurse të një engjëlli lëvizës, i cili 
rrëmben të sëmurët dhe të vuajturit nga rrugët. 

Duke qenë se linja 102 e ambulancave të shërbimit bashkiak të Kalkutës 
dilte vazhdimisht e zënë, Datta vendosi të telefonojë misionaret e bamirësisë. 
Dy herë atij i thanë se zyra e Motrave ishte gabim, ndwrsa herën e tretë ai 
arriti të lidhej në telefon me vetë Nënë Terezën (pavarësisht se ajo njihej 
gjerësisht si një “shenjtore e gjallë”, Nënë Tereza nuk kishte një stil jete 
hyjnore të pavarur; ajo duhet ta ngrinte vetë telefonin) tek numri 247115. 
Nëna i tha atij me një “zë të butë, të qetë dhe të bukur”, “të lutem telefonoji 
përsëri numrit 102, nëse ambulanca nuk vjen, atëherë më njofto.” 

Ai telefonoi përsëri dhe së fundi, erdhi një ambulancë e shërbimit 
bashkiak dhe e mori gruan e moshuar. Datta shkroi “i bekuar qoftë qyteti”, 
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“telefonatës mund të mos i përgjigjen dhe ambulanca mund të mos vijë, ku 
tjetër në botë mund ti telefononi një shenjtoreje të gjallë dhe të keni një 
përgjigje?” 14 

Afërsisht dy muaj më vonë, Nënë Tereza po merrte çmimin Nobel për 
paqe në Oslo, e cituar gjithandej nga masmedia si një “shenjtore e rrugëve”, 
e cila mbledh endacakët nga rrugët e Kalkutës, e pa ndihmuar nga askush 
tjetër.  

Në Indi, fatkeqësitë natyrore apo jo natyrore janë aq të shumta, sa edhe 
perënditë hindu. Unë kam përmendur vetëm më kryesoret prej tyre. Për të 
varfërit në Indi, ekzistenca e përditshme ndërpritet nga ngjarje të pafata, të 
cilat janë aq të parashikueshme saqë zor se mund të quhen fatkeqësi. Këto 
incidente “të vogla” (sipas shkallës indiane), zakonisht, nuk pasqyrohen në 
median e vendit. Për shembull në 20 prill të vitit 1996, pesëqind banorë të 
një lagjeje të varfër në Kalkuta, mbetën të pastrehë, kur një zjarr rrafshoi 
kasollet e tyre nga faqja e dheut brenda një ore. Ata gjithashtu humbën të 
gjitha pasuritë e tyre modeste. Duke mos pasur një sistem të sigurimeve 
shoqërore, të varfërit indianë janë bekuar me një shkathtësi të çuditshme; pas 
shkatërrimit nga zjarri njerëzit filluan të rindërtojnë kasollet e tyre. Disa 
organizata vullnetare dhanë ndihmën e tyre, por jo ato më të famshmet në 
Kalkuta dhe në botë.  

Në fakt, Nënë Tereza harxhonte një pjesë të madhe të çdo viti jashtë 
Indisë, e si pasojë, duke qenë jo shumë e gjendur për të ndihmuar në proble-
met dhe fatkeqësitë e këtij vendi. Nga viti 1978 e deri më sot, duke përfshirë 
edhe vitin e vdekjes së saj, 1997, ajo e kalonte çdo verë dhe çdo sezon muso-
nik nëpër Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Praktika e saj ishte 
të nisej në qershor dhe të kthehej në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit, 
(shumica e problemeve dhe sëmundjeve epidemike të kontinentit ndodhin 
në verë dhe në periudhën e musoneve). Gjithashtu, në vitin 1994, ajo shkoi 
në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ndjekur një numër të 
madh takimesh të politizuara kundër abortit, por në mënyrë të pazakontë ajo 
e kaloi verën e atij viti në Kalkuta. Në vitin 1996, pritej që ajo të udhëtonte 
dy herë, pranverë dhe verë. Udhëtimi i saj i dytë (në verë) u anulua sepse ajo 
ndihej shumë e sëmurë. Në qoftë se kishte ndonjë emergjencë në Evropë 
ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo do të udhëtonte më herët sesa 
qershori i zakonshëm. Emergjencë për të nuk ishin të varfërit apo të dëshpë-
ruarit në nevojë. Një situatë emergjente lindi në Spanjë në vitin 1983, duke e 
shtyrë atë që të arrinte në Madrid në mes të muajit maj. Në atë kohë parla-
menti spanjoll po debatonte një faturë jetike aborti. Kush do të arrinte të 
bënte lobbing për deputetët spanjollë, përveç shenjtores së gjallë? 

 
14 Amrita Bazaar Patrika, Kalkuta, Misioni mëshirës, 12 tetor 1979. 
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Në vitet 1981 dhe 1982, ajo largohet nga Kalkuta duke shkuar në lindje 
të Japonisë, pasi ajo shqetësohej se japonezët po jepeshin shumë pas abortit. 
Një grup përkrahësish katolik të pasur kundër abortit në Japoni financonin 
udhëtimet e saj. Në prill të vitit 1982, ajo u takua me 230 anëtarë të parlame-
ntit japonez (Dieta) dhe pothuajse ishte e suksesshme në bërjen e ligjit 
kundër abortit – por vetëm një revoltë popullore ndaloi ndryshimin e ligjit 
që ajo donte.  

Për të dhënë një ide sesa pak kohë qëndronte “shenjtorja e Kalkutës” në 
këtë qytet, po citoj dy pjesëza nga këshilltari i saj shpirtëror, At Edward Le 
Joly: 

 
[MT]- Po shkoj në Nju Jork, At. 
[ELJ]- Çfarë Nënë, përsëri në Shtetet e Bashkuara? Ti veç pak javë më 

parë ishe atje.  
[MT]- Po, por më duhet të shkoj përsëri. Dy priftërinjtë e misionarëve të familjes së 

bamirësisë kanë për të bërë betimin e tyre të parë. Kryepeshkopi ka pranuar 
që të kujdeset për ta.  

[ELJ]- Kështu familja juaj po zgjerohet përsëri dhe Shtetet e Bashkuara 
po ju tregojnë drejtimin.15 

 
Në të njëjtin libër në një vend tjetër Le Joly shkruan:  
 
Tetor 1986 
 
[ELJ]- Motër, a është Nëna brenda vendit?  
[M]- Jo At, ajo ndodhet jashtë vendit. Ka shkuar në Romë.  
[ELJ]- Çfarë, përsëri në Romë. Ajo s`ka pak ditë që ishte atje! 
[M]- Po, ajo vazhdimisht ndodhet jashtë vendit.16 

 
Dihet se Princesha Dajana, donte ta takonte Nënë Terezën në Kalkuta. 

Nëntë herë zyra e princeshës u përpoq që të mundësonte takimin e tyre në 
Kalkutë, por të nëntat herë kjo gjë dështoi sepse murgesha zor se gjendej 
atje. Më në fund, kur Dajana erdhi në Kalkuta në shkurt të vitit 1992, ato 
nuk u takuan dot sepse Nënë Tereza qëndroi në Romë. Ato të dyja u takuan 
dy herë; një herë në Romë dhe njëherë në Nju Jork, vende këto, të cilat ishin 
shtëpitë e vërteta të Nënë Terezës ku ajo ndihej më se rehat.  

Gjatë qëndrimeve të saj të gjata nëpër Evropë dhe në Shtetet e Bashku-
ara të Amerikës, ajo nuk humbi asnjë shans që t`i tregonte njerëzve se urre-
nte çdo sekondë të kohës që shpenzonte jashtë “rrugëve të Kalkutës”, siç e 

 
15 Edward le Joly, Vitet e lavdishme të nënë Terezës (Saint Paul Publications,1992), fq 127. 
16 Ibid, fq 59. 
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citonte vetë. Peter Dalgish, punonjës bamirësie kanadez gjeti adresën e saj te 
“Vipat dhe Të Ndritshmit” në Nju Jork: “Ata shpresonin se ajo do ta përfu-
ndonte predikimin me një buzëqeshje, por Nëna ishte e zymtë gjatë gjithë 
qëndrimit të saj në Nju Jork dhe thoshte se atë e kishte marrë malli të 
kthehej në Kalkutë”.17 Në fakt, ajo u kthye në Romë. 

Unë mund të vazhdoj pambarimisht, duke mbushur faqe pas faqe me 
shembujt e shumta të fatkeqësive dhe krizave, ku Nënë Tereza nuk u përfshi 
në asnjë mënyrë. Mua, një kalkutasi të lindur dhe rritur në Kalkutë, nuk më 
vjen çudi sepse e di se urdhri i saj nuk ka infrastrukturë; në të vërtetë, nuk ka 
qenë kurrë qëllimi i saj të krijojë një infrastrukturë për një punë të tillë, siç 
thoshte dhe vetë ajo “Unë nuk jam një punonjëse sociale.” Por, ajo që më 
bezdis disi është se ajo mbeti jo aktive kur fëmijët plagoseshin, vriteshin, ose 
ishin në rrezik të mbeteshin jetimë si në rastin e Shahidës, e cila iu paraqit 
personalisht asaj. Mirëpo kjo nuk përshtatej me filozofinë e saj “fëmija në 
radhë të parë”. Pasi kam lexuar qindra fjalime të saj, kam pyetur veten: 
Meqenëse preokupohej kaq shumë për fëmijën e pa lindur, a i bëhej vonë 
vallë, për atë të lindurin? 

 
Shumë njerëz janë të shqetësuar për fëmijët e Indisë, Afrikës që vdesin urie, 
e kështu me radhë. Shumë njerëz janë gjithashtu të shqetësuar për dhunën 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto shqetësime janë shumë të reale, 
por shpesh, po të njëjtët njerëz janë ata, të cilët nuk shqetësohen për milio-
na të tjerë që vriten, si rezultat i vendimit të paramenduar të nënave të tyre. 
Ky është shkatërrimi më i madh i paqes sot në botë; aborti që i sjell njerëz-
ve një verbim të tillë.18 
 
Dikush mund të nxjerri si përfundim se Nëna nuk vepronte gjatë krizave 

në Kalkutë dhe Indi, se kishte dalë në pension shumë vite para vdekjes së 
saj, dhe ishte tërhequr nga puna e përditshme. A ishte e vërtet apo jo, kjo 
duhet parë me vëmendje, por kur vinte puna për çështje të rëndësishme, 
asnjë detaj i vogël nuk i shpëtonte vëmendjes së saj. Kur zv. Presidenti i 
Indisë erdhi në Kalkuta për një vizitë dy ditore, në korrik të vitit 1996, Nënë 
Tereza i dërgoi një letër. Kjo ishte në shenjë proteste, kundër shkatërrimit të 
murit të kishës në Bandel (një qytezë afër Kalkutës) dhe për të detyruar 
qeverinë të rindërtonte murin. 

 
 
 
 

 
17 Peter Daldlish, Guximi i fëmijëve (HarperCollins, 1998), fq 298. 
18 National Prayer Breakfast, Washington DC, 3 shkurt 1994. 
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Ekumenikal me të vërtetën: 
Përralla të pabesueshme  
prej shenjtori 

 
 

 
Sa më shumë Nënë Tereza shtyhej në moshë, e vërteta bëhej gjithmo-

në e më shumë diçka e çuditshme për të. Ajo i frynte operacionet dhe 
aktivitetet e saj shumëfish gjatë fjalimeve që mbante me gazetarë dhe 
mbështetës të saj. Shpesh pohimet e saj nuk do të kishin fare lidhje me 
realitetin në asnjë rrethanë. Shumë herë, ajo është shfaqur në televizion, 
duke treguar rrëfenja të gjata rreth punës së saj. Ajo dredhoi madje edhe 
në fjalimin e marrjes së çmimit Nobel.  

Gazetarët nuk guxonin ti vinin në pikëpyetje gjërat që thoshte ajo. 
Ndoshta edhe ajo vetë arrinte të besonte atë që thoshte. Në qoftë se rretho-
hesh nga njerëz, që në mënyrë të vazhdueshme të mësojnë të thuash që toka 
është e sheshtë, atëherë sensi yt i perceptimit do të çorientohej. Kjo i ndodhi 
Nënës, plus që ajo me vetëdije, përpiqej të mbishiste veten në mënyrë që të 
propagandonte përhapjen e fesë së saj dhe projektet e shfuqizimit të abortit 
dhe përdorimit të kontraceptivit artificial në botë.  

Ajo tregonte shumë nga ato që disa njerëz i quajnë “gënjeshtra të bar-
dha”. Këto janë gënjeshtra të padëmshme, por që nuk i shkonin asaj për 
shtat dhe as nuk e nderonin. Tracey Leonard, infermierja katolike, e cila ndë-
rmerrte sezone të gjata si vullnetare në Kalkuta, përshkruan një incident në 
librin e saj, ku Nënë Tereza takoi nënën e saj (të Tracey Leonard) në Aus-
trali, përpara se të kishte pasur rastin ta takonte vetë murgeshën në Kalkuta 
(pa dyshim që s’mund ta takonte sepse Nëna zor se gjendej në qytetin e saj 
të dashur): 

 
 

Ajo (nëna ime) e takoi Nënë Terezën dhe i tha asaj që unë po punoja në 
Kalkuta. Nëna miratoi me kokë dhe tha, “Po e njoh atë.” Sigurisht kjo 



 32 

përgjigje e bëri nënën time të ndihej më mirë, edhe pse kjo gjë nuk ishte e 
vërtetë. Edhe shenjtoret e gjalla thonë gënjeshtra të bardha me raste!19 
 
Ky mund të ishte një pohim i një politikani të parëndësishëm, i etur për 

të lënë përshtypje. Nënë Tereza ishte gjithmonë e mprehtë, e papërtueshme 
në mënyrë që t`i bënte përshtypje gazetarëve dhe mbështetësve të saj. Ajo 
nuk e vriste shumë mendjen për të varfërit, sidomos për ata të Indisë.  

John Unger, një herë e një kohë, president i Këshillit Ndërkombëtar të 
Zhvillimit të Tregtisë, në Virgjinian Perëndimore, punoi si vullnetar në 
Kalkuta në vitin 1990. Një ditë Ungeri e shoqëroi Nënë Terezën në një vend, 
ku iu paraqit një grua me beben e saj dhe i tha murgeshës: “Nënë, në fshatin 
tim kanë rënë sëmundje vdekjeprurëse. A mund të na ndihmosh? Nënë 
Tereza ia largoi krahët dhe i tha se ajo nuk mund ta ndihmonte; ajo ishte një 
person i vetëm. Misionaret e bamirësisë, këtë gjë u thonë në mënyrë të vazh-
dueshme njerëzve, të cilët u paraqiten atyre, por për shkak se kjo u tha në 
prezencën e një perëndimori me influencë, Nëna duhet të ishte stresuar 
shumë. Është e qartë se sjellja e saj nuk përputhej me imazhin që ajo kishte 
ndërtuar. Kështu që ajo, më vonë, i tha Ungerit se u lut për këtë incident tërë 
natën dhe ai u impresionua shumë .20 

Kush e di, a u lut apo jo Nëna në natën e lagësht të Kalkutës. Edhe në 
qoftë se po, ajo ndoshta mund ta kishte përdorur më mirë kohën, në qoftë 
se në të vërtetë, i binte ndër mend për ta, por ajo ishte më shumë e shqetësu-
ar në ruajtjen e personalitetit të saj.  

Nëna tregonte për veten shumë rrëfenja të tipit biblik, gjatë gjithë jetës 
së saj. Këto tregoheshin kohë pas kohe, me qindra herë, në mos me mijëra. 
E njëjta histori do t’i ritregohej një audience të re, sikur kishte ndodhur “pak 
ditë më parë” ose “pak javë më parë”. Veçanërisht, shumë e prekshme ishte 
historia e një gruaje, e cila u gjend në kanal me krimba që hanin mishin e saj 
gjithandej përveç fytyrës. Nëna dhe motrat e saj duhet t`i hiqnin me duart e 
tyre krimbat një nga një. Gruaja vdiq me këto fjalë në gojën e saj “kam jetuar 
si kafshë, por po vdes si engjëll.” Ka mundësi që historia të jetë e sajuar, pasi 
engjëjt nuk njihen si qenie hyjnore nga gratë hindu. Pastaj kemi tregimin e 
Nënës, që tejet e dëshpëruar kërkon fonde për një shtëpi në Londër dhe 
papritmas kur hap portofolin gjen shumën ekzakte! 

Në fjalimin e marrjes së çmimit Nobel, ajo tregoi historinë e “14 profe-
sorëve nga universitete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara”, të cilët e vizi-
tuan atë në Kalkuta ku një nga ata e pyeti “A jeni e martuar?” A nuk duket e 
çuditshme, që një profesor amerikan t`i bënte një pyetje të tillë, murgeshës 
më të famshme në botë. Synimi i citimit të kësaj historie (e vërtetë apo jo 

 
19 Tracey Leonard, E Tërë Katastrofa ( Hodder Deadline,199), fq 109. 
20 The Herald-Mail Online, Maryland, 13 shtator 1997 (www.herald-mail.com). 
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qoftë) ishte që të jepte një ide të shenjtërisë së saj, e më pas ta mbyllte me një 
thirrje ndaj Norvegjisë që të shfuqizonte abortin. 

Vetëm një histori është kundërshtuar edhe nga vetë Nëna. Ja si shkruan 
Navin Chawla, një nga biografët e saj të autorizuar: 

 
Njëherë, duke kujtuar jetën e saj, më erdhi ndër mend një histori që kam 
lexuar për rastin e saj të parë, të ndërhyrjes kirurgjikale në një rrugë të 
Kalkutës. Sipas historisë, ajo gjeti një burrë, i cili e kishte gishtin e madh të 
dorës me gangrenë dhe që kishte nevojë për një prerje të shpejtë. Pastaj ajo 
u lut, mori një palë gërshërë dhe ia preu gishtin. Pacientit menjëherë i ra të 
fikët, duke u rrëzuar në një anë, ndërsa Nënë Tereza u rrëzua në anën tjetër. 
Nënë Tereza u përkul në dysh nga të qeshurit. “Një histori e sajuar” tha ajo, 
por sidoqoftë u kënaq plotësisht nga shakaja .21 
 
Ajo nuk do ta kishte kundërshtuar këtë histori, nëse nuk do e kishte 

portretizuar si është në realitet larg heroikes.  
Megjithatë këto janë relativisht gënjeshtra të pafajshme dhe të padëm-

shme, të treguara qoftë nga ajo, qoftë për të.  
Ajo vetë, ishte burimi i keqinformimit serioz dhe të vazhdueshëm. Pa 

dyshim media e ekzagjeroi dhe shpesh shpiku përralla rreth saj, por shumë 
shpesh ato buronin nga vetë ajo. Le të marrim, për shembull, komentin e saj 
që “në katin përdhes të Shishu Bhavan (Jetimorja e saj në Kalkuta) ka pajisje 
dhe lehtësira gatimi për afërsisht, një mijë njerëz në ditë.”22 Aq janë, por a 
kanë si qëllim ato gatimin e supës së kuzhinës për të gjithë? Jo. Pavarësisht, 
nga pohimi i saj, njerëzit normalisht mendojnë se ajo i shërbente publikut një 
mijë vakte në ditë, në Shishu Bhavan.  

Unë kam harxhuar ditë pa fund, duke filmuar me një kamera, përballë 
Shishu Bhavanit dhe e di se çfarë ndodhte aty. Supa e kuzhinës, në Shishu 
Bhavan, ushqente rreth shtatëdhjetë njerëz në ditë dhe gjithashtu, pesë ditë 
në javë. Totali në ditë është rreth pesëdhjetë vetë në drekë dhe njëzet vetë në 
darkë, por sistemi bamirës nuk është i lehtë për të varfërit; ato duhet të zotë-
ronin “kartën e ushqimit” si të vetmen mënyrë për të marrë qullin e tyre. 
Megjithatë duhet pranuar se gjella e natës nuk është për shumë veta dhe unë 
e di nga shembujt, kur madje edhe për drekë është vënë re mungesa e karta-
ve të gjellës. Supa e kazanit të Nënës serviret nën një regjim shumë strikt, në 
Prem Daan, në shtëpinë tjetër të saj në Kalkuta. Prodhimi i kartave të 
ushqimit është i detyruar këtu, sepse Prem Daani ndodhet në mes të lagjes së 
varfër Dnarapara dhe të gjithë do e synonin atë. Këtu, numri i përfituesve 
është rreth pesëdhjetë vetë në ditë, pesë ditë në javë, por vetëm një vakt 

 
21 Raghu Rai dhe Navin Chawla, Besim dhe mëshirë ( Element, 1996), fq 50. 
22 Lucinda Vardey, Nënë Tereza, një rrugë e thjeshtë  ( Londër,Ridder, 1995), fq 118. 
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shërbehet në ditë. Unë kam fotografimin e një karte ushqimi, datat e saj, 
kutitë që i korrespondojnë, të cilat priten nga murgeshat. 

Po tani, si pajiset dikush kartën e ushqimit? Procesi i saj është misterioz, 
ashtu siç janë edhe shumica e funksioneve të misionareve të bamirësisë. Për 
ca kohë nuk u lëshuan karta të reja. Në kohën e lëshimit, procedura ishte në 
përmirësim e sipër dhe na kanë thënë se ato jepeshin vetëm për “më të 
varfërit”; ka një element të vërtetë në këtë gjë. Megjithatë, pak familje katoli-
ke në Dnarapara, të cilat në asnjë mënyrë të mundshme nuk mund të quhen 
“shumë të varfëra”, kanë marrë karta ushqimi. Shpesh, ato nuk i përdorin 
këto karta.  

Është në interes të Nënë Terezës së Kalkutës, që gjellët e saj të kuzhinës 
të ushqejnë trefishin e njerëzve në Nju Jork sesa në Kalkuta. Nënë Tereza 
nuk ka qenë gjithmonë aq mendjemprehtë dhe dredharake me pretendimet e 
saj, në lidhje me përfituesit e supës së kuzhinës.  

Gjatë viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980, ajo e kishte zakon të pre-
tendonte në mënyrë të çiltër për numrin e të varfërve që ajo ushqente në ditë 
në Kalkuta; kam frikë se nuk e kam informacionin mbi numrin e të varfërve 
që ajo ushqente në atë kohë. Prandaj unë u përpoqa ta pyesja atë, por shumë 
shpejt u bëra konfuz sepse ajo nganjëherë do të ishte duke ushqyer “9000 
vetë”, një minutë më vonë “4000 vetë” dhe pastaj përsëri do ta ndryshonte 
në “7000 vetë”. Kronologjikisht, këto shifra nuk përputhen me njëra tjetrën, 
sepse të tre shifrat u dhanë në të njëjtën kohë njëra pas tjetrës. Gjithashtu ia 
vlen të përmendim se pretendimi i saj më modest ishte ai i “lehtësirave të 
gatimit, për njëmijë vetë në ditë”; ishte ai më i fundit, i bërë në mes të viteve 
1990, kur aktivitetet e saj filluan të poshtëroheshin gjithmonë e më tepër.  

Pak pas marrjes së çmimit Nobel, ajo i tregoi mikut dhe biografit të saj, 
Kathryn: “Vetëm në Kalkuta, ne gatuajmë për shtatë mijë vetë në ditë dhe në 
qoftë se nuk gatuajmë një ditë të vetme, ata nuk kanë çfarë të hanë.”23 Ky 
ishte një pretendim grykës, në një kohë që kuzhinat e misionareve të bamirë-
sisë gatuanin për maksimumi, pesëqind vetë në ditë dhe në këtë shifër për-
fshiheshin edhe armata e panumërt e murgeshave, fillestareve dhe vëllezërve, 
shumica e të cilëve nuk kanë ndonjë funksion bamirës. Historia e “shtatë 
mijë vetëve” ishte pjesë e një tregimi relativisht të gjatë, i njëjtë me atë të 
historisë së “bukës dhe peshkut” të Jezusit. Nëna e ritregoi atë shumë herë, 
kudo nëpër botë, por asnjëherë në Kalkuta. Ka mundësi që rrëfenja të jetë 
thirrur si një “mrekulli” gjatë procesit të lumturimit. Një version i kësaj 
historie në fjalët e vetë asaj, do të ishte si më poshtë:  

 

 
23 Kathryn Spink, Për vëllazërinë e njeriut nën kujdesin atëror të Zotit, nënë Tereza e Kalkutës 
(Colour Library International, 1981), fq 88 
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Ne dëshmojmë përkujdesjen e butë të Zotit për ne, në njëmijë mënyra të 
ndryshme. Vetëm në Kalkuta ne gatuajmë për shtatë mijë vetë në ditë. Në 
qoftë se ne nuk gatuajmë, ata nuk hanë. Një të premte në mëngjes, motra 
që kujdeset për kuzhinën erdhi tek unë dhe më tha, “Nënë, nuk ka ushqim 
për të premten dhe të shtunën. Ne duhet tu themi njerëzve se nuk kemi 
asgjë për t’u dhënë, as sot, as nesër.” Unë u shtanga. Nuk dija çfarë t`i 
thosha asaj, por në orën nëntë të mëngjesit, qeveria indiane, për arsye të 
panjohura, mbylli shkollat publike. Atëherë, e gjithë buka e fëmijëve të 
shkollës na u dërgua ne. Fëmijët tanë, ashtu si edhe shtatë mijë nevojtarët 
hëngrën bukë, madje edhe më tepër, për dy ditë radhazi. Ata nuk kishin 
ngrënë kurrë në jetën e tyre kaq shumë bukë. Askush në Kalkuta nuk 
mundi të gjejë arsyen se pse shkollat u mbyllën, ndërsa unë po. Ishte 
kujdesi i butë i Zotit. E dija se ishte kujdesi i tij i dashur dhe i butë.”24 

 
Gjatë një dekade, përafërsisht ndërmjet viteve 1975-1985, më shumë se 

një herë Nënë Tereza e ritregoi historinë e qeverisë, që si një mrekulli, i dër-
goi asaj bukë me rastin e mbylljes së shkollave; vazhdimi i historisë mbeti i 
njëjtë, por hyrja do ndryshonte; “Në Kalkuta ne ushqejmë 7 000 vetë në 
ditë”, ndonjëherë do të ndryshojë në “4 000 vetë”, pastaj përsëri në “7 000 
vetë”. Ja sesi në një rast ajo e tregoi përrallën me shifrën “4 000”: “Ne 
ushqenim 4 000 vetë në ditë dhe këta njerëz nuk do të kishin mundësi të 
ushqeheshin, po të mos ishin motrat. Mirëpo ne nuk kishim asgjë. Atëherë, 
në orën nëntë të mëngjesit, të premten.....” etj, vazhdimi do të vijonte me 
shkollat e qeverisë që u mbyllën papritmas dhe bukën që i erdhi mrekullisht 
misionareve të bamirësisë.25 

Në një program të titulluar “Takim me Nënë Terezën”, i regjistruar në 
vitin 1982 për televizionin skocez, videoja u shpërnda në mbarë qarqet kato-
like; ajo i tha Ian Gall “Ne furnizojmë me ushqim 7 000 vetë çdo ditë dhe 
kurrë nuk na është dashur t`i themi jo atyre.......”  

Në një rast “numri i njerëzve të cilët nuk do të ushqeheshin pa ndihmën 
tonë arriti 9 000 vetë”: “Ju duhet ta dini, se vetëm në Kalkuta ne ushqejmë  
9 000 vetë çdo ditë.”26 Ky pretendim shkaktoi momente vështirësie edhe tek 
vetë Jose Luis Gonzales-Balado, i cili menjëherë shtoi, “Nënë Tereza është 
nga ato që shumë pak shqetësohen për statistikat. Ajo në mënyrë të përsëritur 
është shprehur se, e rëndësishme është jo sa shumë është arritur me vepra, por 
sa shumë dashuri i kushtohet punës”27 

 
24 Fjalimi në Dublin, 2 qershor 1979,  sikurse është cituar nga Jose Luis Gonzalez Balado 
(ed), Një zemër plot dashuri, nënë Tereza ( Burimi, 1989), fq 44. 
25 Angelo Devananda, Nënë Tereza, Ëndërrimtare në zemër të botës ( Burimi 1985), fq 60. 
26 Jose Luis Gonzalez Balado (ed) Duke dashur Jezusin nënë Tereza ( Burimi, 1991), fq 28. 
27 Ibid, fq 156. 
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Gjithashtu çështja nuk përfundon këtu, disa vite më vonë i njëjti Gonza-
les-Balado redaktoi një libër të thënieve të Nënë Terezës, ku ai përmend me 
fjalët e saj mrekullinë e bukës dhe shkollave si vijon: “Vetëm në Kalkuta ne 
ushqejmë rreth 10 000 vetë në ditë. Kjo do të thotë se në qoftë se një ditë ne 
nuk gatuajmë, 1000 vetë nuk do të mund të hanë. Një ditë motra në ngarkim 
erdhi dhe më tha........ etj. 

Edhe pse ky paragraf është cituar nën emrin e Nënë Terezës dhe libri 
vetë quhet “Nënë Tereza, me fjalët e mia”, unë gjithsesi, i jap Nënës një 
përfitim në këtë rast, duke dyshuar se “10 000” ka mundësi të jetë një stisje e 
Gonzales-Balado pasi Nënë Tereza nuk e pati ritreguar rrëfenjën për një 
kohë të gjatë. Gjithsesi nuk do kishte fare dyshim se Nënë Tereza do t`i 
kishte aprovuar këto toleranca me shifrat, sepse e gjitha bëhej për hir të 
Jezusit. Është interesant fakti që Gonzales-Balado, i cili më parë u zu ngu-
shtë për pretendimin e “9 000 vetëve”, na u trimërua me kalimin e kohës, 
duke bërë një hap më përpara. Tani e kuptoj pse kulti terezian, pranon si të 
vërteta biblike çdo lloj çudie që thuhet për Nënë Terezën në nuanca pozitive 
dhe çdo lloj gjëje të çuditshme që thonë për Kalkutën në nuanca negative. 
Justifikimi i tyre kryesor “ndaj vetes” në vazhdimin e kësaj loje mashtrimi 
është se ata nuk e bëjnë këtë për përfitim personal, por për propagandimin e 
fesë së tyre. Ata gjithashtu besojnë se nëse ti e përsërit me mijëra herë këtë 
gënjeshtër, ajo do të bëhet e vërtetë ; ata kanë qenë shumë të suksesshëm në 
arritjen e këtij synimi.  

E kuptoj përse Nënë Tereza dhe makina e saj publicitare ishin të dhënë 
pas shifrave me “mijëra” kur flitej për të ushqyerin e njerëzve, përveç bizne-
sit të zakonshëm dhe të dukshëm të ekzagjerimit të shifrave, i cili u bë 
aksioni i tyre në treg; një shifër 200 apo 300 nuk do të ishte dhe aq biblike. 
Historitë e Nënës janë pothuajse kopje karboni (cc) të historive të Biblës. 
Tek John 6:9-13, Jezusi ushqehu 5 000 njerëz me bukë dhe peshk. Lluka 
9:13-17 na tregon të njëjtën rrëfenjë me Jezusin që ushqehu 5 000 njerëz me 
pesë bukë dhe dy peshq. Marku (8:9) na tregon një histori të ngjashme, por 
paksa ndryshe, duke na dhënë një shifër me 4 000 vetë.  

Ndryshimi në shifra, siç paraqitet në Bibël, vjen për shkak se historia 
tregohet nga apostuj ose dishepuj të ndryshëm; rrjedhimisht pritet një farë 
variacioni. Gjithashtu, i njëjti incident nuk përshkruhet gjithmonë, mesa jam 
në dijeni. Mund të supozohet se Nënë Tereza, me vetëdije imitonte Jezusin 
dhe rrjedhimisht stiste shifrat biblike. Ato nuk ka mundësi që të shpikeshin 
njëherazi rastësisht.  

Unë nuk mendoj se Jezusi do ishte aq jo modest sa të tregonte histori 
madhëruese për veten e tij. Mirëpo, ndryshimi më i madh ndërmjet rrëfenja-
ve të Nënë Terezës dhe atyre të dishepujve është se, ato të sajat janë puro 
fantazi (në qoftë se supozojmë, për hir të lexuesve që besojnë në kuptimin e 
drejtpërdrejtë të Biblës, se ndodhitë e saj ishin të vërteta). Gjatë viteve 1970-
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1980, kuzhinat e supës të Nënë Terezës në Kalkuta ushqenin jo më tepër se 
150 vetë në ditë (6 ditë në javë); në të vërtetë numri total i njerëzve të 
ushqyer çdo ditë nga kuzhinat e misionareve të bamirësisë në atë periudhë 
ishte jo më tepër se 500 vetë. Kjo shifër përfshin edhe murgeshat, fillestaret 
dhe vëllezërit e panumërt, shumica e të cilëve nuk kanë funksion bamirësie.  

Shifra “5 000” e josh në mënyrë të veçantë Nënë Terezën, pa dyshim 
për shkak të konotacionit të saj biblik. Një herë ajo tha, “Sot ndodhet një 
shkollë moderne (në lagjen e varfër Motijheel) me mbi 5 000 fëmijë në të28. 
Kjo thënie është publikuar në një libër, në vitin 1986. Më parë, në vitet 1969-
1970, ajo i pat treguar Malcolm Muggeridges “...... në qoftë se ne nuk do i 
kishim shkollat tona në lagje të varfëra, ne do të ishim pa gjë, ato janë veçse 
disa shkolla të vogla fillore ku ne i mësojmë fëmijëve ta duan shkollën dhe të 
jenë të pastër, etj; në qoftë se ne nuk do i kishim këto shkolla të vogla, ata 
fëmijë, ata mijëra fëmijë do të mbeteshin në rrugë29. 

Në vitet 1969-1970, shkollat fillore të Nënë Terezës ofronin ushqim për 
jo më shumë se për 200 vetë (një rrumbullakim shumë zemërgjerë në Kalku-
ta). Shifra nuk është shtuar as në ditët e sotme. Gjithsesi unë jam i përgatitur të 
anashkaloj ata “mijëra fëmijë” si një shifër fjalimesh – shenjtorët gjithashtu 
gabojnë ashtu sikurse të gjithë. Mirëpo, “5000 fëmijët” ishte një gënjeshtër e 
llogaritur, sidomos sepse shkolla në Motijheel ka më pak se 100 nxënës. Nuk 
mendoj se ka ndonjë shkollë në botë që ofron ushqim për 5 000 fëmijë nga një 
vendndodhje e vetme; Kalkuta sigurisht është jashtë kësaj bote.  

Shkolla më e madhe në Indi “Calcuta`s South Point”, shkolla që kam 
studiuar edhe vetë, e cila me 11 000 studentë (kuota pagues), njëkohësisht 
ishte shkolla më e madhe në botë, por ajo ka 6 vendndodhje. Më e madhja 
në kopshtet Mandeville është shtatë kate dhe ofron ushqim për 3 000 nxë-
nës; po të flasim në shifra, hapësirat e saj janë të pakrahasueshme me ato të 
shkollës më të madhe në Kalkuta.  

Konotacioni biblik ose jo, unë nuk mendoj se ajo u bë një shenjtore e 
gjallë, që të kthejë shifrën “100” në “mbi 5 000”.  

Gjatë dy javëve të para, pas vdekjes së Nënës, turma gazetarësh vendas 
dhe të huaj i binin kryq e tërthor lagjes së varfër të Motijheelit për histori dhe 
kujtime, pasi në fund të fundit, kjo ishte lagjja e varfër me e famshme në 
botë; ajo që krijoi mitin e Nënë Terezës së Kalkutës. Dy gazetarë nga 
Ananda Bazaar Patrika, folën me Paltan Royn, një rezident prej kohësh në 
Matijheel. Royi ishte i mërzitur për vdekjen e Nënës por tha, “Po të kthehe-
mi prapa, në vitet 1950, për disa kohë këtu kanë qenë dy shkolla, por njëra 
nga ato u mbyll shpejt. Unë kam dëgjuar se Nënë Tereza ka bërë kaq shumë 
për gjithë botën, por shkolla jonë këtu, ka mbetur ekzaktësisht njësoj; e një-

 
28 David Porter, Vitet e hershme të nënë Terezës (SPCK,1986), fq  70. 
29 Malcolm Muggeridge, Di]ka e bukur për Zotin (Burimi 1971) fq 119. 
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jta strukturë njëkatëshe. A nuk mundej Nënë Tereza t`i shtonte një kat më 
tepër?30 

Nënë Tereza shpesh thoshte se murgeshat e saj, “i merrnin” njerëzit nga 
rrugët në Kalkuta. Nëse ajo e thoshte një herë, më pas e përsëriste 1000 
herë. Ajo e tha këtë në fjalimin e marrjes së çmimit Nobel; “Ne kemi një 
shtëpi për të varfërit që janë duke vdekur, në Kalkuta, ku ne kemi marrë nga 
rruga më shumë se 36 000 vetë dhe kjo vetëm në Kalkuta. Nga kjo shifër e 
madhe, më shumë se 18 000 vetë kanë shijuar një vdekje të bukur. Ata 
thjesht kanë shkuar në shtëpinë e Zotit”. “Numri i madh” i Nënës ishte 
gabim, por për më tepër “marrja” e njerëzve nga rruga është totalisht e 
sajuar. Në qoftë se e kërkonte situata, Nëna e bënte akoma më pikante: 
“Mbase, nëse unë nuk do ta kisha marrë pikërisht atë person nga rruga, nuk 
do të kisha marrë as mijëra të tjerë. Ne duhet të mendojmë për secilin. Unë 
mendoj për njërin, për tjetrin....31. Në një rast tjetër ajo tha, “Ato (vullnetaret 
nga Perëndimi) mbledhin të gjithë llojet e njerëzve për ne, ato e bëjnë këtë 
gjë me shumë dashuri.”32 Mbase burimi kryesor i zhgënjimit të vullnetarëve 
kur ata arrinin të punonin me misionaret e bamirësisë së Kalkutës, madje që 
përpara se të fillonin punë – është kur kuptonin se nuk do të ishin pjesë e një 
skuadre engjëllore, e cila do të pastronte rrugët e Kalkutës, duke mbledhur 
me kujdes turmat e njerëzve që hasnin duke ecur. Unë di shembuj kur 
vullnetarë shumë të rinj, duke shpërfillur njoftimin zyrtar, kanë paguar taksi 
dhe kanë ecur përgjatë rrugëve duke kërkuar njerëz për t`i sjellë në shtëpitë e 
Nënë Terezës.  

E vërteta e hidhur është se organizata e Nënë Terezës, nuk grumbullon 
njerëz nga rrugët e Kalkutës; as lypsarët, as lebrosët, as nevojtarët, as të 
varfërit e më të varfërve, të cilët ajo i donte aq shumë; madje ato as nuk 
denjojnë të marrin bebet dhe fëmijët e këtyre njerëzve. Ato zotërojnë burime 
për t`i larguar nevojtarët nga rruga, por nuk i përdorin ato.  

Unë e kuptoj që kjo gjë e godet drejt e në zemër të imazhit botëror të 
misionareve të bamirësisë sepse imazhi i përhershëm i organizatës është ai i 
murgeshave të thjeshta që ndalojnë të marrin të dëshpëruarit nga rrugët e 
Kalkutës.  

Nuk është e vërtetë që ato nuk ofrojnë fare shërbim “ndihme” për 
nevojtarët e rrugëve të Kalkutës; ato e bëjnë këtë gjë në Romë, kur mbrëmje-
ve disa murgesha të hipura në mikrobusë dalin rrugëve të Romës për të 
mbledhur nevojtarët dhe prostitutat. Në fillim, ato i bëjnë miq ata dhe fitojnë 
besimin e tyre, përpara se t`i ftojnë për të ngrënë dhe për të fjetur; zakonisht 
një ditë më pas. Në fakt, është një akt shumë fisnik, por një gjë e tillë nuk 

 
30 Ananda Bazaar Patrika, Kalkuta, 11 shtator 1997. 
31 Eileen dhe Kathleen Egan, Koha e lutjeve me nënë Terezën ( Image Books, 1985), fq 63. 
32 Teresa de Bertonando (ed), Leximet e përditshme me nënë Terezën ( Fount 1993), fq 38. 
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ndodh në Kalkuta. Një herë kur isha duke pritur përballë shtëpisë më të 
madhe të Nënë Terezës në sheshin “San Gregorio al Celio” të Romës, një 
ambulancë erdhi duke sjellë një burrë nga spitali. Ai nuk kishte vend tjetër ku 
të shkonte pasi trajtimi i tij mjekësor përfundoi, kështu që ai qëndroi në 
shtëpinë e Nënë Terezës; kjo gjë nuk ndodh në Kalkuta, sepse, ndryshe nga 
Roma, nuk ekziston një organizim i tillë midis misionareve të bamirësisë dhe 
spitaleve në Kalkuta.  

Edhe pse lajkat e romanëve për Nënë Terezën ishin disi në shkallën 
sipërore, nuk mund t`i fajësojë ata kur thonë se, përderisa Nëna bënte kaq 
shumë punë në Romë, imagjinoni sa shumë më tepër punë duhej të bënte 
ajo në Kalkuta.  

Misionaret e bamirësisë në Kalkuta zotërojnë një njësi të vogël “ambula-
ncash”, shumica e të cilave të dhuruara nga bizneset dhe individët. Këto 
automjete, janë lyer si ambulanca dhe janë pajisur me sinjal ndriçues të kuq; 
ato janë të përjashtuara nga rregullat e trafikut. Mirëpo, funksioni i tyre 
kryesor ose i vetëm është shërbimi si taksi për murgeshat. Në kohën time, 
unë nuk kam parë kurrë një “ambulancë: të transportojë një pacient apo një 
nevojtar. Në të vërtetë, shumica e tyre nuk mund të mbanin një barelë sepse 
shinat e tyre ishin hequr nga vendi. Ndenjëset anash ambulancës janë zëve-
ndësuar me kanape, të porositura enkas për t'u ulur murgeshat. Në 21 gusht 
të vitit 1996, unë pashë diçka të jashtëzakonshme, megjithëse sipas standar-
deve të misionareve të bamirësisë, ajo ishte një ambulancë e dhuruar nga 
Federal Express (Indi). Ambulanca ishte e mbushur me pula, të cilat po 
dërgoheshin në shtëpinë e Nënë Terezës për murgeshat me rastin e gostisë 
vjetore që do të shtrohej të nesërmen! Unë kam një foto të këtij spektakli të 
çuditshëm. Vegjetarianët, prej lexuesve të këtij libri do të gëzohen kur të 
mësojnë që pulave u ishte zgjatur jeta sepse gostia u anulua, për shkak të një 
sëmundje serioze të Nënë Terezës.  

Unë jam i ndërgjegjshëm, që shumë lexues nuk do të binden plotësisht 
se murgeshat e Nënë Terezës nuk i merrnin njerëzit nga rrugët e Kalkutës 
për t`i ndihmuar; të thuash se ato nuk e kryenin këtë funksion vital, që është 
në qendër të imazhit të tyre është sikur të thuash se Papa (ose Nënë Tereza) 
nuk është katolik.  

Megjithatë, unë kam regjistruar shumë biseda telefonike me misionaret e 
bamirësisë, në shtëpinë e tyre me famë botërore, në lidhje me të vdekurit në 
Kalighat të Kalkutës. Këto bisedime u regjistruan të gjitha gjatë viteve 1995-
1996. Këtu më poshtë do të gjeni një bisedë tipike:  

 
Unë (duke pretenduar se jam një qytetar i shqetësuar): A është shtëpia e Nënë 

Terezës (në bengalisht)?  
Murgesha: Të lutem fol në anglisht... ose në gjuhën indiane.  
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Unë: Është një burrë (disa herë e bëja atë grua), i cili është shtrirë përpara kolegjit 
Ashutosh; ai është shumë i sëmurë. Gati është duke vdekur. (Kolegji Ashutosh gjendet 
shumë afër me shtëpinë e Nënë Terezës; në fakt disa hapa larg).  

Murgesha: Po, ne kemi krevat, telefonojini ambulancës së shërbimit të 
bashkisë. Ata do ta sjellin atë tek ne.  

Unë: Po, ... por linja është e zënë. Kam kohë që po i telefonoj.  
Murgesha: Ata janë gjithmonë të zënë. Ju duhet t`i telefononi 

vazhdimisht në numrin 102. 
Unë: A nuk mund të dërgoni ju një ambulancë? Ai nuk është shumë larg nga ju.  
Murgesha: Ne nuk dërgojmë ambulanca. Ne përdorim ambulancat e 

shërbimit të bashkisë 
Unë: A nuk mund ta ndihmosh atë këtë herë? 
Murgesha: Shiko, të kam thënë. NE NUK KEMI AMBULANCA. (toni 

i zërit ngrihet ndërsa humori dalëngadalë bie. Në këtë pikë, murgesha do ta 
mbyllte telefonin).  

Midis lexuesve, ka nga ata që kanë vizituar shtëpinë e Nënë Terezës për 
të varfërit që janë duke vdekur në Kalkuta, të cilët do të kujtojnë “ambula-
ncën” që qëndron gati, përballë derës. Pamja e saj i ngjan një automjeti të 
mirëfilltë emergjence, e cila shkon për të shoqëruar të sëmurin dhe të 
vdekurin. Ajo sidoqoftë qëndron pa punë tërë ditën deri në 03:45 pas dreke, 
kohë në të cilën vjen në jetë për pak kohë; e lë shtëpinë e Nënë Terezës me 
një turmë murgeshash; kthehet pas pak orësh me një grumbull të ri murge-
shash. Puna e saj ditore përfundon këtu. Një nga fansat më të mëdhenj të 
Nënë Terezës, ish guvernatori i Kalifornisë, Jerry Brown, ishte një pasagjer i 
rregullt i ambulancave të Nënë Terezës. Gjatë qëndrimit të tij të kufizuar tek 
shtëpia e Nënës, për të varfërit që janë duke vdekur: “Çdo ditë në orën 
gjashtë të pasdrekes (më parë ambulanca nisej më herët) unë do të hipja në 
ambulancë bashkë me një gjysmë duzinë murgeshash e disa vullnetare dhe 
do të ktheheshim tek shtëpia e Nënës, për lutjen gjysëm orëshe dhe thëniet 
pas saj. Nënë Tereza ishte gjithmonë atje (në shtëpinë e Nënës).33 

Lexuesit e interesuar mund të dëshirojnë të sigurojnë një kopje të gaze-
tës “The Telegraph”, një nga të përditshmet angleze e publikuar në Kalkuta, 
e cila jep një listë të shërbimeve të ambulancave në qytet, si ato pa pagesë, 
ashtu edhe ato me pagesë. Misionaret e bamirësisë nuk figurojnë në këtë 
listë. Murgeshat më të vjetra aty nuk e marrin mundimin të udhëtojnë me 
murgeshat e tjera me ambulancën mini-bus; ato marrin një taksi. Unë kam 
fotografi të panumërta të murgeshave në taksi. Një udhëtim i shkurtër me 
taksi në Kalkuta kushton Rs 50- aq sa për të blerë 10 kile oriz gruri të 
papërpunuar.  

 
33 Life, prill 1988. 
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Dikush mund të mendojë se unë po merrem me detaje të vogla, duke 
folur për udhëtimet e murgeshave; a ka vërtet rëndësi nëse ato udhëtojnë me 
taksi? Në fund të fundit ato i kanë disa lukse të çmuara në jetë. Pamja e mur-
geshave në taksi nuk do të më kishte mërzitur mua aspak, po të mos kisha 
lexuar e rilexuar për mjetet e tyre “të varfëra dhe modeste” të udhëtimit. 
Autorët kanë prodhuar një imazh biblik si ai i Jezusit dhe dishepujve të tij 
duke u çapitur në tokën e shenjtë. Linja zyrtare e mënyrës së transportit jepet 
nga Chawla në biografinë e autorizuar të Nënës: “Motrat udhëtojnë siç 
udhëtojnë edhe të varfërit. Ato zakonisht ecin, ose në qoftë se distanca është 
e largët, përdorin transportin publik.34 

Keqpërdorimi i ambulancave është natyrisht, një çështje më vete sepse 
ato mund të përdoreshin për të përmirësuar shërbimet publike dhe shëndetë-
sore në krizë të qytetit. Në vend që t`i kërkonte shërbimit bashkiak të Kalku-
tës t`i pajiste me ambulanca, Nënë Tereza do t`i vinte burimet e saj në ndi-
hmë të qytetarëve, të cilëve nuk ju mungonin paratë. Gjithashtu, më shqetës-
on fakti që makinat e dhuruara nga individë dhe biznese të keqpërdoren në 
këtë mënyrë. Pyes veten, në qoftë se Dr.Sinha, një doktor Kalkutas, i cili i 
dhuroi një ambulancë Nënë Terezës në kujtim të prindërve të tij, është në 
dijeni të faktit se makina rrallë është përdorur për funksionin që ai kishte si 
synim.  

Imazhi i rreptësisë ekstreme dhe “modestisë” të murgeshave siç për-
shkruhej nga Nënë Tereza dhe biografët e saj nuk është aspak i vërtetë. 
Thuhej që murgeshat as nuk ia kishin idenë sesi ngjanin dyqanet nga brenda, 
kaq të palidhura me këtë botë janë ato. Murgeshat e Nënës, janë parë shpesh 
herë duke bërë shoping në “New Market” të Kalkutës; një konglomerat 
dyqanesh të shekullit të 19 me një sipërfaqe 2 km x 2 në qendër të qytetit. 
Unë kam fotografi të murgeshave, duke blerë kozmetikët bazë në New 
Market. Në 27 dhjetor të vitit 1997, unë fotografova disa murgesha që blinin 
shalle kashmiri të shtrenjtë, në një dyqan (nr. G56) i quajtur “këndi i Kash-
mirit”. Gjatë viteve të fundit murgeshat janë parë në zonën shumë popullore 
të shopingut në Garihat, në jug të Kalkutës; zonë e qytetit, ku ato më 
përpara nuk kishin guxuar kurrë të shkonin.  

Unë kam trokitur shumë herë në derën e shtëpisë së Nënë Terezës për 
të varfërit që janë duke vdekur në Kalkutë dhe shumë shpesh, ashpërsisht, 
më është thënë nga murgeshat në anën tjetër të flas vetëm anglisht, pasi 
gjithmonë flisja në gjuhën bengali dhe indiane. Në një bashkëbisedim, në 7 
tetor të vitit 1996, unë fillova të flisja në gjuhën bengali por shumë shpejt e 
kuptova që në anën tjetër ishte një boshllëk total, kështu që thashë një fjalë 
në gjuhën indiane dhe si përgjigje e saj, m'u tha ashpërsisht “fol në anglisht”.  

 
34 Navin Chawla, Biografia e autorizuar e nënë Terezës (Penguin India, 1992) fq 67. 
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Është një fakt i njohur, se shumica e murgeshave të Nënë Terezës së 
Kalkutës, nuk mund të flasin dhe të kuptojnë as bazat e gjuhës bengali, 
gjuhës së Kalkutës; disa prej tyre, duke qenë nga Bihari, flasin gjuhën e 
Indisë veriore që flitet nga shumica e indianëve. Kjo ndodh sepse pjesa 
dërrmuese e murgeshave (rreth 70 % e tyre) janë punësuar nga India jugore, 
e cila ka një popullsi të madhe kristiane dhe të cilët flasin anglishten si një 
gjuhë kombëtare, paralelisht me gjuhët e tyre amtare si kannada, tamil, teluga 
ose malayalam. Unë nuk kam takuar kurrë ndonjë “të varfër të më të 
varfërve” në Kalkuta, që të dijë qoftë një apo dy fjalë në anglisht. Në Indinë 
e madhe, jam i sigurt se ka pak njerëz të krishterë në atë kategori, të cilët 
flasin anglisht; ndoshta në Indinë jugore ose në Goa; por ata duhet të jenë 
shumë të rrallë në të vërtetë. Kjo ndodh sepse komunitetet krisitiane 
relativisht kompakte të Indisë, kanë burime të mjaftueshme për të përkrahur 
anëtarët e tyre më të dobët.  

Kjo ngre pyetjen – Si komunikonin murgeshat e Nënë Terezës me të 
varfërit në Kalkuta?  

- Ato nuk komunikonin. Ato nuk kishin nevojë, pasi nuk dilnin në rrugë 
apo në lagjet e varfëra, që të pyesnin për nevojat e të varfërve. Problemet 
mbeteshin brenda shtëpive ku nevojat e banorëve duhet të zgjidheshin. Këtu 
puna bëhej në anglisht, italisht, gjermanisht, spanjisht, finlandisht, etj. nga 
njëra anë dhe gjeste nga ana tjetër. Puna në shtëpinë e Nënë Terezës në 
Kalkuta bëhet e tëra nga vullnetarët që vinin nga e gjithë bota. Ata japin 
maksimumin e tyre dhe disa vetë e bëjnë në të vërtetë këtë gjë, por shumë 
nga ata më kanë treguar se sa pengesë e madhe krijonte për ta mosdija e 
gjuhës së vendasve; sigurisht janë disa që flasin nga dy fjalë në bengali dhe 
hindi dhe pretendojnë se flasin rrjedhshëm gjuhën “indiane”.  

Nuk kërkohet nga murgeshat e misionareve të bamirësisë të mësojnë 
gjuhën vendase, pasi gjuha e tyre zyrtare është anglishtja dhe njohuria e 
anglishtes që lejon të kuptuarit konkret të Biblës konsiderohet e mjaftuesh-
me; ato gjithashtu, lëvizin shumë nga një cep i botës, në tjetrin dhe kështu të 
mësuarit e një gjuhe vendase nuk do ia vlente. Sidoqoftë, a nuk është e arsye-
shme që të presësh prej murgeshave të Kalkutës të kenë njohuri fillestare të 
bengalishtes? Nuk është e arsyeshme që ta bësh këtë një kërkesë të organiza-
tës sepse ato që punojnë në Kalkuta, e mësojnë pak a shumë bengalishten e 
përditshme; fundja ishte Kalkuta që i solli atë lavdi Nënë Terezës dhe kishës 
së saj. Duke u kthyer mbrapsht në vitin 1969, Nëna ka vënë si rregull se 
gratë dhe burrat që “kishin dëshirë t`i bashkoheshin (urdhrit të saj) duhet të 
mësonin –sidomos gjuhën e njerëzve të cilëve do t'u shërbenin.” Mirëpo ato 
ishin kohëra kur Nënë Tereza ishte një murgeshë e sinqertë dhe jo popullore 
duke bërë më të mirën e saj me burime të kufizuara, përpara se t`i lejonte 
vetes që të thithej nga sulmi i publicitetit. Me kalimin e viteve nuk pati 
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ndonjë përpjekje për t`i bërë murgeshat të mësojnë gjuhën e njerëzve që 
supozohet t'u shërbejnë, të paktën jo në Afrikë dhe në Indi.  

Nënë Tereza vetë nuk e fliste rrjedhshëm bengalishten! Kjo mund të 
duket diçka shumë e çuditshme pas 70 vitesh në Kalkuta, por për mua nuk 
është surprizë. Ajo ishte e rrethuar nga europianë, anglo-indianë dhe kristi-
anë të Indisë jugore, kishte një theks të shquar ballkanas dhe bengalishtja e 
saj ishte shumë fillestare, por pompoze. Gjithmonë mbante gjendje fraza si 
“Unë do të lutem për ty”, “vuajtjet ju afrojnë me Jezu Krishtin” etj. Ajo mu-
ndej, në qoftë se dëshironte, t`ja hidhte me bengalishten e saj të strukturuar 
dhe gramatikisht korrekte, por rrallë përpiqej.  

Po pretendimi i biografëve të saj sipas të cilëve, ajo u kishte mësuar alfa-
betin e bengalishtes, fëmijëve të lagjes së varfër Motijheel, të Kalkutës në 
vitet 1940, kur ajo kishte nisur jetën e saj si një shpëtimtare e të varfërve? 
Kjo përrallë është treguar me mijëra herë. Unë po ju jap një ilustrim tipik të 
Franka Zamboninit, një gazetare dhe mike e ngushtë e Nënë Terezës:  

 
Projekti i parë i saj ishte një shkollë, dhe jo rastësisht, ajo kishte qenë 
mësuese për rreth 20 vjet. Ajo shkoi në Motijheel, lagjia e njerëzve të varfër, 
përbri murit të shkollës. Ajo mblodhi disa fëmijë së bashku në një vend 
bosh, të rrethuar nga kashta e kasolleve të të varfërve. Atje nuk kishte tavo-
lina, tabela shënimi dhe shkumësa. Më ndihmën e një njeriu që rrinte kot 
aty afër, ajo pastroi tokën nga barërat dhe duke përdorur një shkop shkroi 
gërmat e alfabetit të bengalishtes në tokë. Ajo e përfundoi mësimin e saj 
duke recituar një poezi dhe duke u lutur. Ditën tjetër, dikush i solli asaj një 
tavolinë dhe një stol......35. 
 
Ky tregim, si tregimet e Musait, i cili merrte urdhrat e gdhendur në gur, 

nuk ka baza për shumë arsye, pjesërisht sepse banorët e lagjes së varfër 
Motijheel, janë kryesisht myslimanë Bihari dhe nuk flasin bengalisht; gjuha e 
tyre është urdishtja ose hinduishtja. Sot, ekziston një shkollë fillore në Moti-
jheel, që administrohet nga shteti dhe gjuha e mësimit është urdishtja. Edhe 
sikur, për hatër të argumentit, ne pranojmë se Nënë Tereza e Kalkutës i 
mësoi në të vërtetë fëmijët në bengalisht, më e habitshmja është se ajo kurrë 
nuk shkroi diçka në këtë gjuhë gjatë 45 viteve të jetës së saj. Ajo shkroi një 
numër të madh letrash dhe mesazhe në anglisht, kryesisht të shkruar me 
dorë, me shkarravitje, shumica e të cilave ishin vënë në kornizë nga admirue-
sit e saj (duke përfshirë edhe ata në Kalkuta) dhe shumë të tjera të riprodhu-
ara në libra të shkruar për të. Por asnjë letër apo mesazh nuk është shkruar 
në bengalisht. 

 
35 Franca Zambonini, Tereza e Kalkutës; një laps në dorën e Zotit ( Alba House, 1993) fq 43. 
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Pas disa vitesh, në një ankand në Nottingham, një letër e shkruar nga 
Nënë Tereza me pak fjalë, u shit për 120 sterlina.36 Unë jam gati të paguaj 
shumë më tepër për një letër të tillë të shkruar në bengalisht.  

“Numri i madh” i Nënës, i cili është numri i njerëzve që ajo ka referuar në 
fjalimin e saj gjatë marrjes së çmimit Nobel për njerëzit e “mbledhur” nga 
rrugët e Kalkutës, nuk është i saktë, nëse bëhet një shqyrtim i hollësishëm. Më 
poshtë gjendet një listë e kohës dhe e vendit të referimeve të ndryshme, dhe 
numri për çdo rast që ajo ka referuar për njerëzit “e mbledhur” nga rruga.  

 
Koha dhe vendi Numri i personave që 

pretendohet “të jenë 
marrë nga rruga” 

 

Dhjetor 1979, Oslo. 
(fjalimi i marrjes së çmimit Nobel) 
 

36,000 

Shtator 1978, Katedralja Freiburg 
Breisgau, Gjermani.  
(Mbajtje fjalimi si e ftuar speciale në 
konferencën e peshkopëve katolikë gjermanë) 
 

36,000 37 

Shkurt 1973, Sidnei. 
(Konferenca Popullimi dhe Ekologjia) 
 

36,000 38 

Shkurt 1973, Melburn 27,000 39 
 
Nëse unë pyes se cili është numri i njerëzve që ajo ka marrë nga rrugët e 

Kalkutës, kam frikë se më duhet të dal me një hamendje. Sigurisht numri është 
i parëndësishëm sepse ajo zor se “mblodhi nga rruga” ndonjë njeri. Duke lënë 
mënjanë këtë detaj të vogël, nëse unë pyetem për të dhënë një shifër sesa 
pranime të reja ka bërë urdhri i saj në shtëpinë për njerëzit që janë duke 
vdekur në Kalkuta çdo vit, unë do të dal me një shifër rreth 500 -700 vetë. 

Pavarësisht nga miti i “marrjes” rregullisht të njerëzve nga rruga, keq-
informimi tjetër serioz, që ajo përhapi në fjalimin gjatë marrjes së çmimit 
Nobel ishte rreth numrit të bebeve të lindura, si pasojë e programit të saj të 
kontraceptimit natyral. Ajo pretendoi se kanë lindur 61273 fëmijë më pak se 
gjatë viteve e mëparshme në Kalkuta, për shkak të kontraceptimit natyral që 
ajo kishte promovuar tek të varfërit. Kjo shifër ishte një shpikje e qartë. Ajo 
gjithashtu tha se po shpërndante termometra fertiliteti dhe temperature për 

 
36 The Sunday Times, London, 10 shkurt 1991. 
37 Një zemër plot dashuri, nënë Tereza.30, fq 27. 
38 Ibid, fq 36. 
39 Leximi i përditshëm me nënë Terezën, fq 57. 
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të varfërit. Një gënjeshtër e qartë, por edhe sikur të mos ishte, asnjë nga 
mijëra gazetarë që ishin të pranishëm nuk kishin kurajë të pyesnin se sa 
banorë të lagjeve të varfëra mund të lexojnë në anglisht. Ajo gjithashtu tha se 
“ditën tjetër” një nga të varfërit erdhi për ta falënderuar atë për mësimin e 
dëlirësisë dhe “vetëkontrollit nga dashuria për njëri tjetrin.” – E pamundur! 

Numri 61273 u bë 134000 40 në qershor të vitit 1981, në Washington 
D.C. Në vitin 1982, gjatë intervistës me Ian Gall për televizionin skocez, kur 
Z.Gall e mbërtheu atë me pyetje në lidhje me pikëpamjet e saj mbi ndalimin 
artificial të mbetjes shtatzënë dhe kundërshtimin e saj absolut të abortit, ajo 
doli me një gënjeshtër monstruoze: “Në 10 vitet e fundit, ne kishim 1 milion 
bebe më pak në Kalkuta (për shkak të metodës time).” Gënjeshtra e la pa 
fjalë z. Gall si për kënaqësinë e saj.  

Nënë Tereza nuk kishte kurajën gandiane të të përmbajturit ndaj mosbe-
simit popullor. Ajo mund edhe të kishte thënë -OK, ju mund të mos pëlqeni 
ose të mos besoni kontraceptimin natyral, por ju më lejoni ta them këtë gjë. 
Mirëpo ajo duhet të gënjente për ta bërë veten popullore dhe të pranueshme.  

Nënë Tereza ka thënë shpesh se braktisja e familjes është varfëria më e 
madhe – “varfëria e dashurisë”. Në fjalimin e saj gjatë marrjes së çmimit 
Nobel, ajo foli rreth saj gjatë: “Ajo varfëri vjen drejt e në shtëpinë tonë, si 
neglizhim për dashuri. Mbase në familjen tonë ne kemi dikë, i cili ndihet i 
vetmuar, i sëmurë, i mërzitur dhe këto janë ditë të vështira për secilin. A jemi 
ne atje? A jemi ne atje për t`i pritur ata?”  

Si rrjedhim, duket e çuditshme që ajo mori një pozicion ndëshkues 
kundër këtyre njerëzve të varfër, të cilët kërkonin ndihmën e saj, por që 
kishin familjet e tyre, sado të largët apo të varfër që ishin. Në vlerësimin e 
misionareve të bamirësisë, këto njerëz, të cilët mund të jenë veçanërisht të 
varfër dhe në nevojë, nuk janë edhe “aq të këputur”.  

Unë kam këtu përmbledhjen e tre bashkëbisedimeve telefonike me 
shtëpinë e të varfërve që janë duke vdekur, të cilat janë regjistruar në 16 
qershor 1995 dhe 3 tetor 1996. 

Unë: Unë kam një grua me vete afër Kinema Purno, e cila është duke vdekur (kjo 
ndodhet pranë shtëpisë së Nënës për të varfërit që janë duke vdekur). A mund të dërgoni 
një ambulancë?  

Murgesha: Ne nuk dërgojmë ambulancë. Kontaktoni shërbimin e 
bashkisë së Kalkutës. Ku ndodhet gruaja?  
Unë: Ajo është në shtëpinë time. 
Murgesha: Përse ndodhet ajo në shtëpinë tuaj?  
Unë: Por.... ajo është nga një fis i largët. 
Murgesha: MË VJEN KEQ. NE NUK MARRIM RASTET FAMILJA-
RE. AJO NUK MUND TË VIJË KËTU  

 
40 New York Times, 4 qershor 1981. 
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(zëri bëhet i rëndë dhe i irrituar). 
 

Unë: Por ajo nuk ka shtëpi dhe është e varfër. Unë vetë nuk kam burime për t'u 
kujdesur për të.  
Murgesha: Nuk ka rëndësi. Ky është rregulli ynë, ne NUK marrim raste 
familjare. 
Unë: Por... nuk do ta konsideronit? 
Murgesha: Unë po ju them, ne NUK marrim raste familjare edhe nëse 
ajo është e varfër apo jo. 
Unë: Por, nëse unë bëj një pagesë të vogël?  
Murgesha: Ne nuk kemi atë sistem. Ne nuk mund t`ju ndihmojmë. (Në 
këtë moment, ajo zakonisht e mbyll telefonin).  
 
Sistemi i të mos pasurit të bësh asgjë me dikë që është duke vdekur ose 

duke vuajtur, por që ka një njeri të familjes është një nga principet themelore 
të misionareve të bamirësisë. Ky rregull është formuluar nga vetë Nënë 
Tereza shumë vite më parë. Admiruesit e Nënë Terezës do të më tregonin 
mua sesi kjo gjë pajtohet me deklaratën e saj..., “Në shtëpinë tuaj ju keni një 
Krisht të uritur, të zhveshur dhe të pastrehë. A jeni të aftë ju ta njihni atë në 
shtëpitë tuaja? A e kuptoni nëse ai është mirë mes jush?” Edhe sikur ndonjë 
nga ne, më pak të vdekshmit, do të arrinte ta njihte Krishtin e përvuajtur në 
shtëpinë e tij dhe të përpiqej ta sillte atë nën kujdesin e Nënë Terezës, e cila 
është mikesha e tij e fundit, vuajtjet e tij do të vinin vetëm nga mospranimi. 
Qysh nga vdekja e Nënës, rregulli i “rasteve familjare” është zbutur disi në 
Kalkuta.  

Shumë herë, kur unë i kam telefonuar shtëpisë për njerëzit që janë duke 
vdekur në Kalkuta, pyetja e parë që më bëhej ishte se nëse po interesohesha 
për ndonjë të afërm. Nëse murgesha në anën tjetër nuk kënaqej, ajo nuk do 
ta vazhdonte bashkëbisedimin. Në Romë, nga ana tjetër, të varfërit nuk 
pyeteshin nëse ata janë një “rast familjar”; ata duhet të ishin të padëshiruar 
dhe vetëm ajo do të mjaftonte për ta.  

Nënë Tereza ka qenë zakonisht ekonomike me besimin e saj, në gjys-
mën e shekullit kur flitej për aktivitetet e saj. Gazetarët dhe autorët me ose 
pa interes, kanë marrë shpesh sugjerime nga ajo, kur krijonin përralla fanta-
stike bamirësie. Mirëpo unë mendoj se kur bëhet fjalë për gjëra të paqena, 
ishte Nënë Tereza ajo që i drejtonte ata. Trillimet e lavdisë, të prodhuara në 
emër të Nënës kanë pasur bekimet e saj. “Gazetarët mund të bëjnë punën e 
Zotit” ishte një nga thëniet e saj të preferuara.  

Libri i Audrey Constant mbi jetën e saj, i shkruar për fëmijë, është një 
nga dorëshkrimet që ajo personalisht e ka korrigjuar dhe e ka pajisur me 
shënime. Vetë autori e ka thënë këtë gjë në komunikimin personal: “I tri-
shtuar, unë akoma nuk e kam takuar atë (Nënë Terezën). Kur e shkrova 
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historinë (të cilën e bëra me ndihmën e motrave të bamirësisë) vetë Nënë 
Tereza bëri ndryshime me dorëshkrim, duke shkruar në një kopje të librit 
dhe ma dërgoi. Unë do ta ruaj atë gjithmonë.”41 

Ky libër ka disa pretendime të çuditshme, rreth funksioneve bamirëse të 
misionareve duke përfshirë atë që ato kanë “122 klinikat e lebrosëve”42. Në 
Kalkuta ata kanë një klinikë për lebrosët, jashtë në natyrë dhe që hapet një 
herë në javë – pjesëmarrja mesatare është rreth 60 vetë. Libri gjithashtu, e 
përshkruan Kalkutën si një qytet të mbipopulluar nga lebrosët dhe se duhet 
ndërtuar një kishë e veçantë për ta: “Ata kanë kishën e tyre.”43 Në fakt një 
kishë e tillë nuk ekziston. 

Në vitin 1979, Nënë Tereza i shkroi një letër të famshme Morarji Desait, 
kur ai ishte (për pak kohë) kryeministër i Indisë. Në letrën e saj, Nëna e 
qortoi rreptë Z. Desai që nuk kishte shfuqizuar abortin dhe vazhdoi duke 
thënë “Vetëm në Kalkuta ne kemi 102 qendra ku familjeve u është mësuar 
vetë-kontrolli nga dashuria.”44; që do të thotë, qendra të planifikimit familjar 
natyral.  

Çfarë mund të ketë dashur ajo të thotë me “102 qendrat”. Unë jam 
menduar shumë gjatë dhe shumë thellë, por nuk e kam kuptuar thelbin e 
kësaj thënie, veçanërisht duke pasur parasysh që urdhri i saj nuk ka as edhe 
një qendër të tillë. A mund të ketë dashur të thotë se ajo ka pasur këshillues 
të tillë..., por qendra?  

Përmbajtja e këtij pretendimi të habit – pasi ajo po i shkruante kryemini-
strit, edhe pse është i pranueshëm fakti, që ai ishte shumë herë më pak i 
famshëm se ajo.  

Nuk më vjen si surprizë kur miku i Nënë Terezës, prifti i Kalkutës 
Eduard Le Joly, pas 13 vjetësh, jep shumën totale të qendrave të saj të plani-
fikimit familjar në shifrën “69”.45 Asnjëra prej tyre nuk përmendet që të jetë 
në Kalkuta.  

Unë kam mbetur i habitur nga shifra e Nënë Terezës prej “102” qendrat 
e planifikimit familjar, por jam i shqetësuar nga ajo që ka thënë në një 
mbledhje të “bashkëpunëtorëve” (njerëz të fuqishëm nga e gjithë bota që 
mbledhin fonde) në Londër, në 13 korrik të vitit 1977. Ajo tha “Ne shpe-
nzojmë 20.000 Rs në një javë vetëm për ushqim për 59 qendrat që kemi në 

 
41 Komunikime personale, datuar 26 mars 1995. 
42 Audrey Constant, Në rrugët e Kalkutës, historia e nënë Terezës ( Religious and Moral Education 
press, 1980) fq 15. 
43 Ibid, fq 16. 
44 Një letër e hapur e nënë Terezës për kryeministrin Morarji Desai, për sa i përket projekt 
ligjit për liritë fetare 1978, sikurse citohet nga Eileen Egan, Një vizion i tillë për rrugën, nënë 
Tereza, shpirti dhe puna e saj (Sidgwick&Jackson,1985). 
45 Edward le Joly, Nënë Tereza një grua që ka rënë në dashuri ( Ave Maria press, 1993) fq 189. 
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Kalkuta.”46 Kjo nuk ishte thjesht një rrëshqitje gjuhe, pasi “59” qendrat 
përsëriten në këtë mënyrë: “Ato (motrat) lëvizin në të gjithë qytetin (vetëm 
në Kalkuta ne kemi 59 qendra, shtëpia për të varfërit që janë duke vdekur 
është vetëm një prej tyre).47 

Në vitin 1977, Nënë Tereza kishte 4 qendra në Kalkuta, ndërsa aktualisht 
urdhri i saj ka 8 qendra, pa numëruar 3 manastiret e grave në qytet. Kështu që 
çfarë të themi për “59 qendrat” e saj? Një mëkatari si unë, i duhet një masë e 
madhe liçense shenjtërore. Në mënyrë alternative, kjo mund të përshkruhet 
edhe si simptoma e psikozës, ose “Pseudologica Fantastika”, nëse do të 
përdorim një term të shekullit të XIX për ta përshkuar rrëfimin e përrallave 
fantastike. Pa dyshim, disa do ta përmblidhnin si një britmë të qartë.  

Siç e di e gjithë bota, Nënë Tereza ishte mbrojtësja e fundit e të varfër-
ve, veçanërisht në Kalkuta. Ajo deklaronte në emër të të varfërve të Kalkutës 
si për shembull: “Ne merremi me mijëra e mijëra të varfër në Kalkuta. Siç 
mund ta dini, në këtë qytet jetojnë mbi 10 milion njerëz, por deri tani nuk 
jam në dijeni të ndonjë gruaje midis të varfërve që të ketë abortuar.”48 Ajo e 
ka thënë këtë gjë mjaft shpesh gjatë jetës së saj. Me fjalë të tjera, Nëna po 
kthehej përsëri në temën e saj të vjetër, ‘Ne kemi gjithmonë vend për një 
fëmijë tjetër. M'i sillni mua të gjithë fëmijët që ju nuk dëshironi.”  

Unë jam i habitur nga deklarata e Nënë Terezës se asnjë grua beqare, 
midis “shumë të varfërve” në Kalkuta, nuk ka abortuar. Në Kalkuta, një 
milion e gjysmë njerëz jetojnë nën nivelin e varfërisë. Edhe nëse e marrim 
këtë në konsideratë, do kishim një raport të ulët femër-mashkull, për shkak 
të natyrës migruese të popullsisë. Do ishin rreth gjysmë milioni gra “shumë 
të varfëra” dhe shumica e tyre do të ishin në një moshë që lindin. A dëshiro-
nte Nënë Tereza që të besonim se ajo furnizonte me ushqim 400.000 shtat-
zëna ose gra shtatzëna potenciale si edhe fëmijët e tyre në Kalkuta, kur 
urdhri i saj nuk ka asnjë shtëpi materniteti apo njësi për nënat dhe fëmijët e 
tyre? Mua më kanë thënë se shumë vite më parë, ajo mbante një ambient të 
vogël për nënat dhe bebet e tyre, por është e sigurt se aktualisht, ai ambient 
nuk ekziston më.  

Një numër i vogël grash në Kalkuta, të cilat kanë ndërmend të abortojnë 
janë bindur nga misionaret e bamirësisë për të mos abortuar dhe për të vazh-
duar shtatzëninë e tyre. Këto gra janë vizituar më pas, disa herë si paciente, 
nga shoqata e grave mjeke në spitalin e Indisë (AMWI), një maternitet shtetë-
ror, i cili ka gjasa të ketë lidhje të afërta me Nënë Terezën. Historikisht, admi-
nistrimi i spitalit dhe misionaret e bamirësisë kanë pasur një lidhje të ngushtë. 

 
46 Fjalimi i nënë Terezës për bashkëpunëtorët në 13 qershor 1997 në Brompton Oratory, 
sikurse është cituar në Një zemër plot dashuri, fq 61. 
47 Duke dashur Jezusin, nënë Tereza, fq 34. 
48 Ibid, fq 93. 
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Spitali ka 30 shtretër dhe shumë prej tyre janë të zënë nga “gratë e Nënë 
Terezës”. Këto gra janë marrë nën përkujdesje, derisa të dalin nga spitali dhe 
fëmijët e tyre, që i kanë lindur merren gjithashtu, nën përkujdesje nga 
misionaret e bamirësisë; të gjithë ata fëmijë janë birësuar. Pra, siç edhe duket, 
misionaret e bamirësisë nuk bëjnë ndonjë gjë të madhe për mbajtjen e “grave 
të Nënë Terezës”, edhe pse dihet që ato i çojnë atyre ushqim herë pas here. 

Kur Nënë Tereza tha se ajo nuk ishte në dijeni të “qoftë edhe një gruaje 
midis më të varfërave në Kalkuta, e cila ka abortuar”, a ishte ajo e çorientuar 
me qëllim, apo ishte e keqinformuar në të vërtetë? Cili mund ta thotë që ajo 
e ka cituar popullsinë e Kalkutës saktësisht, gjë e cila është e habitshme, 
meqenëse dihej se ajo nuk e kishte idenë rreth këtyre çështjeve. Kështu që 
unë mund të supozoj se ajo kishte disa ide rreth sjelljes së grave “më të 
varfëra” indiane ndaj shtatzënive të padëshiruara. 

Ka mundësi që ajo e ka bërë me vetëdije deklaratën çorientuese; mbase 
ajo ishte vënë në pozitë shumë të vështirë, për të thënë të vërtetën se gratë 
në Kalkuta, duke përfshirë edhe gratë “më të varfëra” të qytetit, të cilat nga 
bota mbarë shiheshin si spektatore të saj, ishin veçanërisht indiferente ndaj 
abortit. Duke mundësuar heqjen dorë nga aborti, të mijëra grave në të gjithë 
botën, mbase ajo e konsideronte si një dështim personal mossuksesin e saj 
në Kalkuta; a është kjo rruga për t’u marrë me dështimet e perceptuara?  

Gjatë vitit të punës si një zyrtar i ri në Spitalet Universitare të Kalkutës, 
unë kam asistuar personalisht, në shumë aborte dhe një numër i madh i tyre 
kryheshin nga “gratë më të varfëra”. Në qoftë se unë nga një pjesë e caktuar 
e lexuesve, shihem si ndonjë lloj djalli i pazakontë në qytetin e Nënë Terezës, 
më lini të vë në dukje se secili nga ne e ka bërë këtë, përfshirë edhe myslima-
nët; përveç vajzës së vetme katolike-romane.  

Thënia e saj “Më sillni të gjithë fëmijët që nuk i dëshironi” është një nga 
citimet e panumërta të Nënës në lidhje me aktivitetet e saj në Kalkuta, gjë e 
cila ka një të vërtetë të vogël brenda saj. Megjithatë, fëmijët duhet të jenë 
plotësisht të padëshiruar. Për të ilustruar këtë gjë, unë do t`ju tregoj eksperie-
ncën time të fundit në jetimoren e Nënës në Kalkuta, të quajtur Shishu 
Bhavan. E gjithë ngjarja është regjistruar në video.  

Në 30 gusht të vitit 1996, rreth orës 5 mbas dite, unë gjeta një rrëmujë të 
vogël përballë hyrjes së Shishu Bhavan, ku një grua “shumë e varfër”, Noor 
Xhihan (emri i ndryshuar me kërkesën e saj) po qante me dënesë. Ajo kishte 
me vete dy fëmijët e saj, të dyja vajza, e vogla ishte 10 muajshe ndërsa e 
madhja ishte rreth 2 vjeç. Vajza e vogël 10 muajshe vuante nga diarreja dhe 
ishe e sëmurë; vajza 2 vjeçare ishte e ushqyer keq dhe ishte shtrirë në rrugë 
duke bërtitur.  

Unë e pyeta Noor Xhihanin sesi e kishte hallin. Ajo më tha se ishte 
nxjerrë jashtë nga shtëpia e saj (ajo kishte jetuar në një lagje të varfër afër 
Kalkutës) nga i shoqi dhunues një natë më parë dhe kishte ardhur në Shishu 
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Bhavan rreth orën 10 pasdite duke shpresuar se do të gjente pak ndihmë për 
fëmijët e saj. Portieri e kishte lënë të hynte dhe ajo ishte lejuar të flinte në 
oborr; ata i kishin dhënë madje, një çarçaf për fëmijët e saj. Megjithatë në 
orën 5 paradite, ajo ishte nxjerrë jashtë në rrugë me një filxhan çaj në dorë. 
Që atëherë, ajo po kërkonte të hynte, në mënyrë që fëmijët e saj të hanin 
diçka dhe të flinin diku.  

Lutjet me ngulm për ndihmë të Noor Xhihanit nuk u mirëpritën nga 
murgeshat; dhe dera qëndroi e mbyllur para fytyrës së saj. Të qarat e fëmijës 
së uritur ishin shpërfillur. Shitësit lokal patën mëshirë për atë grua dhe i 
dhanë çaj dhe bukë; dikush i solli pak qumësht për fëmijët. Që nga koha që 
unë arrita në orën 5 mbas dite, një grumbull i vogël njerëzish ishin mbledhur 
dhe ishin revoltuar ndaj murgeshave. Mbas shumë goditjeve të zhurmshme, 
një murgeshë u duk në derë. Unë e pyeta atë se përse ato nuk dëshironin t`i 
jepnin gruas dhe fëmijëve të saj pak ushqim dhe strehim për atë natë vetëm. 
Murgesha tha se ato mund ta bënin atë gjë, por vetëm mbasi kjo grua t`i 
autorizonte misionareve të bamirësisë të drejtat e plota ndaj fëmijës së saj. 
Me fjalë të tjera, duhej firmosur “formulari i heqjes dorë” ose në këtë rast, të 
vulosej me gishtin e majtë të Noor Xhihanit. Më pas, fëmijët do të birësohe-
shin, në kohën e duhur, nga një familje e mirë katolike në Perëndim (kjo e 
fundit është supozimi im; murgesha nuk e tha atë gjë).  

Noor Xhihani u bë histerike kur ju përmend “firmosja” për fëmijët e saj 
dhe i tha murgeshës se çfarë mendonte për të, gjë e cila ishte e pashpjegue-
shme dhe e papërshtatshme. Rreth orës 7 mbas dite, Noor Xhihani largohet 
nga Shishu Bhavan duke u zhdukur në errësirën e pasigurt të Kalkutës për 
t’u kthyer, ka mundësi, tek i shoqi i saj dhunues.  

Ajo u largua jo shumë e hidhëruar; pasi si një grua e varfër në Indi, asaj i 
kishin përplasur derën në fytyrë edhe më parë. Ajo e dinte se i pasuri dhe i 
fuqishmi e ka refuzuar gjithmonë të varfërin. Ajo e dinte që ekzistenca e 
fëmijëve të saj ishte marrë në duar të tjetër kujt. Megjithatë, ajo nuk e kupto-
nte dot sesi bota e përmendte çdo herë Nënë Terezën kur thoshte: “Ka 
gjithmonë një dhomë për një fëmijë tjetër në shtëpinë time.”  

Kur Noor Xhihani dhe shitësit, po thërrisnin me të madhe murgeshat 
pranë derës së mbyllur të jetimores, një grua perëndimore, e cila dukej si vu-
llnetare, po hecte në trotuar dhe trokiti në derë që ta hapnin atë. Unë e vura 
në pozitë të vështirë dhe e pyeta: “Duke marrë parasysh imazhin dhe fina-
ncat e Nënë Terezës, a ishte i pranueshëm ky lloj trajtimi i një gruaje të 
varfër me fëmijë dhe se a duhej t`i kërkohej një gruaje pa ndihmë të hiqte 
dorë nga të drejtat e fëmijëve të saj?” Unë i kërkova asaj ta linin atë grua të 
hynte dhe të ushqente fëmijët e saj. Këtu ajo u irritua dhe më tha se unë po e 
fyeja, kur në fakt duhet t`i isha mirënjohës që ajo grua ishte në vendin tim 
për të ndihmuar të varfërit. Unë i thashë se i isha mirënjohës, por po vija në 
dyshim mizorinë e qartë të Nënë Terezës dhe e krahasoja atë me pohimet e 
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saj. Ajo u irritua më tepër dhe menjëherë u largua nga ne. Unë e luta të mos 
kthehej përsëri në Indi për të ndihmuar “popullin tim”. Mbas dy vjetësh unë 
e kuptova se gruaja në fjalë ishte Ana Ganza, një kanadeze-kroate, e cila më 
vonë do të shkruante një gjysëm biografi të autorizuar të Nënë Terezës, të 
quajtur “Udhëtimi i shpresës”. Pas botimit të librit të saj, unë i shkrova 
Ganzës duke e kujtuar për incidentin (e regjistruar) të ndodhur jashtë Shishu 
Bhavan dhe duke i kërkuar mendimet dhe komentet e saj për këtë ngjarje. 
Ajo nuk më ktheu kurrë një përgjigje. 

Shtrembërime të qarta të fakteve në fjalimet apo deklaratat e Nënë 
Terezës ishin evidente gjatë dekadës 1975-1985. Pas mesit të viteve 1980, ajo 
bëhet më dinake në metodat e saj, ndërkohë që media bënte pjesën më të 
madhe të punës së saj.  

Për shembull, kur ajo erdhi në Londër në prill të vitit 1988, gazetarët iu 
ngjitën nga pas. Për dy net rresht, ajo i mori ata për shëtitje përgjatë “qytetit 
të karton-të të Londrës” sidomos nën urën e Waterlusë. Duke e bërë median 
të dridhet nga devotshmëria e saj ajo deklaroi:  

 
“Ka shumë më tepër vuajtje tani, besoj, shumë më tepër vetmi, vetmia e 
dhimbshme e njerëzve të refuzuar nga shoqëria, të cilët nuk kanë askënd që 
të përkujdeset për ta. Më lëndoi aq shumë fakti tek shikoja njerëzit tanë në 
të ftohtin e tmerrshëm, të rrethuar vetëm me kartonë. Unë nuk dija çfarë të 
thosha, sytë e mi ishin mbushur me lot. Ja tek ishte ky njeri shtrirë atje duke 
e mbrojtur veten nga të ftohtët, i pastrehë dhe i pashpresë. Ai shikoi lart 
dhe tha: “Që prej shumë kohësh nuk kisha ndjerë ngrohtësinë e një dore 
humane.”49 
 
Performanca e saj ishte e pagabueshme dhe çdokush u prek, madje edhe 

publiku britanik, i cili normalisht është skeptik. Mirëpo, Nënë Tereza asnjë-
herë nuk e bëri të qartë në media se cili ishte qëllimi i saj i veçantë i këtij 
udhëtimi në Londër – ai ishte për të bërë presion mbi kryeministren 
Thatcher dhe për të mbështetur faturën e David Altonit në mënyrë që të 
pakësohej kufiri kohor i abortit nga 24 deri në 18 javë (braktisja plotësisht e 
abortit nuk ishte në agjendë). Media me siguri nuk e dinte se udhëtimi i saj u 
sponsorizua dhe u mbështet nga lobi kundra abortit.  

Takimi i saj me Margeret Thatcher dhe nisja nga Westminster me një maki-
në, të cilës i jepte Z. Alton (MP i vetëm kundra abortit në Britani), nuk mund 
të mbahej sekret normalisht, por përsëri ajo i tha gazetarëve se i kishte thënë 
Thatcher, “Më jep një shtëpi ose unë do t`i sjell të gjithë ata (të pastrehët) në 
hollin e madh”50, duke ju referuar hollit të madh të Westminsterit. Kjo ishte 

 
49 The Guardian, 14 prill 1988. 
50 The Times, 14 prill 1988. 
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gjithçka që ajo tha për mediat, pasi doli nga takimi, përveç përkufizimit si një 
takim “i mrekullueshëm”, duke devijuar nga termi i saj i zakonshëm “i bukur”.  

Z. Alton, nga ana tjetër, foli në mënyrë krejt kategorike për axhendën 
specifike kundër abortit në takim, duke thënë: “Ne e dimë se përfshirja e saj 
në një nivel shumë personal në këtë moment kritik do të jetë një faktor 
shumë deçiziv”51 (nuk ishte ashtu).  

Atëherë, pse Nënë Tereza shkoi deri në këtë pikë për të kamufluar 
qëllimin e vërtetë të udhëtimit të saj? Sepse ajo e dinte se aborti nuk ishte një 
çështje pikante në shoqërinë britanike dhe gjëja më e rëndësishme është se 
pjesa më e madhe e popullsisë britanike gjithmonë nuk e ka favorizuar abor-
tin. Ajo ndoshta do e kishte larguar publikun britanik, nëse do të vazhdonte 
të fliste me fjalët e mëdha të helmëta kundër abortit. Tema e të pastrehëve 
ishte një litar emocional më i sigurt për t’u tërhequr, veçanërisht pasi “qyteti i 
kartonët” ishte atë kohë një çështje sociale gjithmonë e më e diskutueshme.  

Nënë Tereza mesa duket jo gjithmonë ishte kaq e ndrojtur për qëndri-
min e saj kundër abortit; vetëm gjashtë vjet më parë, në gusht të vitit 1983, 
ajo pati shkuar në Irlandë për t’u bashkuar me kryeministrin irlandez të asaj 
kohe, Charles Haughey, në zhvillimin e fushatës kundër abortit. Kësaj here 
nuk kishte shëtitje në mesnatë midis të pastrehëve të Dublinit, mes të cilëve 
nuk kishte mungesë ushqimi; ajo e dinte se nuk kishte nevojë për to, pasi 
popullsia irlandeze në atë kohë ishte tërësisht kundër abortit.  

Për sa më përket mua, mendoj se një grua fetare si Nënë Tereza, duhet të 
ketë më shumë forca bindëse. Është për të ardhur keq që një person kaq i da-
shur, i ndershëm dhe i besueshëm nga bota do të përdorte mjete të tilla loje.  

Nënë Tereza shpesh është cituar të ketë thënë se “Ne varemi vetëm nga 
Zoti. Ne nuk pranojmë financime qeveritare, ne nuk pranojmë donacione të 
kishës....”52. Në intervistën e saj me televizionin skocez, ajo bëri të njëjtin 
pretendim. 

Në fakt, kjo ishte një deklaratë shumë e pabesueshme. 95% apo më 
tepër e ndërtesave të misionareve të bamirësisë janë dhuruar ose nga qeveri 
ose nga kisha katolike. Tashmë është bërë pjesë e folklorit, mënyra sesi ajo 
mori shtëpinë e parë të saj dhe më të famshme nga Korporata e Kalkutës, e 
cituar shumë herë në biografi të ndryshme:  

“Të njëjtën ditë, unë shkova në bashki dhe kërkova një shtëpi. I thashë se 
doja vetëm një vend ku t`i sillja këta njerëz dhe çdo gjë tjetër e bëja vetë. 
Zyrtari i korporatës së Kalkutës më solli në këtë vend, pjesë e tempullit Kali 
dhe tha: “Ky është vendi i vetëm që mund të të jap”. Unë i thashë se ky 
ishte vendi ideal.” 
 

 
51 The Guardian, 14 prill 1988. 
52 Angelo Devananda, Lutjet e përditshme me nënë Terezën ( Fount 1987) fq 91. 
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Për sa jam në dijeni, në vitet e para, korporata e Kalkutës jepte edhe një 
sasi të vogël parash për çdo banor të trajtuar në shtëpi. Prandaj, shtëpia 
quhej “KORPORATA E KALKUTËS: NIRMAL HRIDAY” dhe një 
këshill i vogël drejtues me të njëjtin emër (të shkruar në të dy gjuhët, anglisht 
dhe bengalisht) dhe të varur përpara derës, besoj deri në fillim të viteve 1970. 
Këshilli drejtues shfaqet në filmin e Muggeridges dhe gjithashtu në fotografi-
të e shtëpisë, të cilat janë ribotuar në shumë libra mbi Nënë Terezën, si për 
shembull në librin e Gorée dhe Barbierit, të botuar fillimisht në vitin 1971 
(dhe akoma botohet).  

Në të vërtetë, këshilli drejtues ekziston akoma; ai ndodhet aty poshtë në 
një vend të futur të vogël, pikërisht brenda derës kryesore në anë të majtë. Ai 
tani është padyshim një njësi koleksionuese.  

Kathryn Spink pranon në librin e saj: “Ata (korporata) i dhuruan asaj, 
përkohësisht, një shumë të hollash mujore dhe përdorimin e konvikteve të 
pelegrinëve, bashkangjitur tempullit Kali.”53 

Shtëpia e Nënë Terezës në Dum Dum, afër aeroportit të Kalkutës është 
ndërtuar gjithashtu në një tokë të dhuruar nga qeveria e Bengalit Perëndi-
mor; vendi ka qenë një kamp refugjatësh (misionaret e bamirësisë admini-
stronin një nga kampet e vogla në atë kohë), gjatë luftës me Bangladeshin në 
vitin 1971. Mbas përfundimit të luftës, qeveria e lejoi Nënë Terezën të 
mbante tokën; ndërtesa ishte dhuruar nga një fondacion katolik, e cila trego-
het edhe në një pllakë mermeri brenda në shtëpi. Nëna gjithashtu, kontribuoi 
me disa lekë që mori nga çmimi “John Kennedy”, duke e emërtuar: 
“Qendra Nirmala Kennedy”.  

Megjithatë, një nga shtëpitë e reja të Nënë Terezës, në Kalkuta, në 
Tangra, nuk ndodhet në një tokë të dhuruar nga qeveria, ajo e ka marrë me 
qira atë tokë nga qeveria. Sipas Le Joly: “.....qeveria i ka dhënë asaj një pronë 
shumë të madhe me qira, në shumën 1 rupi (gjysmë cent) në vit. Tani ajo e 
ka me qira, por do ta bëjë të vetën. Sipas fjalëve të saj, “Është më mirë që 
pronësia e tokës të qëndrojë me të zotët e saj” ka thënë Nëna, gjithmonë me 
sens praktik, “sepse në qoftë se rrugët kanë nevojë për riparim, këtë gjë 
duhet ta bëjnë të zotët e tyre, meqenëse është prona e tyre.”54 Të gjitha 
shumë të mira, por ndërtesa më e madhe në këtë pronë nuk ka funksione 
bamirësie, por është qendër rezidence për vëllezërit trajnues. Ky është një 
shembull tjetër sesi shteti i Bengalit Perëndimor ose qyteti i Kalkutës është 
duke subvencionuar misionaret e bamirësisë dhe aktivitetet e tyre fetare.  

Shtëpia më e re e urdhrit në Kalkuta, në rrugën Nimtala Ghat, ndodhet 
në një ndërtesë të dhuruar nga familja lokale Sanganeria. Megjithëse ndërtesa 

 
53 Për vëllazërinë e njeriut nën kujdesin atëror të Zotit, fq 41. 
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ishte dhuruar në vitin 1988, shtëpia u bë e banueshme në vitin 1998, pas 
vdekjes së Nënës.  

Kur ka gënjeshtra, ka edhe gabime, siç ndodhi në librin e Muggeridge 
“Diçka e bukur për Zotin”, në faqen 32, Muggeridge thotë, “... ajo kurrë nuk 
ka pranuar ndonjë dhuratë nga qeveria në lidhje me punën e saj sociale”, 
vetëm për të cituar atë, në faqen 103, “Ne po përpiqemi të ndërtojmë një 
qytezë paqeje në tokën, të cilën qeveria na e dha disa vite më parë, një tokë 
prej 34 akra.”  

Në fakt, Nënë Tereza vetë e bëri një gabim të ngjashëm. Në janar të vitit 
1992, në një fjalim të filmuar me kamera (që është shpërndarë gjerësisht) 
drejtuar stafit në klinikën Scripps në Kaliforni, ajo tha; “Ne nuk pranojmë 
dhurata nga qeveria, ne nuk i kërkojmë kishës për mirëmbajtje, ne varemi 
komplet nga Zoti.” Mirëpo, gjatë të njëjtit fjalim për rreth 20 minuta më 
vonë, ajo thotë, “Me ndihmën e qeverisë, ne jemi duke krijuar qendra 
rehabilitimi për ata (lebrosët). Qeveria më ka dhënë mua tokë, ndërsa unë 
blej materiale ndërtimi dhe i paguaj ata që të ndërtojnë shtëpitë e tyre....” 
Unë nuk besoj se Nënë Tereza t`i ketë dhënë lekë ndonjë të varfëri apo 
nevojtari, kjo gjë bie ndesh me principet e saj. Mirëpo, deklarata e saj shkoi 
mirë me audiencën.  

Në qershor të vitit 1997, Nënë Tereza i kërkoi kryetarit të bashkisë së 
Nju Jorkut, Giulianit, t`i japë asaj një ndërtesë, kështu që ajo të kishte mun-
dësi të zgjeronte shtëpinë e saj kundër Sidës (pa dyshim një kërkesë e meritu-
ar), dhe, ajo kërkoi leje për parking falas për murgeshat e saj, gjë e cila ju dha 
menjëherë.  

Nëse unë parashtroj një listë të të gjitha ndërtesave të misionareve të 
bamirësisë që janë dhuruar nga qeveritë dhe kisha, del se ekziston një traktat 
në marrjen e tyre. Ndërtesa e parë e tyre, ku Nënë Tereza ndodhet tani, 
është blerë me fonde të dhuruara nga kryepeshkopi i Kalkutës; ajo u ble me 
një çmim të mirë në vitin 1951 sepse pronari i saj mysliman po largohej me 
nxitim nga India mbas ndarjes së nën-kontinentit: “Shifra më e madhe që ai 
(kryepeshkopi) mund të propozonte ishte më pak sesa vlera e tokës, në të 
cilën ishte ndërtuar shtëpia; por për fat, oferta ishte pranuar.”55 

Dy nga ndërtesat e tjera të saj në Kalkuta, njëra pranë stacionit 
hekurudhor Sealdah dhe tjetra në rrugën e shtrenjtë Park, janë dhuruar nga 
kisha. Asnjë nga këto ndërtesa nuk ka funksion bamirës. Në pjesë të ndrysh-
me të Indisë, si në Agra, shtëpitë e Nënës ndodhen brenda kompleksit të 
kishave katolike. Në Shtetet e Bashkuara, kisha i ka dhënë asaj prona. Shtë-
pia e saj për pacientët me Sida, në fshatin Greenwich të Nju Jorkut (rruga 
657 Washington), është në selinë e dikurshme administrative të kishës pre-
sbiteriane. Në Itali, pothuajse të gjitha aktivitetet e saj zhvillohen në shtëpitë 
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e kishave dhe shumë prej tyre nuk kishin funksione bamirëse. Manastiri i saj 
i murgeshave, në Kaliari të Sardenjës është pranë një kishe dhe kur unë e 
vizitova atë në dhjetor të vitit 1996, e gjeta strukturën e saj të rinovuar nga 
qeveria, e cila vështronte mbas ndërtesave historike. Akoma njerëzit do të 
vazhdojnë të besojnë në citimin e saj “Ne nuk pranojmë dhurata nga qeveria, 
ne nuk pranojmë dhurata nga kisha...” sepse kjo gjë është thënë nga njeriu 
më i shenjtë i kohërave tona. Ajo ishte një temë e rëndësishme në disa prej 
nekrologjive të saj.  

Ajo tha në kishën Carmelite në Dublin në vitin 1979, « Motrat dalin 
jashtë natën për të punuar, për të mbledhur njerëzit nga rrugët…. »56. Por ato 
nuk e bëjnë një gjë të tillë. Deklarata të tilla janë shumë të pavërteta dhe 
gjithashtu një humbje që i adresohet atyre. Motrat largohen nga puna herët, 
rreth orës 8 të darkës, edhe një tërmet i madh nuk do t`i tundte ato për të 
lëvizur – të paktën jo në Kalkuta. Unë kam shumë biseda telefonike të regjis-
truara kur po përpiqesha që dikush të pranohej në shtëpinë e të varfërve që 
janë duke vdekur në Kalkuta, në mes të natës, dhe motrat insistonin që unë 
ta sillja atë person në orën 9 të mëngjesit të nesërmen. (Unë nuk po them se, 
nëse do të paraqitesha në derë me personin, ai do të kthehej mbrapsht.) Në 
fakt, deri disa vite më parë, shtëpia për njerëzit që janë duke vdekur nuk 
kishte madje asnjë murgeshë që të qëndronte natën – ndërtesa lihej në më-
shirën e pastruesve. Vetëm mbas shqetësimit të madh të disa vullnetarëve, 
Nëna ra dakord për të siguruar dy murgesha që të qëndronin natën.  

Unë nuk mund të them se Nënë Tereza ishte vazhdimisht zemërgur dhe 
kishte keqpërfaqësuar aktivitetet e saj bamirëse; kohë pas kohe ajo shqetëso-
hej jashtëzakonisht, veçanërisht me njerëz që ishin afër saj, në mënyrë që të 
mund të përfaqësohej me një vepër të jashtëzakonshme bamirësie. Kur, për 
shembull, Eduard Le Joly, dëshironte të ishte i pari që të shkruante një libër 
për Nënën, ajo shpërtheu:  

 
“Bëje atë, bëje atë. Ne jemi keqkuptuar, ne jemi keq përfaqësuar, ne jemi 
keq referuar. Ne nuk jemi murgesha, ne nuk jemi doktorë, ne jemi mësuese, 
ne nuk jemi punonjëse sociale. Ne jemi fetare, ne jemi fetare, ne jemi 
fetare.”57 
 
Kjo nuk është hera e parë që ajo bën një deklaratë të tillë. Ajo çfarë ka 

thënë, ishte një e vërtetë fjalë për fjalë, rreth funksioneve dhe pikëpamjeve të 
saj, por fatkeqësisht e tillë ishte hija e saj dhe bota vendosi që ajo ta ketë 
thënë atë, mbasi ajo ishte e përulur dhe zemërmirë. Në mënyrë të parashiku-
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eshme, në librin e At Joly`t, mesazhi i saj nuk është i rastësishëm, ai me elo-
kuencë flet rreth funksioneve bamirëse te saj.  

Unë kam harruar sesa herë u kam shkruar misionareve të bamirësisë 
(shumë shpesh me postë rekomande) duke i kërkuar një intervistë, qoftë me 
vetë Nënën, qoftë me një nga murgeshat e saj të gradës së lartë, për t`i para-
qitur disa shtrembërime të qarta të së vërtetës, të cilat burojnë nga ajo vetë 
ose nga ndihmëset e saj. Unë nuk e kam marrë kurrë një përgjigje prej saj.  

Në 22 prill të vitit 1996, unë u përpoqa të gjeja biografin e saj të autori-
zuar, Navin Chawla, në qendrën Nehru në Londër, duke i kërkuar një takim 
publik, të drejtuar nga Nicholas Wapshot, redaktori i seksionit për revistat 
të The Times. Unë i bëra disa pyetje Z. Chawla, mbi fryrjen e fakteve dhe 
shifrave midis realitetit dhe trillimit. Z. Chawla tha se statistikat nuk ishin 
shumë të rëndësishme, etj. Unë e pyeta se përse numrat dhe shifrat ishin 
cituar rregullisht nga Nëna, kur statistikat nuk ishin të rëndësishme për të. Ai 
nuk dha një përgjigje bindëse. Takimi u mbyll disi me nxitim.  

Vetë, Nënë Tereza ishte përgjegjësja kryesore për keqpërfaqësimin e akti-
viteteve të saj. Kishte periudha që ajo e pranonte fajin dhe ndiente keqardhje 
për atë se ajo duhet të ishte në të vërtetë një figure bamirësie, por shumë 
shpejt, ajo do të zhytej në gjendjen e saj të zakonshme “në qoftë se në Hënë 
ka të varfër, ne atje do të shkojmë për t`i marrë ata” etj. Në fund të fundit ajo 
ishte njeri. Unë mendoj se ajo ishte politikania më e suksesshme e historisë, 
por shërbimi për partinë e saj politike, Vatikanin, ishte vetëmohues.  
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Si lindi miti – Marrëdhënia e 
saj me Mugerixhen 

 
 

 
Nuk do të kishte Nënë Terezë, pa Malcolm Muggeridge (Mugerixhe). 

Gjatë jetës së tij të gjatë (1903-1990), Muggeridge ishte gazetar me një 
pozicion unik dhe me mundësi të plota për përdorimin e medias së shkruar 
dhe asaj televizive, si në Britani, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Ishte 
pikërisht Muggeridge, ai që e zbuloi Terezën dhe ishin përpjekjet e tij të 
vazhdueshme, që mundësuan formimin gradual të figurës së saj në vitet e 
para. Sigurisht, shumë shpejt, këtë mision e morën në dorë të tjerë. Është e 
vërtetë që Nënë Tereza do të vazhdojë të kujtohet gjatë edhe pasi Malcolm 
Muggeridge të jetë harruar, por ishte pikërisht ky i fundit që dha shtysën e 
parë për krijimin e fenomenit botëror që kemi sot. Pesë javë pas vdekjes së 
Nënë Terezës, Catholic Times58 deklaroi rolin e rëndësishëm që luajti 
Muggeridge për ta bërë atë të njohur. Por, sipas Muggeridge, ndoshta edhe 
tani, askush nuk do të kishte dëgjuar për të. Ajo do t’i përkiste kategorisë së 
atyre njerëzve, veprat e të cilëve dihen vetëm nga “klientët” dhe nga Zoti.  

Do të ishte e pamundur të kuptohej fenomeni Terezë pa pasur ndonjë 
informacion për Malcolm Muggeridge. Është e rëndësishme të njihet 
Muggeridge, si në sferën private ashtu edhe në atë publike, në mënyrë që të 
kuptohet arsyeja që e çoi në gjetjen e një njeriu si Tereza, në adhurimin e saj 
dhe arsyeja se pse dhe si u bë reciprok një adhurim i tillë.  

Sot, në të gjithë botën besohet se Malcolm Muggeridge ka qenë një 
“ateist dhe socialist i tërbuar”, i cili ndryshoi krejt papritur dhe rrënjësisht, 
sapo u njoh me Nënë Terezën. Në fakt, e vërteta është krejt ndryshe. 
Malcom Muggeridge nuk ka qenë kurrë ateist. Ai ishte besimtar edhe gjatë 
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viteve të rinisë së tij. Në moshën 19 vjeçare, u regjistrua në “Oratorinë e 
pastorit të mirë”, në Kembrixh, një shoqëri kjo, e klerikëve të pamartuar 
anglikanë. Në atë kohë, ai po mendonte seriozisht që të bëhej prift dhe 
madje, pati miqësi me një murg në një manastir. Megjithëse, në atë kohë 
ishte një praktikant anglikan, Muggeridge i shkroi shokut të tij, këto fjalë: 
“Mendoj se besimi katolik është i drejtë në parim, por, për të pasur vlerë, ai 
duhet të rritet brenda njeriut e të zhvillohet përmes vuajtjes.59  

Muggeridge ndryshoi mendim për priftërinë kur iu dha mundësia për të 
shkuar në Indi, duke pranuar ofertën për të dhënë Gjuhë Angleze në 
kolegjin “Union Christian”, në Indinë jugore. Kjo ishte periudha e parë e 
qëndrimit në Indi (1924 - 27). Por, detyra e mësuesit, i rrethuar nga të tëra 
anët me fusha orizi, iu duk qesharake, dhe, i zhgënjyer me Perandorinë, u 
kthye sërish në vendin e tij.  

Ka diçka të vërtetë në besimin e përgjithshëm që Muggeridge ka qenë 
një element turbullues socialist; ai ishte i tillë (edhe pse me dyshime), derisa 
shkoi në Bashkimin Sovjetik, në vitin 1929, që, meqë ra fjala, ishte viti kur 
Nënë Tereza arriti në Kalkutë. I ndikuar thellësisht nga terrori i Rusisë së 
Stalinit, pas kthimit, Muggeridge shkroi novelën “Dimër në Moskë”, ku flet 
për privimet dhe tiraninë që ekzistonte në Bashkimin Sovjetik. Novela është 
e mbushur me anti-semitizëm, edhe pse çifutët ishin më të prekurit nga 
regjimi i Stalinit. Para se ta shkruante këtë novelë, Muggeridge pati deklaruar 
se makineria e propagandës sovjetike ushqehej nga çifutët, gjë që dëshmohet 
nga kjo letër që ai i shkroi familjes:  

“Nën ndikimin semitik, i gjithë Bashkimi Sovjetik është i rregulluar si një 
vitrinë dyqani.60” 

Në 1983, një vit pasi u bë i krishterë, Muggeridge u përpoq të ribotonte 
novelën “Dimër në Moskë”. Duke zotëruar një mënyrë unike të të kuptuarit 
të vlerave, ai i kërkoi historianit çifut rus, Prof. Leonard Shapiro, që të shkru-
ante një parathënie të botimit të ri. Prof. Shapiro e refuzoi me mirësjellje një 
kërkesë të tillë, duke thënë:  

 
“...përshtypja e përgjithshme që krijohet nga ky libër, është se regjimi 
komunist u imponua në Rusi nga çifutët, të cilët ishin të etur për hakmarrje, 
për vuajtjet e jetuara gjatë regjimit të vjetër...Në faqen 234 është një shënim 
që, të më falësh, por lë një shije tepër të keqe61...” 
 

Profesor Shapiro, pavarësisht se u fye nga kërkesa për të shkruar para-
thënien e një libri të tillë, u soll me respekt ndaj Muggeridge, për shkak se ky 
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i fundit kishte fituar tashmë një reputacion shenjtëror; gjithashtu, ai njihej si 
miku i ngushtë i “së shenjtës së Kalkutës”. Tashmë bota e kishte pranuar 
faktin se, ai që gëzonte privilegjin e të qenit mik i ngushtë i Nënë Terezës, 
duhej të ishte një njeri tepër i veçantë. 

Që në rininë e tij, Muggeridge, i emërtonte çifutët me epitete jo fort të 
këndshme. Tre vjet para se të vdiste, ai dha një intervistë për “The Guar-
dian”, ku foli për rënien e nivelit të revistës “Private Eye”, nën drejtimin e 
botuesit të ri çifut, Ian Hislop”. Më pas, ai i shkroi një letër Leon Hislopit 
dhe i kërkoi falje. Muggeridge i fajësoi çifutët për shumë nga fatkeqësitë e 
botës dhe mendonte se ata kishin marrë atë që meritonin. Pesë vjet pas 
mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, ai shkroi në ditarin e tij:  

 
“Ata (çifutët) nuk përshtaten kurrë me jetën, gjë që i bën të jenë shumë 
destruktivë; çifutë ishin dy shkatërruesit më të mëdhenj të qytetërimit kristi-
an, Marksi dhe Frojdi, njëri që zëvendësoi ungjillin e dashurisë me ungjillin 
e urrejtjes, dhe tjetri që minoi konceptin e përgjegjësisë njerëzore; të huaj të 
përhershëm dhe të pandreqshëm në një tokë të huaj, imazh i tmerrshëm i 
çifutit endacak, Ahaseurus, që ishte gjithnjë në lëvizje e që nuk u asimilua 
kurrë, duke sjellë fatkeqësi me vete. Në njëfarë mënyre, mania e Hitlerit 
ishte e justifikuar...62  
 
Muggeridge erdhi në Kalkuta në shtator të vitit 1934, si zv/kryeredaktor 

i “The Statesman”. Tashmë ai ishte i mirënjohur si gazetar në Britani dhe si 
autori kryesor i shkrimeve në “Manchester Guardian”. Vendimi i tij për të 
ardhur në Kalkuta u nxit nga problemet financiare, të cilat ai shpresonte t’i 
zgjidhte me rrogën prej 1500 paund në vit. Në atë kohë, perëndimorët, 
sidomos britanikët, vinin në Kalkuta kryesisht në kërkim të pasurisë, krejt 
ndryshe nga Tereza, e cila erdhi për të ndihmuar të varfërit e Zotit. Atëherë, 
Kalkuta ngjasonte pak me Lindjen e Mesme. Muggeridge u emërua 
Zv/Kryeredaktor i “The Statesman”, gazetës më të rëndësishme të qytetit 
(dhe të fshatit), në gjuhën angleze si dhe apologjeti kryesor i Raxhait. Gazeta 
vazhdon të botohet edhe sot dhe ndjek një agjendë pak a shumë konservati-
ve. Ndonëse aktualisht është nën zotërimin dhe menaxhimin e plotë indian, 
ajo ka mbetur me një stil elegant, duke iu kujtuar shpesh lexuesve të saj (dhe 
vetes) se ka parë ditë më të mira gjatë kohës së Raxhait. Pas zbulimit të 
Terezës nga Muggeridge në vitin 1969, kjo gazetë e përkrahu në mënyrë të 
vazhdueshme kauzën e saj. Megjithatë, gjatë qëndrimit të shkurtër të 
Muggeridge në krye të gazetës, ata nuk u takuan ndonjëherë, sepse Motër 
Tereza në atë kohë ishte një murgeshë 25-vjeçare, e panjohur e manastirit 
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“Loreto” të qytetit. Gjatë viteve 1970, kur Nënë Tereza ishte e njohur në 
Perëndim, por jo fort e tillë në Kalkuta dhe në Indi, “The Statesman” bëri të 
pamundurën që ta lartësonte figurën e saj në rang qyteti dhe vendi. Hallka 
më e rëndësishme në këtë përpjekje të kohës ishte Desmond Doig, një nga 
përkrahësit më të zjarrtë të Nënë Terezës, që bënte pjesë në stafin e gazetës. 
Më vonë, Doig do të kujtohej në Indi, si botuesi i “Junior Statesman”, 
revistës moderne rinore të viteve 1960 dhe 1970. Rrëfenjat për Nënë Tere-
zën u shfaqën herë pas here në faqet e kësaj reviste, duke e informuar rininë 
e “perëndimorizuar” indiane për murgeshën altruiste katolike.  

18 vitet e qëndrimit të Muggeridge në Kalkuta ishin ndoshta, vitet më 
pak të lumtura të jetës së tij.63 Ai e pati lënë gruan, Kitin, në Angli së bashku 
me një fëmijë një-muajsh (dhe dy fëmijë të tjerë më të mëdhenj), por thuajse 
menjëherë pasi arriti në Kalkuta, filloi një lidhje dashurie me një indiane që 
quhej Kurshed, e që ishte gruaja e një biznesmeni të pasur. Në njëfarë 
mënyre, historia po përsëritej; në kohën kur Kiti ishte shtatzënë me djalin e 
tyre të parë dhe po shërohej nga tifoja, Muggeridge ndodhej në Rusi dhe 
kishte lidhje me një ruse, e cila ishte e martuar me një kolegun e tij anglez. 
Gjatë qëndrimit të Muggeridge në Kalkuta, Kiti erdhi nga Anglia; menjëherë 
pas arritjes së saj, ai e njohu me Kurshedin dhe i tregoi se çfarë kishte 
ndodhur. Megjithatë, si për ironi, ishte Kiti ajo që e hodhi bombën e vërtetë, 
duke i treguar të shoqit se po priste një fëmijë nga njëfarë Majkëll Vivian 
(1907-1992), një diplomat i huaj. Midis Kitit dhe Muggeridge filloi një 
konflikt që kishte në qendër abortin, dhe përfundimisht, ata ranë dakord se 
do të ishte zgjidhja më e mirë, edhe pse në atë kohë, Muggeridge ishte një 
kristian i devotshëm dhe nuk e pranonte abortin për të tjerët. Gjatë kohës ku 
Kiti ishte në Kalkuta, ai e çoi në shtëpinë e poetit dhe të mistikut Rabindra-
nath Tagore. Muggeridge i kërkoi Tagores që të fliste për virgjërinë, por ajo 
çfarë u tha poeti, nuk dihet.64 

Kiti u kthye në Angli, por e mbajti fëmijën e saj, Karlin, i cili u rrit si i 
familjes. Karl Muggeridge vdiq tragjikisht në një aksident me ski në moshën 
20 vjeçare. Megjithatë, Malkolmi, që e kishte konsideruar gjithmonë Karlin si 
një “qyqe në fole”, duket sikur nuk u prek thuajse aspak nga vdekja e tij. Ai 
nuk mori pjesë në varrim, ndonëse në atë periudhë të jetës së tij, ishte bërë 
një kristian i devotshëm e i patundur.  

Në verën e vitit 1935, Muggeridge filloi një lidhje tjetër dashurie me 
piktoren dhe skulptoren e re, Amrita Sher-Gil, prindërit e së cilës ishin sikë, 
dhe, sipas tij, ata ishin “çifutë hungarezë tepër vulgarë”65. Edhe pse Amrita i 
dukej “e lezetshme” në shumë aspekte, atij nuk i pëlqente fakti se “ajo” 

 
63 Ingrams, Muggeridge, fq. 87-88. 
64 Ingrams, Muggeridge, fq. 186. 
65 Like It Was: The Diaries of Malcolm Muggeridge, fq. 130 (shënim i datës 6 Qershor 1935). 
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kishte bërë një abort66. Muggeridge thotë se “Amrita ka aftësi gjeniale, por 
nuk ka vlera... ajo i përket asaj bote të vdekur të shthurjes morale, të duarve 
që krijojnë trazira e të flokëve të shpupuritur...67 Por kjo nuk e ndaloi që ta 
vazhdonte këtë lidhje. Në të njëjtën kohë kur Amrita i dukej “e lezetshme” 
netëve, gjatë ditës shkruante në ditarin e tij se ajo “kishte ide të rëndomta e 
zemërim të keq, aspirata të pakta e sentimentalizëm të dobët” si dhe ishte 
“krejtësisht egocentrike, e vrazhdë, e llastuar, gjithmonë me të përziera'68. Ky 
ishte Muggeridge tipik.  

Disa vite më vonë, pasi dëgjoi për vdekjen e Amritës, ai tha: “Dëgjova 
se ka vdekur në mënyrë misterioze në 1941, kur ishte vetëm 27 vjeç. Më pas 
dëgjova se edhe e ëma ishte vetëvrarë. Asnjëra nga vdekjet nuk më habiti”.69 
Ndoshta, për mendjen e devotshme të Muggeridge, bashkimi mes tij dhe 
Amritës nuk kishte ndodhur ndonjëherë, meqë i kishte shpjeguar asaj “se si 
ishte me të vërtetë e virgjër, për shkak se ajo nuk kishte përjetuar asnjëherë 
ekuivalenten shpirtërore të një çiftimi...”70  

Magerixhi u largua nga Kalkuta në shtator të vitit 1935. Ai thotë: “Ditët 
e mia në Kalkuta kanë qenë më të palumturat që kam jetuar ndonjëherë.... 
Ishin aq të trishta, saqë nuk më besohet që i kam jetuar”.71 Për Muggeridge, 
Kalkuta ka pasur gjithmonë një atmosferë të pafavorshme: “Më kanë ardhur 
në majë të hundës Kalkuta, India, politika, gazetaria, bisedat për dashurinë 
dhe urrejtjen...”72 Kalkuta i kujtonte mungesën e lumturisë personale, e sido-
mos goditjen që pësoi kur mori vesh se e shoqja po priste fëmijën e një tjetri. 
Gjithashtu, Muggeridge nuk e pëlqente Kalkutën edhe për humanizmin e saj 
liberal, për pozicionin anarkik si dhe për dhunën që ekzistonte në lëvizjen 
për pavarësi. Ai i përçmonte gratë e pavarura dhe arrogante të klasës së lartë 
e të mesme të qytetit; duke qenë një sahib i bardhë, ai i kritikonte ato sy më 
sy: “Unë e tall zonjën Sing për feminizmin e shekullit të 19-të. Zemra e saj 
rreh me entuziazëm për parandalimin e shtatzënisë dhe arsimin e përzier”.73 
Mbi të gjitha, Muggeridge e urrente Kalkutën për marksizmin e saj, i cili ishte 
përhapur në atë kohë tek shtresa intelektuale e qytetit. Gjatë qëndrimit të tij 
në Indinë jugore, 10 vjet më parë, ai kishte përkrahur studentët e “Union 
Christian College”, shumë prej të cilëve ishin vetë kristianë, por në Kalkuta, 
ai e pa veten të marrë në mbrojtje nga intelektualët e sofistikuar bengalë.  

 
66 Like It Was, fq. 130 (shënim i datës 1 Qershor 1935). 
67 Like It Was, fq. 133 (shënim i datës 10 Qershor 1935). 
68 Like It Was, fq. 131 (shënim i datës 6 Qershor 1935). 
69 Like It Was, fq. 135. 
70 Like It Was, fq. 133 (shënim i datës 10 Qershor 1935). 
71 It Was, fq. 115 (shënim i datës 10 Mars 1935). 
72 Like It Was, fq. 135 (shënim i datës 6 Mars 1935). 
73 Like It Was, fq. 109 (shënim i datës 30 Dhjetor 1934). 
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Megjithatë, pavarësisht kësaj, vetë Muggeridge, ushqente më shumë sesa 
thjesht një ndjenjë respekti të ndrojtur, ndaj traditës letrare borgjeze të 
qytetit. Njëri prej tre miqve të tij ishte një poet i ri, që quhej Sudhin Datta. 
Vaktin që hëngri në shtëpinë e këtij të fundit si dhe bisedën e zhvilluar me 
të, Muggeridge e përshkruan me këto fjalë: “... nuk do ta harroj kurrë atë 
shtëpi të bollshme, aq të qetë e madhështore, një shtëpi që i përshtatet 
natyrës së Kalkutës dhe gjithçkaje që përfaqëson ajo”.74 

Pasi bëri filmin “Diçka e bukur për Zotin” në vitin 1969, Muggeridge u 
vu plotësisht kundër Kalkutës, duke parë që mikja e tij e shenjtë (e cila ishte 
6 vjet më e re se ai), nuk kishte popullaritet në qytetin e saj të adoptuar dhe 
se njerëzit aty (madje edhe të varfërit e mjerë) nuk ishin të interesuar për 
Krishterimin. Në biografinë e Muggeridge që u botua në 1980, Kalkuta e 
viteve 1930 përshkruhet si vijon:  

“Mbi qytet, si një re, qëndron era e keqe e vdekjes, një erë djegieje në 
Kalkuta, ku fshesaxhinjtë i tërheqin zvarrë kufomat e natës në anët e rrugës, 
për t’i grumbulluar si kuti e për t’i hequr me karrocë”.75 Biografi kanadez, Ian 
Hunter nuk ka qenë kurrë në Kalkuta, por e shkroi librin me ndihmën e 
Muggeridge. Sikur t’i kishte lexuar ditarët personal të Muggeridge gjatë kohës 
së qëndrimit në Kalkuta në vitet 1934-35, ai nuk do të kishte parë të përme-
ndej në ndonjë vend varfëria apo vdekja. Pavarësisht nga përshkrimi që i bën 
shpirtit të vuajtur të autorit, kur flet për lidhjet dashurore me gratë, ditarët 
tregojnë se ai ka kaluar orë të gëzueshme nëpër gara, festa, apo thjesht duke 
shëtitur përreth Kalkutës me Rolls Rojsin e shokut të tij, Goswami.  

Pas kthimit të tij në Londër, Muggeridge punoi në “Evening Standard”, 
deri në fillim të Luftës së Dytë Botërore. Gjatë pjesës më të madhe të luftës, 
ai kishte detyrën e agjentit MI6 në vende të largëta, të tilla si Mozambiku, ku, 
nuk është e nevojshme të thuhet se vazhdoi të jepej pas femrave, duke 
vuajtur si zakonisht. Pas luftës, ai u punësua në “The Daily Telegraph”, ku 
më pas u bë edhe Zv/Kryeredaktor. Ai e la “The Daily Telegraph” për të 
drejtuar gazetën me emrin “Punch”, duke lënë kështu edhe pjesëmarrjen në 
stafin e gazetës “The Sunday Times”.  

Gjatë viteve 1950 dhe 1960, Muggeridge jetoi një nga lidhjet më të fam-
shme dashurore, atë me Ledi Pamela Berri, gruan e kryeredaktorit të “The 
Daily Telegraph” si dhe vajzën e Lordit Birkenhead, dikur Sekretar shteti për 
Indinë. Kiti Muggeridge e dinte se çfarë po ndodhte. “Që në fillim të lidhjes 
së tyre, ajo (Ledi Berri) mbeti shtatëzënë (gjë që nuk është aspak e habitsh-
me, kur dihej qëndrimi negativ që mbante Malkolmi ndaj çdo lloj kontrolli të 
lindjes)”. Por, gjatë shtatëzanisë, Pamela e humbi fëmijën e saj. 76 

 
74 Po aty, fq. 103 (shënim i datës 10 Dhjetor 1934). 
75 Ian Hunter, Malcolm Muggeridge A Life (Collins, 1980), fq.100. 
76 Muggeridge The Biography, p.173 
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Gjatë gjithë kësaj periudhe, devotshmëria kristiane e Malkolmit kishte 
pësuar një rritje të theksuar. Edhe pse ai ushqente një urrejtje irracionale 
ndaj gjithkujt dhe gjithçkaje, një gjë e tillë kishte më tepër baza politike dhe 
sociologjike. Madje edhe gjatë viteve 1940, ai shprehej me vulgaritet për të 
vetëquajturit komunistë, duke thënë se do të donte “t’i piqte në një furrë me 
zjarr të avashtë”77. Toleranca, mirëkuptimi dhe relativizmi në fe, u bënë 
elementë gjithnjë e më shumë çkishërues për të, derisa në moshën 47 vjeça-
re, deklaroi: “Liberalizmi është forca më e madhe shkatërruese, sepse bosh-
llëku i tij moral çon në qeverisje terroriste”78. Në vitin 1953, vit në të cilin 
pati edhe lidhjen me Ledi Berri, ai u shpreh: “Shkatërruesi i vërtetë i botës së 
krishterë nuk është as Stalini, as Hitleri e madje as kryetari “i kuq” apo të 
ngjashmit me të, por liberalizmi”.79  

Gjatë jetës së tij, Muggeridge pati mardhënie dashamirëse me Sidnei dhe 
Beatris Web, që më pas u bënë Lord dhe Ledy Pasfild, njerëz altruistë, të cil-
ët punuan gjatë gjithë jetës së tyre për të krijuar një shoqëri më të mirë për 
bashkëqytetarët e vet. Gjithashtu, ata themeluan “Lon Muggeridge ishte 
tepër e dhënë pas Malkolmit dhe e ndihmoi këtë të fundit në shumë mënyra, 
duke përfshirë këtu edhe anën financiare. Por, pas vdekjes së këtyre të dyve, 
Muggeridge hodhi vrer mbi kujtimin e tyre; shpirti thellësisht kristian i tij 
nuk mund t’i falte të afërmit bujarë, tashmë të vdekur, për atë që ai e quante 
“keq bërje”. Por, cili ishte krimi i tyre? Ata ishin themelues të shoqërisë së 
krahut të majtë dhe kishin përkrahur një numër të madh kauzash të klasës 
punëtore; përveç kësaj, ata ishin edhe ateistë. Muggeridge e kaloi pjesën më 
të madhe të vitit 1956, duke organizuar një fushatë kundër vizitës së ardh-
shme në Britani të dy zyrtarëve sovjetikë, Marshallit Bulganin dhe Sekretarit 
të Përgjithshëm, Krushev. Pavarësisht nga paranoja e tij e zakonshme për 
sovjetikët, ai e konsideroi këtë fushatë si një luftë midis “Krishterimit dhe 
materializmit”. Veprimet e tij financoheshin kryesisht nga CIA, nëpërmjet 
organizatës katolike polake “Kongresi për liri kulturore”. Bulganini dhe 
Krushevi e kishin vizituar Kalkutën edhe një herë tjetër gjatë të njëjtit vit dhe 
numri e njerëzve që kishte dalë për t’i pritur në sheshin “Brigade Parade” të 
qytetit, ishte më e madhi nga të gjitha vizitat nëpër vendet e tjera, numër që 
u kalua vetëm në vitin 1995, gjatë vizitës së Papa Gjon Palit II në Filipine. 
Muggeridge-it nuk i pëlqeu aspak pritja që iu bë këtyre dy zyrtareve në 
Kalkuta (që tashmë ishte thellësisht e dhënë pas socializmit).  

Ja cila ishte mënyra se si Nënë Tereza u vu në qendër të vëmendjes së 
Muggeridge-it, e më pas të të gjithë botës: një ditë, në marsin e vitit 1968, në 
shtëpinë e tij në Robertsbridge, Muggeridge e mori në telefon Oliver 

 
77 Diaries, fq.260 (shënim i datës 19 Mars 1948). 
78 Po aty, fq. 422 (shënim i datës 18 Dhjetor 1950). 
79 Po aty, fq. 452 (shënim i datës 11-12 Janar 1953). 
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Hunkin, drejtuesi i programit për çështje fetare në kanalin televiziv BBC. Z. 
Hunkin i kërkoi atij nëse mund të intervistonte për emisionin e radhës në 
BBC, një “murgeshë indiane”, të quajtur Nënë Tereza, që në atë kohë po 
vizitonte Londrën. Nuk dihet me saktësi se si Hunkin kishte dëgjuar për 
Nënë Terezën, por sigurisht, ishte pjesë e punës së tij të kishte të dhëna për 
hyrje-daljet në komunitetin fetar të qytetit. Muggeridge u gëzua së tepërmi 
nga oferta që iu bë, duke qenë se (sipas biografit të tij), “në këtë periudhë, 
pra nga mesi i viteve ’60, feja u bë motivi i jetës së Malkolmit, duke mos i 
vënë rëndësi thuajse asgjëje tjetër veç saj”80 Tashmë, lidhja me Pamela Berri 
kishte marrë fund, edhe pse vetëm pak vite më parë, ai kishte udhëtuar në 
Shtetet e Bashkuara nën shoqërinë e saj, me dijeninë e së shoqes.  

Në kohën kur Hunkin e mori në telefon Muggeridge-in, në marsin e vitit 
1968, ky i fundit sapo ishte kthyer nga një ligjëratë fetare e nga një turne 
televiziv në Shtetet e Bashkuara. Tashmë, Muggeridge ishte favorit i komu-
nitetit fetar në Shtetet e Bashkuara. Mungesa e tolerancës dhe fanatizmi i tij, 
po shndërroheshin gjithnjë e më tepër në elementë armiqësie midis tij dhe 
institucioneve britanike, ndonëse producentët e televizionit britanik e donin 
atë për aftësinë që kishte, për të provokuar e për të nxitur, çka i rriti 
vlerësimet për të. Vetëm disa vite përpara (e pikërisht në dhjetor 1967), ai 
pati nxitur një debat interesant në televizion, duke kritikuar (nga pikëpamja 
kristiane), Dr. Kristian Bernard, nismëtarin për transplantin e zemrës.  

Nëse Muggeridge do ta kishte zgjatur udhëtimin e pranverës së vitit 
1968 në Amerikë, qoftë vetëm për dy javë (gjë që e kishte bërë në disa raste 
të tjera), Nënë Tereza do të kishte mbetur përgjithmonë një murgeshë e 
panjohur për botën. Në atë kohë, ai ishte bërë aq fanatik, saqë shumë njerëz, 
që më parë e kishin toleruar, duke e konsideruar si një njeri të çuditshëm e të 
dashur, filluan të lodhen nga fjalët që ai thoshte rreth Krishtit apo kundër 
“shthurjes” (një term ky tepër i përdorur nga Malkolmi). Anthoni Powell e 
quajti atë një “'fanatik të flaktë ungjillëzimi”, kurse Bernard Levin u shpreh 
se shpirti i tij ishte “thellësisht i trazuar” dhe se Muggeridge “po i lutej botës 
që të mos i ndizte dëshirat e tij të fishkura...”81  

Fillimi i vitit 1968 ishte gjithashtu, periudha kur Muggeridge po shërohej 
nga plagët e poshtërimit që kishte përjetuar në praninë e studentëve të 
Universitetit të Edinburgut. Një vit më parë, ai ishte zgjedhur Rektor i unive-
rsitetit dhe fjalën e hapjes e nisi, duke thënë: “Kur kontraceptivët shpërnda-
hen së bashku me lëng portokalli falas... “ etj. Ai u përpoq ta hidhte poshtë 
të drejtën e përdorimit të kontraceptivëve, të dhënë nga Bordi Shëndetësor i 
Universitetit dhe midis tij e unionit të studentëve shpërtheu një zënkë e 
zhurmshme. Muggeridge nuk pranoi të tërhiqej, duke deklaruar në zemërim 

 
80 Muggeridge The Biography, fq. 200. 
81 Malcolm Muggeridge A Biography, fq. 332. 
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e sipër: “O Krishtin o hiç”.82 Përfundimisht fitoi “hiçi” dhe ai u detyrua të 
hiqte dorë nga detyra. Megjithatë, kur bëhej fjalë për të deklaruar superma-
cinë anglo-kristiane, sipas të njëjtit Muggeridge, “parandalimi i shtatëzanisë” 
dhe imoraliteti ishin pjesë e “qytetërimit”. Kur shkroi për punën që bënte 
Nënë Tereza me jetimët në Kalkuta, vetëm katër vjet pasi kishte hequr dorë 
nga detyra e rektorit, ai tha:  

 
“Të rinjtë indianë të shtresës së mesme, duke u përpjekur të rivalizojnë Per-
ëndimin e qytetëruar, po fillojnë të shthuren dhe, duke mos qenë akoma në 
atë fazë të qytetërimit, ku metodat kontraceptive dhe abortet janë të zbatu-
eshme lehtësisht, ekziston rreziku që ata të lindin fëmijë të padëshiruar...”83 
 

Ky ishte një koment me të vërtetë i çuditshëm, sepse Muggeridge nuk e 
kishte miratuar asnjëherë shthurjen seksuale dhe parandalimin e shtatzënisë, 
madje as tek racat “e qytetëruara” (përveçse tek vetja, kuptohet), por një gjë 
e tillë e tradhtoi pikëpamjen e tij supermaciste për jetën.  

Përpara vitit 1968, Muggeridge, si njeri, por sidomos si prezantues 
televiziv, ishte në kërkim të një personi kristian, që do të ishte ideal për shijet 
e tij, që t’i përkiste kategorisë më ortodokse të krishterimit, që ta pranonte 
Ungjillin, jo vetëm si libër, por si të vërtetën e vetme; një njeri që të kishte 
një pikëpamje të prerë dhe të patundur mbi abortin dhe kontracepsionin dhe 
çka ishte më e rëndësishmja, një njeri që të ishte “i thjeshtë” e të vinte 
theksin tek mendimi dhe edukimi. Tek Nënë Tereza ai i gjeti të gjitha cilësitë, 
madje edhe shumë të tjera, çka e bëri të tërhiqej më tepër nga kjo murgeshë. 
Koncepti i “të shenjtit teveqel” është tërheqës për një kategori të veçantë të 
krishterësh dhe Muggeridge u gëzua pamasë kur zbuloi se Nënë Tereza nuk 
ishte një njeri me ndonjë “zgjuarsi të madhe” dhe e shpjegoi qartësisht 
këndvështrimin e tij me këto fjalë: 

 
“Imagjinoni Bernard Shaw dhe një njeri me të meta mendore në një varkë, 
e cila mund të mbajë vetëm njërin prej tyre. Ajo çfarë të shkon ndërmend 
është se Shaw do ta hedhë të sëmurin mendor në det dhe të shpëtojë veten, 
në mënyrë që të shkruajë më shumë libra për udhëzimin e njerëzimit. Por 
po t’i referohemi pikëpamjes së krishterë, të hidhesh vetë dhe t’ia lësh 
varkën të sëmurit mendor, do të konsiderohej një akt madhështor ndaj vetë 
jetës njerëzore, një akt që do ishte shumë më i vlefshëm se të gjithë librat që 
janë shkruar deri tani apo që do të shkruhen në të ardhmen...”84 
 

 
82 Po aty, fq. 353. 
83 Malcolm Muggeridge, Something Beautiful for God (Fount, 1977), fq. 48. 
84 Po aty, fq. 28. 
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Megjithatë, mëshira e Muggeridge për të nënshtruarit dhe të dobëtit, nuk i 
përfshiu edhe ata që ai i quante “liberalë”. Kur u zbulua në një biografi, se Pre-
sidenti i mëparshëm i Shteteve të Bashkuara, Franklin Rusvelt, kishte pasur një 
lidhje dashurie me sekretaren e tij, Muggeridge i tha: “Zoti na dha një informa-
cion, na e dha ... duke pasur parasysh gjendjen paralitike të Rusveltit.... emri i 
saj ishte zonjushëza Le Hand... Po, Zoti na ofroi një të dhënë .... 85 

Vetëm një vit përpara se Muggeridge të takohej me Nënë Terezën, 
misioni i tij në kërkim të të krishterëve të thjeshtë e të devotshëm, e çoi atë 
në Santa Maria Abbey, në Nunraw të Skocisë, ku qëndroi tri javë në mesin e 
murgjve cisterianë, përpara se të realizonte programin televiziv në BBC. 
Përfundimisht, ai nuk arriti të gjente ndonjë murg të thjeshtë (pra të 
paarsimuar e të rëndomtë) që t’i përshtatej shijeve të tij: “bisedat me murgjit 
iu dukën me nivel të lartë e të argumentuara”.86 Në vitin 1966, ai intervistoi 
mikun e vet, Kardinalin Hinan, sërish për kanalin televiziv BBC, intervistë 
gjatë së cilës, ata të dy shëtitën përgjatë kopshteve të Vatikanit.  

Kur Oliver Hunkin i kërkoi Muggeridge që të intervistonte “murgeshën 
indiane nga Kalkuta”, e dinte shumë mirë eksperiencën dhe përgatitjen e tij, 
e dinte që ai kishte jetuar dhe punuar në Kalkuta për një vit, megjithëse kjo 
kishte ndodhur rreth 30 vjet më parë. Kështu, në sytë e perëndimorëve, 
Muggeridge ishte njohës i mirë i Kalkutës, ndonëse për këtë, ai thotë: 
“...fizikisht kam qenë në Kalkuta, por shpirtërisht nuk kam jetuar kurrë atje 
... Megjithatë, është e habitshme se si një i bardhë, mund të arrijë të jetojë në 
atë vend ...”87 

Muggeridge dhe Nënë Tereza u takuan për herë të parë në manastirin 
“Holy Child”, në sheshin “Cavendish Square” në Londër, kjo ishte edhe 
dalja e parë e Nënë Terezës, para një kamere televizive. Kjo ndodhi pikërisht 
në marsin e vitit 1968. Thuhet se Nënë Tereza u vonua dhe Muggeridge 
filloi të ndihet në ankth dhe, kur më në fund arriti, ai iu afrua me të shpejtë, 
duke i thënë: “Urdhëroni Nënë Terezë”. Prezantuesi televiziv me përvojë 
mbajti një qëndrim superior ndaj kësaj murgeshe të turpshme e të imët, e cila 
gjithashtu, ishte edhe shumë më e re në moshë se ai. Tereza ishte shumë 
nervoze në intervistë, gjatë së cilës Muggeridge mori vesh se ajo ishte shqip-
tare dhe jo indiane. Një fakt i tillë e gëzoi Muggeridge pamasë, për shkak se 
ishte një përkrahës i flaktë i katolicizmit në Europën Lindore dhe kishte 
lidhje me grupe katolike të fshehta, të cilat financoheshin me shuma të 
mëdha parash nga CIA dhe Vatikani. Gjithashtu, kjo e përmbushte edhe 
kriterin tjetër të tij, që një evropian të bënte bamirësi ndaj racës së zezë. 

 
85 Malcolm Muggeridge A Biography, fq. 407. 
86 Po aty, fq. 345. 
87 Malcolm Muggeridge, Chronicles of Wasted Time, vëll. 2: The Infernal Grove (Purnell). 
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Intervista e tronditi pak Muggeridge. Ai nuk ishte akoma në dijeni për 
llojin e veçantë të katolicizmit të Nënë Terezës. Nënë Tereza nuk foli në 
lidhje me pikëpamjen që kishte për abortin dhe kontracepsionin (ishte rasti i 
vetëm që ajo po dilte në televizor jashtë Indisë, por nuk përmendi asnjë nga 
të këqijat e abortit). Kjo intervistë e parë që dha Nënë Tereza më duket me 
të vërtetë e mrekullueshme. Ajo tregoi për punën e saj, veçanërisht me jeti-
mët e braktisur. Përpara se aborti të ligjërohej në Indi, fëmijët liheshin 
shpesh para dyerve të jetimoreve, spitaleve dhe rajoneve të policisë. Nënë 
Tereza foli pikërisht për këtë.  

Sa më shumë që ajo fliste rreth punës së saj, aq më shumë mundohej 
Muggeridge që ta pyeste se pse nuk po bënte më shumë për përhapjen e 
Krishterimit. Në të vërtetë, dukej sikur po e qortonte:  

 
“Nënë Terezë, a mund të më shpjegosh diçka të lutem? Frymëzimi për 
punën tënde buron nga njerëzit, nga devotshmëria e krishterë, nga jeta jote 
fetare. Meqë njerëzit të ndihmojnë, a nuk mendon se duhet t’i ndihmosh 
edhe ti ata?”  
 
Nënë Tereza iu përgjigj: “Të gjithë, si indianët ashtu edhe muhamedanët 

janë besnikë ndaj fesë së tyre. Një gjë e tillë mund t’i ndihmojë ata që të 
kryejnë vepra bamirësie”. Muggeridge nuk u kënaq aspak nga kjo përgjigje. I 
indinjuar, vazhdoi me pyetjet: “A ju duket e mjaftueshme?”  

Me rëndësi në këtë intervistë ishte këndvështrimi krejt i hapur i Nënë 
Terezës, pa asnjë absurditet në të, mungesa e lotëve dhe e zhurmës si dhe 
hedhja poshtë plotësisht e pretendimit të Muggeridge: “Unë marr njerëz nga 
rruga”, pretendim që u gatua gjatë intervistave para kësaj. Gjithashtu, nuk u 
tha askund se “Kur prekim të varfërit, prekim trupin e Jezusit”, shprehje që 
hyri në përdorim dhe u përhap më vonë. 

Intervista u transmetua nga kanali televiziv BBC, në maj të vitit 1968. 
Publiku e pëlqeu. Njerëzit dërguan shumë të holla (9 000 paund) edhe pse 
kjo gjë nuk iu kërkua. Nuk është çudi që kjo intervistë e preku publikun, 
sepse Nënë Tereza foli me zemër. Ishte e pamundur të mos të të bënte 
përshtypje kjo murgeshë e panjohur, e cila ishte e turpshme dhe nervoze dhe 
që po jepte maksimumin e saj, në një tokë të largët e me fonde minimale.  

Të kënaqur nga reagimi, stafi i BBC e ritransmetoi sërisht programin. 
Pas kësaj, njerëzit dërguan më shumë të holla dhe shuma e përgjithshme e 
tyre shkoi në 20 000 paund. Ajo që i bëri përshtypje njerëzve, ishte se Nënë 
Tereza nuk e mbrojti besimin e saj kristian. Duhet të kujtojmë se ishte 
periudha e viteve ’60, kohë kur të krishterët në Perëndim po vuanin nga një 
ndjenjë e thellë faji dhe boshllëku; njerëzit shkonin në Indi për të gjetur 
shpëtimin shpirtëror, dhe ja, në atë vend, na ishte një grua e krishterë që u 
ofronte indianëve jo ndihmë shpirtërore, por materiale. Britanikët e dhënë 
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pas prakticitetit, e pëlqyen këtë skenar. Natyrisht, Muggeridge mbajti një 
qëndrim kritik, duke thënë se Nënë Tereza nuk po bënte mjaftueshëm për të 
përhapur fjalën e Zotit. Shumë shpejt, ajo e kuptoi qëllimin e tij dhe ndry-
shoi pozicion.  

Dy transmetimet e intervistës shkaktuan reagime që u shuan shpejt. Me 
këtë rast, nuk u krijua as një mit e as një yll. Publiku anglez e harroi murge-
shën, ndoshta për faktin se media britanike nuk pati asnjë interes për të, për-
veç gazetës “The Observer”, e cila e përmendi shkurtimisht intervistën në 
faqet e para të saj. Gjithashtu, kjo intervistë u përmend edhe nga “The Irish 
Independent”, duke e konsideruar atë si “një tjetër episod të parëndësishëm 
të Muggeridge përgjatë udhëtimit të tij drejt Katolicizmit”.  

Shpejt, Muggeridge u informua shumë më tepër për Nënë Terezën dhe 
këndvështrimin e saj për botën, nëpërmjet njohjes reciproke dhe korrespo-
ndencës së drejtpërdrejtë me të. Tashmë ai ishte tepër i gëzuar; më në fund 
kishte gjetur një të krishterë për të qenë, tërësisht ortodokse, krejtësisht 
kundër abortit dhe metodave kontraceptive, por në të njëjtën kohë edhe 
mjaft “të thjeshtë” për t’iu përshtatur njerëzve të zakonshëm. Për më tepër, 
ajo merrej edhe me vepra bamirësie. Në mënyrë që ta përçonte mesazhin e 
tij, ai vendosi ta theksonte aspektin e bamirësisë, çka do t’i tërhiqte masat; 
tani e tutje, puna e stafit të publicitetit, do të përqendrohej në promovimin e 
besimit dhe të vlerave të kësaj gruaje të mrekullueshme, që kishte bërë kaq 
shumë bamirësi. Jam i sigurt se shumë prej nesh i kanë ndërmend plane të 
tilla të zgjuara për të shitur në mënyrë të suksesshme mallrat, por të paktë 
janë ata që gëzojnë fatin e Muggeridge, i cili pati mundësi të shfrytëzonte 
disa nga sistemet më të fuqishme mediatike në të dy kontinentet.  

Muggeridge mendoi se mënyra më e mirë, për ta vënë heroinën e tij të re 
në qendër të vëmendjes së të gjithë botës, do të ishte nëpërmjet realizimit të 
një filmi televiziv, dhe shumë shpejt e bindi BBC për këtë, film që do të 
xhirohej në zonën e Kalkutës.  

Vetë Nënë Tereza, në fillim ngurroi për filmin, por Muggeridge e nxiti 
atë me anë të mikut të tij, Kardinalit Hinan të Londrës. Ajo ra dakord, por 
nuk ishte edhe aq entuziaste: “Nëse ky program televiziv do t’i ndihmojë 
njerëzit që ta njohin më mirë Zotin, atëherë le ta realizojmë...”88 Kurse, 
Muggeridge i shkroi këto fjalë: “Le të bëjmë diçka të bukur për Zotin”.  

Pjesa tjetër është e gjitha histori. Duke marrë në konsideratë sugjerimin 
e Nënës, Muggeridge vendosi ta titullonte filmin “Diçka e bukur për Zotin” 
dhe një vit më pas shkroi një libër me të njëjtin titull, i cili hyri në listën e 
librave më të shitur dhe është i kërkuar edhe në ditët e sotme. Të gjitha të 
ardhurat e marra nga ky libër, ai ua dhuroi misionarëve të bamirësisë. Filmi 
hodhi bazat e karrierës së Nënë Terezës. Muggeridge e kishte parashikuar 

 
88 Malcolm Muggeridge A Biography, fq. 356. 
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suksesin e Terezës që në fillim, si një shenjte e fuqishme. Filmi u shfaq për 
herë të parë në ekranin televiziv me titull “Nënë Tereza e Kalkutës” dhe me 
nëntitull “Diçka e bukur për Zotin”. Prapashtesa “e Kalkutës” që iu vendos 
që në vitet e para, ishte një ide tepër e zgjuar e Muggeridge; ky emërtim e 
tërhoqi publikun dhe i rezistoi kohës. Meqë ra fjala, ky term u përdor për 
herë të parë në këtë film dhe nuk ishte përmendur askund gjatë intervistës së 
Muggeridge një vit më parë e as nuk ishte përdorur në ndonjërin prej 
artikujve të shtypit katolik amerikan për Nënë Terezën.  

Filmi “Diçka e bukur për Zotin” u prodhua në mars të vitit 1969, në një 
periudhë kohore prej pesë ditësh. Dita që ishte programuar për t’u bërë pjesa 
më e madhe e xhirimeve rezultoi të ishte dita e bandh-it në Kalkuta. Kjo 
është një fjalë indiane që do të thotë “mbyllje” dhe bandh-i është një metodë 
politike, e përdorur nga partitë si demonstrim i forcës. Kalkuta e vitit 1969, 
ku mbërriti Muggeridge për të xhiruar filmin e tij, ishte krejt e ndryshme nga 
ajo që kishte lënë në 1935. Pjesa më e madhe e qytetit ishte kthyer në një 
shesh lufte midis të majtës ekstreme, asaj disi më të moderuar dhe së 
djathtës. Midis këtyre fraksioneve bëheshin përleshje të përditshme dhe 
kishte viktima në njerëz; në veri të qytetit, territore të vogla ishin deklaruar si 
“zona të lira kapitaliste” nga ana e së majtës radikale (e cila vetë ishte e ndarë 
në shumë fraksione), zona të cilat merreshin sërish nën kontroll nga policia, 
çka shkaktonte të vrarë të tjerë. Të majtët rekrutonin në radhët e tyre 
kryesisht studentë të Universitetit të Kalkutës.  

Në këtë situatë, një parti e caktuar politike propozonte bandh-in, për të 
treguar forcën. Në ditën e bandh-it ndaloheshin të gjitha aktivitetet në qytet, 
veçanërisht aktivitetet në dyqane, shkolla, kolegje si dhe ato argëtuese. Nëse 
automjetet private nuk i respektonin rregullat e kësaj dite, goditeshin me 
gurë nga organizatorët e bandh-i, kurse automjetet publike, digjeshin. Makinat 
e vetme që lejoheshin të qarkullojnë ishin ato të emergjencës dhe të shtypit. 
Mund të merret me mend se sa bilionë humbi Kalkuta në bandh-et e shumta 
gjatë viteve ’60; këto organizime të partive politike kryesore, u bënë zakon i 
kohës. Njerëzve të thjeshtë iu erdhi në majë të hundës kjo situatë, edhe pse 
partitë e majta gëzonin mbështetje në qytet. Ato vazhdojnë ta kenë këtë 
mbështetje, pavarësisht se e majta radikale nuk ekziston më. Bandh-et nuk 
janë më aq të zakonshme dhe aq të dhunshme. Qyteti e ka përçuar këtë 
praktikë edhe në pjesën tjetër të vendit, duke e kuptuar më në fund efektin 
shkatërrimtar të tyre.  

Mund të mendohet se, duke qenë i indinjuar nga prirjet ekstremiste të 
majta të Kalkutës, Muggeridge do të vendoste t’i jepte një mësim të mirë 
qytetit. Edhe pse skenat e xhiruara në lagjet e frikshme e të varfëra, nuk i 
shërbenin qëllimeve të filmit (Muggeridge nuk kishte as kohë e as staf për të 
bërë eksperimente), qyteti i Kalkutës u prezantua me nuanca shumë negati-
ve. Sigurisht, më vonë, për kompanitë britanike dhe amerikane të filmave u 
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bë diçka e zakonshme të ndërtonin skena në lagjet e varfëra, me qëllim që ta 
prezantonin Kalkutën tek publiku në mënyrën më të keqe të mundshme. 
Kjo tendencë u konkretizua së tepërmi gjatë xhirimeve të filmit të Hollyw-
ood “Qyteti i gëzimit”. Në fakt, përpjekjet e kanalit televiziv BBC për të 
zbatuar të njëjtën praktikë, dështuan. Kjo ndodhi në Itali, në qershorin e vitit 
1995, kur BBC po xhironte një dokumentar mbi drogën dhe shkatërrimin 
urban. Stafi i këtij kanali u akuzua për inskenim të ngjarjeve, siç ishte rasti i 
shiringave “të dala nga xhepi i një kameramani dhe vendosja e tyre në vendin 
e xhirimit”. I gjithë qyteti i Rexhio di Kalabrias u hodh në protestë; xhirimet 
u ndërprenë dhe stafi u kthye në Londër për t’u përballur me akuzat në fjalë. 
Gjithashtu, edhe qyteti i Kalkutës protestonte kur grupet perëndimore të 
xhirimit nxirrnin së tepërmi në pah apo sajonin skena për varfërinë e tij, por 
meqë nuk e kishte statusin e një qyteti të Komunitetit Evropian, këto 
protesta nuk kishin asnjë vlerë. Kalkuta ishte një zonë e lejuar për të gjithë 
komunitetin ndërkombëtar gazetaresk dhe ishte pikërisht Muggeridge, ai që 
hodhi bazat e kësaj “teorie”. Në njërën nga skenat e filmit të tij, Kalkuta 
paraqitet si një djerrinë në tym, me një korridor, në mes të të cilit shkëlqen 
një rreze drite e ku ecën Nënë Tereza. Në film ka edhe një skenë, ku Nënë 
Tereza shfaqet me një vajzë të verbër indiane dhe me dorën e saj fërkon 
vazhdimisht sytë e vajzës. Pas kësaj, shprehja e fytyrës së vajzës ndryshon 
dhe ajo shpërthen në një buzëqeshje engjëllore; gjërat e vetme që mungonin 
në këtë skenë ishin balta dhe pështyma, të përdorura nga Jezusi për t’i kthyer 
shikimin një të verbëri (Gjoni, 9: 1 - 7). Të çohen të dridhurat, kur mendon 
se metoda të tilla u vunë në përdorim që në filmin e parë. Gjithashtu, është 
shumë domethënës fakti se, që në dokumentarin e parë të gjatë të dedikuar 
asaj, Nënë Terezës nuk i erdhi aspak keq të krahasohej me Jezusin. Kjo 
vërteton bindjen time se, kur bëhej fjalë për publicitet, ajo ishte tepër e aftë.  

Për ta bërë filmin sa më tërheqës, Muggeridge hartoi një strategji tepër 
unike, e cila u bë subjekt i një debati ndërkombëtar. Ai tha se gjatë xhirime-
ve, kishte ndodhur një “mrekulli e vërtetë”. Sipas tij, gjërat kishin shkuar si 
vijon: ai i kishte kërkuar kameramanit, Ken MekMilan, që të xhironte brenda 
shtëpisë ë zymtë, ku hynte një dritë tepër e zbehtë nga disa dritare të vogla, 
të ndodhura në pjesën e sipërme të murit. Më pas, kameramani duhej të 
merrte edhe disa pamje përjashta. MekMilani veproi ekzaktësisht siç i tha 
Muggeridge dhe, përveç ambientit të zymtë të shtëpisë, filmoi edhe pamje të 
disa banorëve që jetonin aty afër, të cilët ishin ulur nën rrezet e diellit. Ajo që 
Muggeridge e quajti “mrekulli të vërtetë”, ishte se kur i panë filmimet, ata 
vunë re se pamjet e xhiruara brenda shtëpisë ishin të ndriçuara nga një dritë 
e bukur dhe e lehtë, ndërkohë që pamjet e marra jashtë saj, ishin të zbehta e 
të paqarta. Këtë anomali domethënëse, ai e shpjegon me fjalët e mëposhtme:  
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“Jam tepër i bindur se drita që duket në ato pamje e që nuk shpjegohet nga 
ana teknike, është ajo lloj drite, të cilën e përmend Newman në himnin e tij 
të njohur. Nuk më duket aspak e çuditshme që një dritë e tillë të jetë 
regjistruar nga kamerat tona. E them me plot bindje se Keni filmoi të parën 
mrekulli origjinale”.89 

 
Por, kur bëhej fjalë për çështje, mrekulli dhe mistere jo kristiane, Mugge-

ridge nuk ishte aspak entuziast dhe madje ndihej edhe krenar, për faktin se 
bëhej skeptik dhe cinik. Duke qenë përkrahës i flaktë i aktivitetit luftarak 
amerikan, shkoi në Hiroshima për të thyer atë që ai e quante një mit. Ai foli 
me një “prift të moçëm” dhe arriti në përfundimin se të gjitha ato histori për 
duart fosile njerëzore të mbetura nëpër mure apo të biçikletave të shkrira pas 
bombës atomike, nuk ishin të vërteta.90 

Në fillim, “Mrekullia e vërtetë” që filmoi Muggeridge nuk arriti ta impre-
siononte kishën katolike:  

 
“Një herë, në “Hatch End”, ku At Anjelus Andrew u jepte udhëzime priftë-
rinjve dhe prelatëve katolikë romakë mbi teknikat e radios dhe të televizio-
nit, unë dhe Piter Shahas shfaqëm filmin që kishim bërë për Nënë Terezën 
gjatë një mbledhjeje të radhës. Më pas, unë u tregova për mrekullinë e dritës 
që ndodhi në atë shtëpi. Pashë se ajo çfarë u thashë, i turbulloi. Ata nuk 
deshën të më dëgjojnë më. Një a dy prej tyre thanë se efekti që përmenda 
kishte ndodhur për shkak të shtypjes së ndonjë gjëje të gabuar në kamera 
apo për shkak të cilësisë së saj. Mezi po prisnin që të diskutonin çështje të 
tjera... Dikush me indiferentizëm e dikush duke e injoruar, ata nuk e besuan 
mrekullinë që kishte ndodhur në shtëpinë e bonjakëve të Nënë Terezës. 
Kisha shpresë se, në vitet që do të vinin, besimtarët e krishterë do të ishin 
të gëzuar, kur të merrnin vesh që në kohë të zymta, drita që ndriçonte mbi 
kokat e bonjakëve, e përçuar në rrugët e Kalkutës nga Nënë Tereza dhe 
misionarët e bamirësisë, ishte regjistruar diku, në një film.”91 

 
Muggeridge vdiq i lumtur, duke e ditur se kisha katolike tashmë e kishte 

pranuar si të vërtetë “mrekullinë e parë origjinale” të filmuar prej tij. Për më 
tepër, meqë bota ka shkuar gjithnjë e më shumë drejt ortodoksisë fetare dhe 
iracionalitetit, sot, janë më të paktë ata që do të hidhnin poshtë argumentet e 
tij, duke i konsideruar si të pabaza.  

Menjëherë pas eksperiencës së tij të mbinatyrshme në Kalkuta, Mugger-
idge përjetoi edhe një eksperiencë tjetër. Kjo ndodhi në vitin 1971, në Turqi, 
kur ai po xhironte pamje të udhëtimit të Shën Palit për në Damask. Kur po 

 
89 Something Beautiful for God, fq. 41. 
90 Malcolm Muggeridge A Life, fq.162. 
91 Something Beautiful for God, fq. 45. 
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regjistronin në një rrugë të shkretë, Muggeridge dhe mikut të tij Alek Vidler 
(i cili ishte prift), iu bashkua edhe një siluetë e tretë, që dukej se po ecte në 
një hap me ta, në të nxehtin e madh, e më pas u zhduk dalëngadalë. Sipas të 
thënave, e gjitha kjo ishte filmuar, por mjerisht, duke menduar se këto pamje 
do të shkaktonin vetëm pështjellim në mendjen e shikuesve, Shaferi i hoqi 
nga versioni përfundimtar i filmit dhe ato pamje nuk u shfaqën kurrë.92 
Shaferi nuk deklaroi asnjëherë se kjo gjë kishte ndodhur në të vërtetë.  

Gjithashtu, as Ken MekMilani dhe as producenti i dokumentarit “Diçka 
e bukur për Zotin”, Piter Shafer, nuk pohuan ndonjëherë se kishte ndodhur 
ndonjë mrekulli gjatë xhirimeve në Kalkuta, ndonëse, i vënë nën presionin 
gjithnjë e më të madh të gazetarëve, të kishës apo të publikut, Shaferi do të 
dilte nga situata e vështirë, duke u përgjigjur me ironi: “ E gjithë jeta ime 
televizive me Muggeridge ka qenë e mbushur me ngjarje të mrekullueshme, 
të çuditshme e të jashtëzakonshme”.93 Përveç kësaj, ai shkroi: “Nuk jam 
ekspert mrekullish, por them se në këtë rast, ato mbeten të bukura në sytë e 
shikuesit”.94 

Megjithatë, Ken MekMilani do të fliste hapur për “mrekullinë” vetëm në 
vitin 1994. Ai tha:  

 
“Kishim marrë disa filma të rinj fotografikë nga Kodaku, që nuk i kishim 
provuar më parë. Kur pamë fotografitë e stampuara, desha ta përgëzoj 
Kodakun, por Muggeridge më ndaloi. Në të njëjtën ditë, pata shumë telefo-
nata nga gazetat në Londër, që më pyesnin për “mrekullinë” e ndodhur në 
Kalkuta”.95 

 
Përveç “mrekullisë së vërtetë” Muggeridge përjetoi edhe një mrekulli të 

dytë gjatë xhirimeve në Kalkuta, ku zbuloi se automjeti i Nënë Terezës na e 
kishte motorin në një vend të ndryshëm nga ai që duhej të ishte. Gjatë 
eksperiencës sime si drejtues automjeti në Kalkuta, shpesh e kam pyetur 
veten nëse rrotat e makinës janë në dorë të Zotit apo të ndonjë force tjetër 
jashtëtokësore, pasi duket gjë e mistershme se si një njeri arrin të përshkojë 
rrugën nga A në B pa u lodhur fare. 

Filmi “Diçka e bukur për Zotin”, duke u përpjekur t’i bëjë reklamë një 
lloji të veçantë të besimit katolik, nuk kishte linjë të ndryshme nga një film i 
propagandës sovjetike. Muggeridge e dinte këtë dhe ishte i shqetësuar se 
mos filmi nuk do të kishte sukses. Kështu, nga muaji mars e deri kur u shfaq 
filmi, më 5 dhjetor 1969, ai lëvizi sa në Britani e në Shtetet e Bashkuara, 
duke dalë në publik e në media e duke folur vazhdimisht rreth “mrekullisë së 

 
92 Muggeridge The Biography, fq. 215. 
93 Malcolm Muggeridge A Life, fq. 234. 
94 Radio Times, London, 6 Maj 1971. 
95“Intervistë në ferrin e engjëllit”, Dokumentar i kanalit televiziv 4, 8 Nëntor 1994. 
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parë filmike”. Në një situatë të tillë, shumë njerëz u bënë kuriozë për ta parë 
atë film. Gjatë javës që do të shfaqej filmi, Radio Times (një organ i BBC-
së), botoi një kryeartikull për Nënë Terezën, që kishte si autor të tij 
Kardinalin Hinan (i cili, meqë ra fjala, nuk kishte qenë asnjëherë në Kalkuta). 
Në këtë artikull, më titull “Të shpëtosh në emër të dashurisë”, thuhej se 
“Nënë Tereza i merrte ata (bonjakët) në shtëpinë e vet” dhe që falë ndikimit 
të saj “gratë e pasura indiane, që 10 vjet më parë mendonin se ishte e 
tmerrshme t’i preknin ata, tashmë ato i pushtonin plot dashuri me krahët e 
tyre”. Të dyja këto ishin sajesa. Ishte e habitshme se si një kardinal katolik 
fliste të tilla gjëra për një murgeshë. Çka të bën përshtypje ishte fakti se këto 
sajesa u botuan nga një organ shtypi laik. Krijimi i mitit kishte filluar. Numri 
i veçantë i “Radio Times” përmbante edhe një fotografi të Nënë Terezës, që 
është me interes të thuhet se ajo nuk paraqitej në pozicionet e saj “modeste” 
të bamirësisë (e përkulur me krahët e mbledhur, apo duke shtrënguar një 
fëmijë jetim), por e ulur me një pamje madhështore në një karrige të lartë, që 
ndoshta është e vetmja e këtij lloji. Ideja e karriges së lartë u braktis shpejt, 
pasi stafi i PR, e kuptoi se shenjtët dhe karriget e larta nuk i përshtateshin 
njëri-tjetrit.  

Filmi i prit mirë në Britani, por në Amerikë ai krijoi një gjendje pothuaj 
histerike. Miti Terezë kishte lindur me të vërtetë. Ditëve të ndjenjës së fajit të 
kristianëve të bardhë, u kishte ardhur fundi.  

Falë filmit dhe daljeve të mëtejshme të Muggeridge në media të ndrysh-
me, në fillim të vitit 1970, Nënë Tereza njihej nga njerëzit e zakonshëm në 
Britani, ndonëse, nëse ecte rrugëve të Kalkutës, ajo njihej fare pak. Edward 
Finch, i cili ishte Drejtues i Dioqezës Anglikane të Shelmsfordit në vitin 
1970, tregon për një ndodhi që i kishte treguar Nënë Tereza në 1973: “Ajo 
më tha se kishte qenë duke ecur në një rrugë të Londrës, kur një shitës 
lulesh, i kishte thënë, “A je ti Nënë Tereza e Malcom Muggeridge?” Kjo 
pyetje e kishte bërë atë të qeshte”.  

Tani që miti ishte krijuar, duhej bërë një punë e madhe për ta konsoli-
duar atë e për të çuar përpara misionin e Muggeridge. Amerikanët ishin 
kryesorët e kësaj iniciative dhe, kur bëhet fjalë për t’i bërë reklamë Nënë 
Terezës, ata vazhdojnë të jenë të parët.  

Është interesant fakti se shumë vjet përpara se Muggeridge ta kishte 
zbuluar, Nënë Tereza ishte shfaqur dy herë në kopertinat e një reviste katoli-
ke amerikane, një herë në shkurt të vitit 1958 (kur ajo ishte thuajse e panjoh-
ur edhe në komunitetin katolik në Indi) dhe më pas, sërish në dhjetor të vitit 
1960, gjatë vizitave të saj të para në Shtetet e Bashkuara.  

Shumë presidentë amerikanë kanë marrë pjesë aktive në fushatën publi-
citare të Nënë Terezës, disa në mënyrë shumë entuziaste, siç është rasti i 
Ronald Reganit e të tjerë jo aq përzemërsisht, sikurse Bill Klintoni. Bob 
Dolli, dikur kandidat për President, duke mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj 
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një grupi të partisë së vet që nuk po jepte maksimumin në fushatë, përdori 
“kartën” Terezë. Ai tha se Nënë Tereza ishte e të njëjtit mendim me të, për 
sa i përket çështjes së abortit. Madje edhe Bill Klinton dhe bashkëshortja e tij 
(që e mbështesin abortin), e kanë përdorur vazhdimisht këtë kartë, me qëllim 
që të zbusnin komunitetin fetar në Shtetet e Bashkuara. Klinton dhe e sho-
qja dolën së bashku me Nënë Terezën në një kanal televiziv amerikan në 
takimin “National Prayer Breakfast” në vitin 1994, ku Nënë Tereza foli me 
tone të fryra rreth të këqijave të kontracepsionit dhe të abortit. Çifti Klinton 
nuk kishte ç’të bënte tjetër veçse të buzëqeshnin dhe të rrinin si në gjemba 
në karriget e tyre. Ja pra, kaq e fuqishme është bërë mistika e Nënë Terezës në 
kohën tonë. Meqë ra fjala, Nënë Tereza nuk doli kurrë në publik me zyrtarë 
indianë gjatë ndonjë feste kombëtare në Indi, e madje as në Kalkuta. Ndryshe 
nga ç’e perceptonte publiku, si një grua të pavëmendshme ndaj makinacioneve 
mediatike, ajo e dinte shumë mirë se cilat do të ishin reagimet e publikut në 
secilin prej vendeve – Në Indi, për shembull, nuk foli kurrë hapur kundër 
kontracepsionit. Ajo e dinte se po ta bënte një gjë të tillë, do t’i shkatërronte 
marrëdhëniet e saj me publikun. Nëse do të shfaqej në mediat e Kalkutës e të 
fliste kundër kontracepsionit apo abortit, ajo do të tallej jo vetëm në qytet, por 
kundër saj do të shpërthenin sharje verbale nga të gjitha anët.  

Ndër presidentët amerikanë, admiruesi më i flaktë i Nënë Terezës ishte 
Ronald Regan, i cili ishte gjithashtu, edhe një fans i madh i Muggeridge. 
Gjatë viteve ’70, Regan u tërhoq nga emisioni biblik i Muggeridge në televi-
zionin amerikan dhe si rezultat, lidhja me Nënë Terezën u bë edhe më e 
fortë. Tashmë Muggeridge njihej në të gjithë botën, por sidomos në Shtetet e 
Bashkuara, si “njeriu që zbuloi shenjtin e gjallë”. Në vitin 1974, ai u ftua nga 
Billi Graham për të folur në Kongresin Evangjelist Botëror, që zhvillohej në 
Luzanë. Gjithashtu, në këtë kohë, u rekrutua nga manjati ultra-ortodoks 
katolik, William F. Bakli Jr. (i njëjti person që dikur pat deklaruar se homose-
ksualët duhej të damkoseshin e të qëndronin larg pjesës tjetër të popullsisë), 
botuesi i revistës tepër të fuqishme “National Review” dhe drejtues i spekta-
klit televiziv “Firing Line” (Fronti). Muggeridge mori pjesë shtatë herë në 
këtë spektakël, ku foli në mënyrë të vazhdueshme për Nënë Terezën dhe për 
“mrekullinë e dritave”. Në 1980, menjëherë pasi Nënë Tereza mori çmimin 
“Nobel”, Bakli e çoi Muggeridge në Vatikan, për të takuar Papa Gjon Palin 
II, i cili ishte idhull i të dyve. Ata bënë një takim në faltoren “Sistine”, me 
papën, në praninë vërtet të çuditshme të Greis Kellit, Çarlton Heston dhe 
David Niven. Institucionet katolike, e madje edhe më gjerë, aleanca e krahut 
të djathtë (katolikë ose jo), i ishin shumë mirënjohës Muggeridge për 
“zbulimin” (apo shpikjen) e Nënë Terezës.  

Presidenti Regan ishte gjithmonë i etur për ta shprehur një mirënjohje të 
tillë. Një ditë, në vitin 1981, një limuzinë përshkoi gjithë rrugën nga ambasa-
da amerikane në Londër, në Sheshin “Grosvenor” për në shtëpinë e 
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Muggeridge në Saseks, vetëm për t’i dorëzuar një zarf të vogël, një dhuratë 
nga Zoti President! Bëhej fjalë për një fotografi të nënshkruar nga vetë lideri, 
ku paraqitej Nënë Tereza tek hyrja e Shtëpisë së Bardhë, së bashku me 
Ronaldin dhe Nensin. Në zarf kishte edhe një letër. Dy vjet më vonë, Z. 
Regan, jo fort i njohur për ndonjë inteligjencë të veçantë, shkroi një ese me 
titull “Aborti dhe vetëdija e kombit”, në të cilën huazoi shumë citate të 
Muggeridge.  

Nënë Tereza e lavdëroi Ronald Reganin për herë të fundit, duke i thënë: 
“Nuk e dija se e doje kaq shumë popullin tënd” e me termin “popull” u refe-
rohej fëmijëve të pa lindur. Pas filmit të Muggeridge si dhe pas librit me të 
njëjtin titull e fushatës së madhe publicitare, çmimi Nobel i Nënës, ishte 
tashmë një fakt thuajse i kryer e kulmi i një procesi të pandërprerë. Sidoqo-
ftë, Muggeridge bënte përpjekje të vazhdueshme, duke u shkruar njerëzve që 
i njihte tashmë, duke u njohur me personalitete të tjera, duke bërë më shumë 
publicitet e duke folur pa fund për heroinën e tij nëpër artikuj, libra dhe tele-
vizione. Vite më parë, e pikërisht në 1971, kur po promovonte librin e tij në 
Londër, ai tha: “Kur ajo të fitojë çmimin Nobel...”96. Në atë kohë, komenti i 
tij pat habitur edhe mikun dhe biografin e Nënës, Eilin Egan. Në të vërtetë, 
një artikull i hershëm i Muggeridge në “The Daily Telegraph”97 “ishte elem-
ent shumë i rëndësishëm që ndikoi në marrjen e çmimit Nobel për paqen 
nga Nënë Tereza”. Sipas biografit, mikut dhe dikur edhe drejtuesit të 
bashkëpunëtorëve të Nënë Terezës në Spanjë, Hoze Luis Gonzalez-Balado, 
“Gjatë viteve ’70, pena dhe mikrofoni i Malcom Muggeridge, gazetarit brita-
nik, e bënë Nënë Terezën të njohur në Perëndim, jo vetëm tek qarqet kato-
like por në të gjithë shoqërinë. Si përfundim, asaj iu dha ... çmimi Nobel”.98  

Nuk besoj se do ta mohonte ndonjë, ekzistencën e një lobi tepër të 
fuqishëm katolik në makinacionet e çmimit Nobel, e po ashtu, rolin e madh 
që luajnë amerikanët në të. Gjatë Luftës së Ftohtë, ky lob bëri të mundur që 
kandidati për këtë çmim të ishte ortodoks dhe përgjithësisht, përkrahu 
ideologjinë e krahut të djathtë. Sigurisht, në dukje, Nënë Tereza nuk përfshi-
hej në politikë, por nuk ka asnjë dyshim se ajo i përkiste spektrit të djathtë. 
Pjesa më e madhe e miqve të saj ishin ultra të djathtë, duke përfshirë këtu 
Papa Gjonin Palin II, me të cilin ajo kishte marrëdhënie tepër të ngushta. 
Fakti që ajo ishte me origjinë nga Shqipëria, vendi i vetëm në botë me një 
regjim stalinist (zyrtarisht edhe ateist), ishte një favor i madh për të. Dhënia e 
çmimit Nobel një murgeshe katolike nga Shqipëria, do të ishte një goditje e 
madhe për qeverinë komuniste të atij vendi si dhe për të gjitha qeveritë 
socialiste në botë; thuajse në të njëjtën mënyrë iu dha ky çmim edhe Saharo-

 
96 Eileen Egan, Such A Vision of the Street (Sidgwick & Jackson, 1985), fq. 217. 
97 15 Nëntor 1990. 
98 Jose Luis Gonzales-Balado, Loving Jesus (HarperCollins, 1995), fq.148. 
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vit, katër vjet para saj, pavarësisht përfshirjes së tij në projektin tepër shkatë-
rrues të bombës sovjetike me hidrogjen. Ka mundësi që një faktor tjetër i 
favorshëm, të ketë qenë edhe pasioni i Kalkutës për marksizmin. Në fund të 
fundit, ishte pikërisht Lenini, ai që kishte thënë në fillim të shekullit të XX se 
“komunizmi në Londër, do të vinte nga Kalkuta” (Në atë kohë Kalkuta ishte 
kryeqyteti i Perandorisë Britanike).  

Miqtë e Nënë Terezës dhanë maksimumin e tyre, në fushatën e zhvilluar 
përpara se të mblidhej komisioni i çmimit Nobel. Ata bënë për vete, tre sena-
torë amerikanë me shumë influencë, Piti Domeniki, Mark O. Hatfild dhe 
Hubert Hamfrej. Sigurisht, pati edhe të tjerë, por këta të tre ishin në krye të 
frontit. Z. Domeniki, rrjedh nga një familje katolike me tetë fëmijë, që së 
fundmi (1996-‘97) votoi kundër normave të vendosura nga qeveria për azilet 
dhe kundër fondit të qeverisë për pensionet. Si ai, ashtu edhe Hatfildi, ishin 
pasionantë të zjarrtë kundër abortit, madje Domeniki është në favor të mba-
jtjes së armëve. Senator Hatfild, që shkoi në Kalkuta për të takuar Nënë Ter-
ezën, dy vjet pasi ajo kishte marrë çmimin Nobel, njihet gjithashtu edhe si 
njeri, ndaj të cilit janë bërë dy hetime me baza etike, një në vitin 1987 e një 
tjetër në 1992, për pranim “dhuratash të papërshtatshme” për pozicionin e tij 
si anëtar senati. Ish - Zv/Presidenti Hubert Hamfrej, njihej për mbështetjen e 
tij të fuqishme në vazhdimin e luftës së Vietnamit. Këta pra, ishin personat 
nga të cilët rrethohej Nënë Tereza dhe që kishin marrë bekimin prej vetë asaj.  

Përveç tyre, një nga aleatët më të fortë të Nënë Terezës, në fushatën për 
çmimin Nobel, ishte edhe një njeri tepër i etur për luftë. Emri i tij është 
Robert Strange MekNamara dhe ka qenë në detyrën e Sekretarit Amerikan të 
Mbrojtjes gjatë pjesës më të madhe të luftës së Vietnamit. Meqë ra fjala, Z. 
MekNamara erdhi në Kalkuta menjëherë pasi la postin e tij federal dhe u bë 
President i Bankës Botërore në vitin 1968. Takimi me Nënë Terezën nuk 
ishte në agjendë, sepse ajo nuk njihej në atë kohë jashtë botës katolike 
(MekNamara, edhe pse njëfarë kristiani evangjelik, nuk është katolik). Vizita 
e tij përflitet akoma në Kalkuta; i gjithë qyteti shpërtheu në protesta kundër 
asaj që studentët e quanin “luftë kriminale”. Një turmë njerëzish e bllokuan 
rrugën nga aeroporti për në qendrën e qytetit, ku ai do të kalonte dhe si pasojë, 
atë e transportuan me helikopter dhe e zbritën mbi tarracën e konsullatës 
amerikane. Studentët dhe punëtorët u përplasën me policët përpara konsu-
llatës dhe shumë nga takimet zyrtare që do të bënte MekNamara, u anuluan.  

Në vitet ’60, Kalkuta ishte një nga qendrat më të mëdha në botë, kundër 
luftës së Vietnamit. Ajo çfarë më kujtohet shumë mirë nga fëmijëria ime 
është kënga bengale e protestës: “Amar nam, tomar nam,...Vietnam, Viet-
nam (Emri im, emri yt... Vietnam, Vietnam). Mesa duket, MekNamara nuk e 
pëlqeu qëndrimin politik të Kalkutës dhe nuk e harroi kurrë fyerjen që iu bë.  

Robert MekNamara ishte nga propozuesit e Nënë Terezës për çmimin 
Nobel. Në fakt, ai e propozoi atë tri herë, dy prej të cilave dështuan, përkatë-
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sisht në vitin 1975 dhe 1977, dhe herën e tretë në vitin 1979, që rezultoi të 
ishte një sukses i vërtetë. Duke pasur parasysh pikëpamjen tepër unike dhe 
të shtrembër të Komisionit të këtij çmimi për “paqen”, nuk habitem aspak 
që e pranuan propozimin e bërë nga njëri prej luftë-bërësve më të mëdhenj 
në histori. 

Arsyeja se pse politikanët ekstremistë dhe gazetarët e djathtë gjetën një 
aleate të lindur tek Nënë Tereza, është krejt e qartë; ata ndihmonin kauzën e 
njëri-tjetrit. Këta nuk ishin njerëz që e admironin Nënë Terezën nga larg, por 
e njihnin atë tepër mirë dhe sigurisht, shumë shpejt, admirimi u bë reciprok.  

Nuk është e vërtetë që çdo lloj katoliku që merret gjithashtu edhe me 
vepra bamirësie, të ketë shanse për t’u propozuar për çmimin Nobel. Duhet 
të jesh një lloj i veçantë katoliku, si Albert Shvaicer apo Nënë Tereza, në 
mënyrë që miqtë e tu të pushtetshëm të grumbullohen rreth teje. Një shemb-
ull konkret për këtë, është Doroti Dei, e konvertuara në katolicizëm, që 
punoi gjatë gjithë jetës së saj për të varfërit në Shtetet e Bashkuara. Megjitha-
të, ajo bëri gabimin e të qenit sindikaliste, socialiste dhe pacifiste, tri fjalë 
këto që konsideroheshin si të pahijshme nga qarqet amerikane. Ajo ishte 
gjithashtu një kundërshtare e pa lëkundur dhe aktive e luftës amerikane në 
Vietnam dhe u burgos disa herë nga qeveria amerikane. Tashmë kjo grua 
është harruar plotësisht, jo vetëm nga publiku por gjithashtu, edhe nga Kisha 
Katolike. Larg nga ndonjë lloj statusi të privilegjuar të dhënë nga kisha e saj, 
ajo tashmë është ulur në detyrë dhe merret me shërbime të dorës së dytë, 
veçanërisht gjatë drejtimit të Papa Gjon Palit II. Kjo grua nuk u propozua 
kurrë për çmimin Nobel. Nga gjasat, ajo nuk ka shpresa për të qenë shenjte; 
arsyeja zyrtare për këtë, është se paska lindur një fëmijë të paligjshëm.  

Doroti Dei është takuar me Nënë Terezën të paktën dy herë, herën e 
parë në Kalkuta, në vitin 1970, vit në të cilin Dej ishte tepër e njohur dhe 
Nëna një yll në shkëlqim e sipër në Shtetet e Bashkuara. Ato nuk u përshta-
tën aq mirë me njëra-tjetrën. E habitur nga mungesa e shfaqjes së katoliciz-
mit nga ana e Dej, Nënë Tereza i ngjiti një kryq të madh në bluzën e saj. Ato 
të dyja u takuan edhe në Filadelfia, në Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar, 
në vitin 1976. Kësaj radhe situata ishte ndryshe; tashmë Nënë Tereza ishte 
tepër e famshme në Shtetet e Bashkuara (dhe kishte nevojë për shoqërues, 
që ta ruanin nga turmat e njerëzve), ndërkohë që Dej ishte një njeri thuajse 
non grata tek katolikët konservativë. Të dyja gratë ishin caktuar të flisnin nga 
i njëjti podium me 6 Gusht, që rastisi të ishte Dita e Hiroshimës. Në fjalën e 
saj, Dej i qortoi organizatorët e kongresit që nuk e përmendën fare 
Hiroshimën gjatë diskutimeve (sigurisht që një vendim i tillë ishte tepër i 
qëllimshëm nga ana e organizatorëve të krahut të djathtë). Ashtu siç parashi-
kohej, kur foli, Nënë Tereza nuk e përmendi aspak Hiroshimën, por përme-
ndi vrasjen e një lloji të veçantë, si për shembull, atë të një fëmijë të pa 
lindur, diskutim që u prit shumë mirë nga organizatorët si dhe nga masa. 
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Çdo lloj fjale për Hiroshimën do t’i kishte mërzitur përkrahësit e saj për 
çmimin e paqes.  

Duket e ditur se çfarë njeriu ishte Nënë Tereza, nuk ishte diçka e 
habitshme që konservatorët e botës i eliminuan të gjitha pengesat, në mënyrë 
që ajo ta merrte çmimin. Por deri atëherë, ajo kishte bërë dy përpjekje të 
pasuksesshme, në vitin 1975, kur Saharovi e mundi, dhe në 1977, kur iu mor 
çmimi nga e famshmja “Amnesty International”. Nuk dihet me saktësi arsy-
eja se pse dështoi në këto dy raste, por madje edhe Kisha Katolike pohoi se 
letrat e shumta “spontane” që vinin vazhdimisht në dyert e Komisionit të 
çmimit Nobel, hodhën dyshimin se kandidatja e sponsorizonte së tepërmi 
veten dhe ia dobësuan imazhin e saj “modest”.99 

Sigurisht, nuk mund të thuhet që të gjithë ata që i kishte tërhequr sharmi 
i Nënë Terezës, i përkisnin krahut ekstremist të djathtë e që kishin agjendë 
politike. Miliona njerëz, gra e burra, nga e gjithë bota e admironin, e madje 
edhe e adhuronin atë; njerëz të ndershëm e naivë e pëlqenin dhe e përkrah-
nin Nënë Terezën, pjesa më e madhe e të cilëve nuk i kishin parë kurrë 
bëmat e saj e shumë pak kishin qenë në Kalkutë. Një prej këtyre njerëzve 
ishte Leidi Barbara Ward, e cila e propozoi atë për çmimin Nobel në vitin 
1977. Në fakt, ishte pikërisht ajo që i paralajmëroi institucionet katolike për 
fushatën e letrave të shumta të shkruara për komisionin.100 

Fushata e suksesshme e vitit 1979 u zhvillua në linja profesionale, ashtu 
sikurse fushata elektorale e një partie të caktuar; në fakt, shumë prej atyre që 
morën pjesë në këtë fushatë, ishin kryesorët e Partisë Republikane në Shtetet 
e Bashkuara.  

Është interesant fakti se asnjë prej njerëzve, që e propozuan Nënë 
Terezën për çmim Nobel, në të tria rastet, nuk ishin nga Kalkuta, e madje as 
nga India. Nuk mendoj se ajo mori ndonjë letër përkrahjeje nga Kalkuta; kjo 
jo sepse ajo nuk ishte e njohur atje, por sepse nuk ishte edhe aq e rëndësish-
me. Do të ishte e sikletshme për popullin e Kalkutës që të shkruante letër 
përkrahjeje, për një person që kishte një reputacion kaq të vogël për një 
çmim aq të madh siç është Nobeli.  

Fushata e ‘79’-ës ishte e koordinuar mirë nga Muggeridge dhe natyrisht, 
ai kapi qiellin e shtatë kur më në fund, çmimi u fitua. Është fakt se ky çmim 
nuk donte të thoshte shumë për Nënë Terezën personalisht (gjë që e ka 
shprehur disa herë), por ishte i rëndësishëm sepse ai e rriste pamasë autorite-
tin e kishës së saj si dhe vlerat që ajo përfaqësonte. Pas marrjes së çmimit, 
nderimi për të arriti aq lart, saqë çdo fjalë e saj pranohej si e vërtetë 
përfundimtare qoftë nga media, qoftë nga publiku. Nëna e kuptoi shpejt këtë 

 
99 Such a Vision of the Street, fq. 386. 
100 Po aty. 
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dhe sa herë që fliste për punën e saj, i kalonte kufijtë midis realitetit dhe 
imagjinatës.  

Në këtë kohë, Nënë Tereza harxhoi shumë energji për konvertimin e 
Muggeridge. Ai vazhdonte të ishte jo zyrtarisht katolik dhe me emër kishte 
mbetur anglikan, edhe pse kundërshtonte vazhdimisht kulturën liberale në 
kishën anglikane. Institucionet katolike në përgjithësi, donin që ai të 
qëndronte jashtë kishës së tyre, sepse ishte gjithmonë më e përshtatshme që 
mbështetja të vinte nga një i jashtëm. Megjithatë, Nënë Tereza donte që 
miku i saj i veçantë të konvertohej. Pas suksesit të filmit të Muggeridge, ajo 
nuk e harroi kurrë detyrimin që kishte ndaj tij dhe nuk e nënçmoi asnjëherë 
vlerën e medias e veçanërisht të televizionit. Për këtë, ajo është shprehur: “E 
shoh se Krishti është i nevojshëm të jetë në studiot televizive”.101  

Vite më parë, në 1970, Nënë Tereza i kishte shkruar Muggeridge letrën e 
saj të famshme të Nikodemusit:  

 
“...ti më ngjan me Nikodemusin... Krishti po digjet për të qenë ushqimi yt... 
I rrethuar nga plot ushqime, ti po e lë veten të vdesësh nga uria. Dashuria 
që Krishti ka për ty është e pafundme; vështirësia e vogël që ke ti drejt 
kishës së tij, është diçka e fundme... Mposhte të fundmen me pafundësinë!  
 
Nikodemusi ishte fariseu që shkoi për të takuar Krishtin, duke qenë i 

bindur se ai bënte mrekulli e se ishte mësues nga Zoti. Në fund, Muggeridge 
e mposhti të fundmen me pafundësinë, pikërisht në vitin 1982. Konvertimi i 
tij u bë në publik, i rrethuar nga media të shumta. Për fat të keq, Nënë 
Tereza nuk mundi të merrte pjesë. Me këtë rast, ajo u dërgoi Muggeridge 
dhe bashkëshortes së tij të përvuajtur, këtë letër:  

 
“Të dashur Malcolm dhe Kiti!  
Zemra ime është e mbushur me mirënjohje ndaj Zotit dhe Virgjëreshës së 
shenjtë për dashurinë që patën për ju, duke iu dhënë gëzimin e pranisë së 
tyre në zemrat tuaja më 27 nëntor w1982]. Do të doja të kisha qenë me ju 
në atë ditë por ...do të lutem për ju që devotshmëria juaj të rritet vazhdimi-
sht e t’i ngjasoni gjithnjë e më shumë Jezusit. Gjithashtu, dua t’ju falënderoj 
për gjithçka që keni bërë për Jezusin me anë të shkrimeve tuaja. Akoma 
vazhdoj të marr letra dhe të takoj njerëz që thonë se i janë afruar Zotit pas 
leximit të librit “Diçka e bukur për Zotin”... Ruajeni dashurinë për Jezusin 
në zemrat tuaja dhe përsëritni shpesh gjatë ditës dhe natës fjalët “Jezus! E 
besoj me zemër dashurinë që ke për mua, të dua!” Zoti ju bekoftë, Tereza. 
 

 
101 Malcolm Muggeridge A Biography, fq. 371. 
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Muggeridge vdiq tetë vjet më vonë, kohë gjatë së cilës, nuk jam i sigurt 
nëse u bë i devotshëm apo “gjithnjë e më shumë i ngjashëm me Jezusin”. 
Tashmë, nga qarqet katolike, atij i ishte vënë epiteti “Shën Mag”, epitet që e 
mori nga fundi i jetës së tij. Vetëm një dekadë më parë, ai pat qenë i margji-
nalizuar nga shoqëria dhe media, si një fundamentalist paranojak e maniak 
dhe qe detyruar të kërkonte strehim në Amerikë. Lidhja me Terezën e bëri 
sërish njeri të respektueshëm, ndonëse një pjesë e konsiderueshme e rreth-
eve britanike, e kujtojnë atë si një hipokrit me lëkurë shenjtori.  

Është e frikshme të mendosh se si një njeriu kaq të paragjykuar sa 
Muggeridge, iu dha aq shumë pushtet në një kanal televiziv të fuqishëm siç 
është BBC dhe në organe të tjera mediatike. Ai njihej si thellësisht antisemi-
tik, jeta dhe bëmat e të cilit ishin të kushtëzuara nga paragjykimet dhe dihej 
se kishte pasur lidhje jashtëmartesore, pavarësisht deklarimit të vlerave fana-
tike. Muggeridge u përpoq gjithashtu që të përdorte pozicionin e tij për të 
ndaluar të tjerët nga përdorimi i metodave kontraceptive. Ai ishte përkrahës i 
luftës në Vietnam dhe i veprimeve të tjera ushtarake amerikane, pati dyshime 
për vuajtjet në Hiroshima dhe mori pjesë në aktivitetet e fshehta të financu-
ara nga CIA.  

A është diçka e drejtë dhe e justifikueshme që një personi të tillë t’i lihet 
dorë e lirë në një pjesë të mirë të shtypit dhe të mediave elektronike, që 
hiqen si asnjanëse? Gjatë karrierës së tij televizive, ai drejtoi programe me 
shumë influencë, të tillë si: “Kritika”, “Detyra e intelektualëve”, “A keni 
ndonjë pyetje?, “Panorama”, “Lërmëni të flas”, “Shkaku”, “Testamenti i 
tretë” etj. Veç tyre, në fazën më fanatike të jetës së tij, atij iu kërkua gjithnjë e 
më tepër të drejtonte programe fetare, siç ishte ai, në të cilin “zbuloi” Nënë 
Terezën. Në shpirtin e tij nuk kishte vend për relativizëm në fe, për tolerancë 
e mirëkuptim dhe besonte me pasion se Krishterimi, ashtu edhe Ungjilli, 
duhet të pushtonin kulturat inferiore. Ai nuk hezitonte në gërshetimin dhe 
lidhjen e fakteve, me qëllim që të promovonte Krishterimin. Për këtë, 
Muggeridge gjeti një aleat të mirë tek Nënë Tereza.  

Për punën e saj në Kalkuta, ai pati pohuar me gjysmë zemre: “Kritika 
përqendrohet shpesh në punën që bën ajo dhe motrat e saj ...”, dhe 
“Natyrisht, është e vërtetë që nëse flasim nga pikëpamja statistikore, ajo 
çfarë bën ajo është e paktë apo e papërfillshme”, si dhe “përdoren metoda të 
vjetra që ia pakësojnë asaj dobinë”. Në një moment sinqeriteti, Muggeridge 
qe shprehur me fjalët “... duket sikur bëmat e saj e kalojnë realitetin dhe 
mundësinë”.102  

 
102 Something Beautiful for God, fq. 28. 
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Në vijim, të dy ata (së bashku me Nënë Terezën), nuk hezituan të ekza-
gjerojnë punën e bërë, sepse sipas pikëpamjes së tij, “Krishtërimi nuk përbën 
një këndvështrim statistikor të jetës”.103  

Vlerësimi im për Muggeridge është i ngjashëm me atë të vajzës së 
Stalinit, Svetlanës, e cila qe kthyer në kristiane e që u miqësua me Mugge-
ridge. Në vonë, miqësia mes tyre u prish dhe ajo i shkroi këto fjalë: 

 
“Ti je nga ato qenie të pushtuara nga djalli e që duhen shmangur me çdo 
kusht; këto qenie sjellin fatkeqësi në jetën e të tjerëve dhe i shkatërrojnë ata. 
Njerëzit e mirë janë modestë e të heshtur (siç është Kiti yt). Por, ki kujdes! 
Zoti e sheh sqimën dhe kryelartësinë e Atë nuk e mashtron dot.”104  

 
Nuk habitem që një njeri “djallëzor” si ky, u tërhoq nga Nënë Tereza. 

Ka shumë shembuj të njerëzve të ngjashëm që e donin Nënë Terezën; të 
gjithë diktatorët e pamëshirshëm e Amerikës së Jugut e asaj qendrore, e 
admironin atë, ashtu siç bënë një pjesë e mirë e gazetarëve dhe personalitete-
ve fetare të kohës në të gjithë botën, të cilët ishin të mbushur me paragjyki-
me. Për shembull, prifti benediktian, që ishte kundër abortit, Pol Marks, e që 
ishte mohuar nga disa qarqe të kishës katolike në vendin e tij, SHBA, për 
deklaratat e hapura kundër çifutëve dhe myslimanëve (edhe pse Para Gjon 
Pali II i pat thënë: “... ti po bën punën më të rëndësishme në botë”), është 
një admirues i flaktë i Nënë Terezës. Ai më ka shkruar: “E kam takuar Nënë 
Terezën shumë herë dhe kam punuar me të, në Indi e në vende të tjera”.  

Nuk e di me siguri se ç’masë tërheqjeje kishte Nënë Tereza për At Mar-
ksin, por ajo që më shqetëson në të vërtetë, është se rreth saj grumbullohe-
shin gjithmonë të pasurit, të pushtetshmit, të egrit, fanatikët dhe shfrytëzu-
esit. Ata e kanë mbështetur dhe e kanë ushqyer atë. Këta persona nuk janë 
budallenj; ata nuk do të shpenzonin kohë dhe para, pa marrë diçka në 
këmbim. Nuk është se ndryshuan befasisht pas njohjes me të. Fanatizmat e 
Muggeridge, për shembull, u bënë edhe më të forta pas daljes në skenë të 
Nënë Terezës; tashmë, ai thuajse i justifikonte ato si të lejuara shenjtërisht.  

Nuk po them se Nënë Tereza, ashtu si Muggeridge, udhëhiqej nga 
ligësia dhe paranoja. Por, diçka duhet thënë për miqtë e një njeriu kaq popu-
llor. Kur mendoj për zbulimin (apo shpikjen) e Terezës nga Muggeridge, për 
respektin që kishte për këndvështrimin dhe filozofinë e saj si dhe për tërhe-
qjen reciproke që ekzistonte mes tyre, filloj të shqetësohem. 

 
 
 

 
103 Something Beautiful for God, fq. 28. 
104 Muggeridge The Biography, fq.233. 
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EPILOG I KAPITULLIT - 3 - 
 
ÇMIMI NOBEL PËR PAQE 
Disa probleme dhe çështje serioze 

 
 Në 29 korrik 2000, në kanalin radiofonik BBC Radio 4, u shfaq një program 
i titulluar “Dynamite” (Dinamit). Ky program ishte një vështrim historik 
rreth çmimeve Nobel dhe nuk ishte domosdoshmërish një kritikë për këto 
çmime. Gjatë këtij programi u intervistuan njerëz që kishin njohuri rreth 
veprimtarive të komisioneve të Çmimit Nobel. Një koment befasues u bë 
drejtpërdrejt nga Xhen Olov Xhohanson (Jan Olov Johansson), kryetar i 
programit shkencor në Radion Shtetërore Suedeze. Ai tha se ka pasur të 
paktën një rast të një personi, të cilit i është mohuar dhënia e Çmimit Nobel 
(ai nuk e përmendi se cili, në veçanti), pasi ajo ishte një grua dhe ishte çifute. 

 Unë i shkrova një letër Institutit të Çmimit Nobel në Suedi, ku i 
përmenda programin dhe komentin në fjalë, duke u kërkuar që ta qartësonin 
këtë fakt. Pas kësaj, unë mora një përgjigje nga Kamila Halten–Kavalius 
(Camilla Hylten-Cavallius), në të cilën thuhej: “Sipas asaj që na rezulton, një 
gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë”.105  

 Dy ditë më vonë, unë mora këtë letër nga Anne C Kjellin, kryetare e 
Bibliotekës së Institutit Nobel në Norvegji (e cila ka nën kujdesin e saj 
Çmimin e Paqes), e cila në mënyrë domethënëse shprehej:  

 
“As unë, as drejtuesit tanë nuk kanë dijeni për ndonjë fakt që mund të prov-
ojë atë që keni dëgjuar ju në Radio 4 rreth një personi të cilit i është mohuar 
çmimi, për faktin se ka qenë grua dhe se ka qenë çifute. Kjo duhet të ketë 
shumë pak gjasa të ketë ndodhur. Cili çmim përmendej aty, a mos supozohej për 
Çmimin e Paqes...? (Shënimet me shkronja të pjerrëta janë të autorit).106 
 
Pas kësaj, unë i shkrova tre mesazhe elektronike vetë zotit Xhohanson 

(Johansson) në adresën e tij zyrtare në Radion Suedeze, por kurrë nuk mora 
përgjigje. Ai nuk lëshoi ndonjë deklaratë mohuese apo nuk u shpreh se 
mund të ishte gabuar apo nxituar për atë që kishte thënë. 

 
105 E-mail i datës 30 korrik 2000. 
106 E-mail i datës 1 gusht 2000. 
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Ian Docherty, producenti i programit radiofonik të BBC-së më tha: 
 
“Nuk e kam të qartë arsyen përse ai (Xhohanson) nuk u thellua në detaje 
(emrin, vitin, llojin e çmimit etj). Është e sigurt që në faqen e internetit të 
Çmimit Nobel nuk përmendet një gjë e tillë; dhe kjo nuk është e habit-
shme…Unë ndaj me ty të njëjtin shqetësim në lidhje më Çmimin e 
Paqes…”107 
 
Gandi dhe Çmimi Nobel për Paqen 
Nuk ka dyshim për atë që ka studiuar rreth Çmimit Nobel për Paqen, 

qoftë edhe përciptazi, se ky çmim është thellësisht politik dhe partizan. 
 Nuk njihet gjerësisht në arenën botërore se Gandi nuk është vlerësuar 

kurrë me Çmimin e Paqes. Vetëm kohët e fundit ka dalë në pah se sa shumë 
e ka penguar atë Komisioni i Çmimit Nobel për ta marrë këtë çmim.  

Vitet e fundit Komisioni Norvegjez është në dijeni të kritikave rreth 
punës së tij dhe ka botuar disa artikuj vetëkritikes, njëri nga të cilët është 
shkruar nga Oyvind Tonnesson, botues i seksionit të Çmimit për Paqe në 
Muzeun Elektronik të Çmimit Nobel (Electronic Nobel Museum), u ribotua 
në revistën indiane Frontline.108 

Artikulli përmend faktin se si Gandi u propozua pesë herë 109 për titullin 
dhe se në secilin rast u refuzua si kandidaturë. 

Nga artikulli del se apostulli më i madh i paqes i shekullit të XX-të nuk u 
mor kurrë seriozisht në konsideratë nga ata që kanë përgjegjësinë e dhënies 
së çmimit më prestigjioz të botës për paqe. Gjatë propozimeve të vitit 1937, 
profesor Jacob Worm-Muller e këshilloi Komisionin e Çmimit Nobel në një 
letër, ku thuhej: 

 
 “Kthesa të forta në politikat e Gandit, të cilat nuk mund të shpjegohen nga 
ndjekësit e tij…Ai është një luftëtar që lufton për liri dhe një diktator, një 
idealist dhe një nacionalist. Ai shpesh është një Krisht dhe më pas krejt 
papritur kthehet në një politikan të zakonshëm”110. 
 
 Me sa vihet re, profesori norvegjez Worm-Muller ka probleme serioze 

me faktin se Gandi ishte nacionalist indian dhe i mëshonte faktit se ai nuk 
ishte një pacifist i qëndrueshëm. 

Etiketimi “Krisht” ishte shumë i rëndësishëm për t’u përmendur në 
funksion të Çmimit për Paqe. Gandi vazhdimisht kishte dështuar në këtë. 
Worm-Muller citoi shumë kritika të Gandit në dëshminë e tij dhe po ashtu u 

 
107 E-maile të datës 14 dhe 15 gusht 2000. 
108 Frontline, 3 mars 2000. 
109 Pikërisht në vitet 1937, 1938, 1939, 1947 dhe 1948. 
110 Frontline, 3 mars 2000. 
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shpreh se disa nga fushatat e tij jo të dhunshme kundër britanikëve do të 
degjeneronin në dhunë dhe terror, si të ishte ai përgjegjës për sjelljen e 350 
milionë indianëve. Tannesson shprehet duke i dalë në mbrojtje Worm-
Muller-it se vrasjet që ndodhën në Chauri-Chaura gjatë Lëvizjes së Parë të 
Mosbashkëpunimit të Gandit në vitin 1920-1921. Gandi nuk ishte i përfshirë 
personalisht në ngjarjen e Chauri-Chaura, ku një bandë sulmoi një stacion 
policie duke vrarë disa policë; për më tepër ai mbajti një qëndrim aq të 
ashpër ndaj autorëve, saqë nxiti urrejtjen e shumë nacionalistëve indianë. 

 Çmimi i vitit 1937 iu dha Lord Cecil i Chelwood-it. Unë nuk e di nëse 
ky lord i plotësonte apo jo kriteret, të cilat nuk i plotësonte Gandi, pasi nuk 
kam shumë njohuri rreth tij. 

 Në vitin 1938 dhe 1939 Gandi u propozua nga parlamentari (i Partisë 
Laburiste) Ole Colbjornsen, por ai nuk arriti të ishte një konkurrent serioz 
për ta marrë këtë çmim. Ai nuk arriti të dalë as në atë që quhet Shortlist 
(Lista e shkurtër).  

 Në vitin 1947, pas pavarësisë indiane, ai u propozua dhe kësaj radhe 
nga tre politikanë të shquar indianë. Kryetari i Komisionit Gunnar Jahn në 
ditarin e tij shkruan: 

 
 “Përkrah faktit se ai është personaliteti më i madh në mesin e të propozua-
rve - për të mund të thuhen shumë e shumë gjëra të mira - ne duhet të mos 
harrojmë se ai nuk është vetëm një apostull i paqes; ai pikësëpari dhe mbi të 
gjitha është një patriot… Për më tepër, ne duhet të mbajmë në mend faktin 
se Gandi nuk është naiv. Ai është një jurist dhe avokat i shkëlqyer”. 
 
 Unë nuk e dija se personat që vlerësohen me Çmimin Nobel për Paqe 

duhet të ishin naivë dhe se patriotizmi ishte një kriter shkualifikimi. Problemi 
me të cilën Komisioni u përball përkundrejt “patriotizmit” ishte interesimi i 
tij për të mos shqetësuar qeverinë britanike. Vazhdimisht është thënë se kjo 
ka qenë një arsye madhore pse kandidatura e Gandit është refuzuar herë pas 
here, pavarësisht se kjo hipotezë hidhet poshtë në mënyrë kategorike nga 
Komisioni Norvegjez i Çmimit Nobel. Kësaj radhe Çmimi iu dha Kuakerve 
(Quakers), një grup kristian shumë i merituar. 

 Në vitin 1948, Gandi u propozua nga dy laureatë, Quakers dhe Emily 
Balch. Gandi arriti të ishte në listën e të përzgjedhurve, por më pas ai u vra 
(në 30 janar 1948) përpara se të vendosej fituesi. Rregullat linin mundësinë e 
dhënies së një çmimi pas vdekjes, por Gandi nuk ishte aq me fat sa ta 
merrte. Tannesson shprehet se një vlerësim pas vdekjes nuk ishte i mundur, 
pasi Komisioni ishte i shqetësuar për paratë që fitonte marrësi i këtij çmimi, 
duke qenë se Gandi “nuk i përkiste asnjë organizate (kjo nuk është e vërtetë, 
pasi ai i përkiste Partisë së Kongresit si dhe kishte themeluar Savarmati 
Ashram), nuk kishte lënë pas as testament e as pronë.” 
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 Komisioni vendosi me shumicë, katër anëtarë pro dhe një kundër, që të 
mos i jepej Gandit një çmim pas vdekjes. Kryetari i këtij komisioni Jahn 
shkroi: “Për mendimin tim s’ka dyshim se dhënia e një çmimi pas vdekjes do 
të ishte në kundërshtim me qëllimet e testamentlënësit”, pavarësisht se 
rregullat e lejonin një gjë të tillë. 

 Tonnesson deklaron: “Kështu duket e arsyeshme të supozohet se, nëse 
Gandi do të kishte jetuar edhe një vit, do të ishte ftuar në Oslo për të marrë 
Çmimin Nobel për Paqe”, gjë për të cilën unë dyshoj. 

 Moralizimi ekstrem që Komisioni bën në lidhje me shfaqje potenciale të 
dhunës që kanë rrjedhur nga ose në përgjegjësi të njërit nga laureatët, duket 
se është një hipokrizi. Para së gjithash, njëri nga presidentët më luftarakë të 
Shteteve të Bashkuara e mori këtë çmim në vitin 1906. Në atë kohë gazetat 
amerikane mbajtën një pozicion respektues përkundrejt presidentit, por 
megjithëkëtë, “Philadelphia Ledger” bënte një koment kritik ndaj këtij veprimi, 
duke cituar të bënte mjaft përshtypje fakti që “predikuesi i jetës së zellshme, 
shfarosësi i sëmundjes së paqes afatgjatë, kampioni ushtarak i ushtrisë dhe 
flotës së madhe, zotëruesi i “shkopit të madh” të kurorëzohej si pacifisti më i 
madh i Amerikës”. Gazeta “New York Times” shkruan: “Një buzëqeshje e 
madhe iluminoi fytyrën e globit, kur çmimi iu dha…qytetarit më luftëdashës 
të Shteteve të Bashkuara …”. Në të vërtetë, në autobiografinë e tij Laurati 
për Çmimin e Paqes, pa asnjë lloj hutimi, deklaron se: “Sipas gjykimit tim 
personal, shërbimi më i madh që unë i kam bërë paqes është udhëtimi në det 
me flotën luftarake rreth e përqark botës.” Në periudhën e hershme të jetës 
së tij, Ruzvelt (Roosevelt) udhëhoqi një regjiment kalorësie me vullnetarë të 
njohur si “Rough Riders” për të luftuar forcat spanjolle në Kubë. Madje dhe 
në vitin kur ai mori Çmimin Nobel për Paqe, ai po dërgonte trupa të 
armatosura në Ishujt Karaibe. Në të vërtetë ai do të ishte tërësisht i 
ofenduar, nëse do ta quanin pacifist apo paqedashës. 

 Por ka edhe më për të përmendur. Komisioni i Çmimit Nobel për 
Paqen ishte aq shumë i dashuruar pas Teodor Ruzveltit dhe atyre që e rre-
thonin, sa Çmimi Nobel për Paqe i vitit 1912 iu dha Ministrit të Luftës, 
Elihu Root. Arsyeja për vlerësimin e Ruzveltit dhe bashkëpunëtorëve të tij 
është e qartë; ata panë se nëpërmjet kësaj epërsia e të bardhëve të krishterë 
nuk ishte uzurpuar nga fuqia aziatike e Japonisë. Në vitin 1904, Japonia, në 
mënyrë të vazhdueshme, e mundi Rusinë në kontinentin Evropian; rasti i 
parë (dhe i vetëm) që një komb aziatik mund një komb evropian gjatë periu-
dhës moderne. Racat e bardha ishin të tmerruara, kështu që ishte përgjegjësia 
e Ruzveltit, Root-it dhe të tjerëve që të detyronin Japoninë të zmbrapsej. Po 
ashtu, për ta dhënia e çmimit Nobel (dhe të mos harrojmë sasinë e madhe të 
parave që vinin nga ky çmim) nuk kishte të bënte fare me dashurinë për 
paqen apo me ruajtjen e saj. 

 Në faqen e internetit të fondacionit Nobel shkruhet: 
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 “Sipas mendimit të disa njerëzve, një njeri si “Ruzvelti” nuk duhet të ishte 
vlerësuar kurrë me Çmimin për Paqe. A fshiheshin norvegjezët pas dashami-
rësisë amerikane apo me të vërtetë besonin se Ruzvelti ishte kandidati më me 
vlerë? Këshilltari i Komisionit tregoi se gjatë pjesës më të madhe të karrierës 
së tij Ruzvelti ka dalë kundër lëvizjes së paqes… Nëse raporti mbi Ruzveltin 
ishte kaq kritik dhe kishte kandidatë të tjerë me vlerë, atëherë pse iu dha atij 
Çmimi Nobel për Paqen? Një përgjigje e mundshme që është dhënë nga 
komentatorët bashkëkohorë norvegjezë dhe suedezë është se kryetari i 
Komisionit mendonte se Norvegjisë “I duhej një fqinj i madh dhe miqësor, 
pavarësisht se ai ishte shumë larg”. Halvdan Koht (anëtar komisioni) më 
vonë arriti në përfundimin se kjo ishte çështja dhe se është një e vërtetë. 
 
 Një fakt tjetër, jo fort i njohur që ka të bëjë me Çmimin Nobel për 

Paqen është se ky çmim iu dha (në vitin 1953) Shefit të Shtabit (të forcave 
ushtarake të përgjithshme) të Shteteve të Bashkuara, George Marshall. Ky 
ishte sërish një çmim politik për të kënaqur Shtetet e Bashkuara dhe nuk 
kishte të bënte fare me paqen. Kur po merrte çmimin e tij në Oslo, disa 
njerëz e ndërprenë ceremoninë, gjuajtën fletushka dhe vërshuan në protesta. 
Mbreti Hankon VII, duke pasur frikë për një reagim armiqësor të Shteteve të 
Bashkuara, u çua menjëherë në këmbë dhe bëri që e gjithë audienca të shpër-
thente në duartrokitje për Marshallin. Është me të vërtetë ironik fakti që këtij 
njeriu, i cili ka udhëhequr ushtrinë më të madhe të njerëzimit, iu dha Çmimi 
Nobel për Paqen, ndërsa një pacifist i hapur nuk e merr këtë çmim, për një 
arsye të hamendësuar se disa nga mesi i miliona personave që e ndjekin, 
mbase një ditë do të bëhen të dhunshëm. 

 Në vitin 1973, Komisioni norvegjez me një veprim që kalon në mënyrë 
të hapur të gjithë kufijtë e besueshmërisë, ia dha çmimin Henry Kissingerit, 
së bashku me udhëheqësin vietnamez Le Duc Tho, i cili e hodhi poshtë atë. 
Madje thuhet se edhe vetë Komisioni i Çmimit Nobel vazhdon të jetë në një 
farë mënyre i turpëruar nga çmimi që i është dhënë Kissinger. Përsa i përket 
Tonessonit, me sforcim më shkruan se: “Unë nuk do të them më asgjë në 
lidhje me Çmimin e vitit 1973”.111 Henry Kissinger kurrë nuk ka qenë një 
avokat i paqes, madje edhe në doktrinat e tij, në rininë e tij ai ka qenë për 
përdorimin e forcës; ai është shprehur se objektivi i qeverisë duhet të jetë 
stabiliteti me çfarëdolloj mënyre. Po ashtu, ai ka thënë se drejtësia (si të 
drejtat e njeriut) duhet të jenë në plan të dytë, pas stabilitetit. Ai bënte thirrje 
haptazi për përdorimin e forcës kundër shteteve që ai i quante jo mike. Jam i 
sigurt se ka njerëz që janë dakord me këto pikëpamje, por filozofia dhe 
pikëpamjet e tij nuk përputhen me ato të një laureati për paqe. 

 
111 E-mail i datës 26 maj 2000. 
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 Kissinger në pozitën e Sekretarit të Shtetit në administratën Nikson 
ishte njëri nga arkitektët kryesorë të luftës së Vietnamit. Në vitin 1973, ishte i 
mirënjohur fakti se ai kishte drejtuar së bashku me Niksonin fushatën e 
bombardimeve gjatë Krishtlindjeve mbi Hanoi. Ka një masë të madhe njerë-
zish, nga e gjithë bota dhe nga të gjitha llojet e bindjeve politike, të cilët duan 
ta gjykojnë atë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ashtu siç është 
përgjegjës për miliona të vrarë dhe të gjymtuar në Vietnam, Kissinger po 
ashtu urdhëroi bombardimin e Kamboxhias dhe Laos, në mënyrë që të 
terrorizonte të gjithë rajonin. Pretendohet se të paktën 350.000 njerëz, 
vdiqën falë këtij laureati për paqe, në këto dy vende që nuk kishin fare të 
bënin me luftën. dr. Kissingeri ishte një koleg shumë i afërt me tiranin kilian 
Pinoçet, i cili, duke punuar me CIA, përmbysi qeverinë e zgjedhur në mëny-
rë demokratike të Salvador Allende-s, duke bërë të mundur kështu që të 
shpërthente një mbretëri terrori në Kili. Që nga hapja e disa arkivave sekrete, 
dr. Kisssinger është bërë i akuzuari i të paktën dy çështjeve gjyqësore private 
të ngritura nga kilianët; bashkëshortja e gjeneralit të vrarë Rene Schneider që 
ishte pro- Allende-së e ka hedhur atë në gjyq për 3 milionë dollarë, si dëm-
shpërblim për “ekzekutimin përmbledhës” të bashkëshortit të saj. Po ashtu, 
një çështje ndaj tij është ngritur dhe nga e veja e gazetarit amerikan Charles 
Horman (vrasja e të cilit u dramatizua në vitin 1982 nga filmi hollivudian 
“Missing” (I humbur). 

 Madje dhe në librin e tij të shpëlarë “Çmimi Nobel për Paqen dhe 
Laureatët”, Irwin Abram shkruan: 

 
 “Lajmërimi që bëri Komisioni në vitin 1973 hasi në një reagim negativ si 
në Norvegji ashtu dhe në botë. Komentet kritike të shtypit filluan nga 
mosbesimi dhe cinizmi deri tek dënimi publik dhe protestat e hapura… 
Megjithatë, akoma më i përhapur ishte dënimi publik i vlerësimit të 
Kissingerit, me anë të lëvizjes për paqe në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e 
tjera që kanë mbështetur luftën amerikane në Vietnam… Demonstruesit 
përpara Shtëpisë së Bardhë mbanin lart pankarta, ku vihej në lojë “Ignobel 
Prize” (Çmimi i Ulët)” 
 
 Kuakerët, laureatët e mëparshëm, udhëtuan drejt Oslos për të ndikuar 

mbi gabimin e zgjedhjes së tyre, në mënyrë që të anulohej ai çmim. Kjo ishte 
hera e parë dhe e vetme që kjo kishte ndodhur. Pas dhënies së çmimit, dy 
nga anëtarët e komisionit (të cilët kishin përkrahur kryepeshkopin e Brazilit 
të krahut të majtë, Helder Camara), dhanë dorëheqjen me neveri. Shumë vite 
më vonë, njëri prej tyre shkroi se nuk ka pasur absolutisht asnjë diskutim 
rreth dhënies së çmimeve të vitit 1973 dhe se të tre anëtarët që kishin 
favorizuar Kissingerin ishin paraqitur në komision me mendje të vendosur. 
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Megjithatë, Aase Lionaes, kryetari i komisionit, i deklaroi botës se vendimi 
kishte qenë “shumë i lehtë” për t’u marrë. 

 Kissinger kurrë nuk shkoi në Oslo për të marrë çmimin e tij Nobel për 
Paqe, pasi kishte frikë se mos shpërthenin demonstrata të dhunshme dhe 
masive; në vendin e tij ambasadori i Shteteve të Bashkuara u gjuajt me 
domate dhe me topa bore. 

 Mbase dikush priste që Kissingeri të kthjellohej disi pas marrjes se 
çmimit Nobel, por ai vazhdoi me tiraninë e tij. Në vitin 1975 ai miratoi 
pushtimin e Timorit Lindor nga Indonezia. Po ashtu, supozohet se ai ka 
lejuar vrasjen e Orlando Letelierit në Uashington D.C. 

 Për sa i përket krenarisë supreme të komisionit dhe dhënies së çmimit 
pas vdekjes, duhet të përmendet se një gjë e tillë është bërë vetëm një herë 
në vitin 1961 dhe i është dhënë suedezit Dag Hammarskjöld. Ai ishte 
sekretari i dytë i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara dhe pothuajse ia arriti 
ta meritonte. Gjatë dy mandateve të tij, ai ia arriti të ndikonte në politika 
pranë Shteteve të Bashkuara (disa thonë të CIA-s), duke shkaktuar një 
përshkallëzim të tensionit të Luftës së Ftohtë. Gjatë krizës së vitit 1960 në 
Kongo, ai mbajti një qëndrim të hapur pro- Shteteve të Bashkuara, që e ndau 
botën në dy ose më shumë kampe ideologjike. Njerëzit e atij brezi mbajnë 
mend foton e Nikita Krushovit që godiste me këpucë tavolinën e tij; e gjitha 
kishte të bënte me Hammarskjöld. Kombet pro ruse dhe kombet e pa pozi-
cionuara në këtë konflikt po kërkonin që ai të hiqej dhe të zëvendësohej nga 
një komision prej tre anëtarësh. Padyshim që qëndrimi agresiv pro-Shteteve 
të Bashkuara ishte arsyeja që ai të merrte çmimin Nobel. Ai nuk ishte njeri i 
paqes apo pajtimit. Ai nuk vdiq pasi ishte marrë vendimi për vlerësimin e tij 
me këtë çmim (ai u vra në një aksident ajror). Ai ishte padyshim një çmim i 
dhënë pas vdekjes. 

 Nëse Çmimet Nobel për Paqen kanë treguar një politikë të qartë ansh-
mërie, një anshmëri e treguar ndaj Krishterimit evangjelist nuk është më pak 
e zbehtë. Ne tashmë e kemi diskutuar çështjen e Schweitzerit, katoliku që 
nuk e fshihte racizmin e tij. Çmimi i vitit 1958 iu dha At Dominiko Pire, një 
prift katolik belg. Unë jam i pasigurt se çfarë kontributi fisnik dhe të përher-
shëm kishte bërë ai për çështjen e paqes, por ajo që mund të thuhet me 
siguri është se modestia nuk ishte një nga pikat e tij të forta. Pasi ai bëri disa 
veprimtari me refugjatët pas Luftës së Dytë Botërore, ai filloi menjëherë t’i 
dërgonte komisionit fletëpalosje, ku jepeshin detaje të veprimtarive të tij. 
Rregullat e ndalojnë qartë vetë promovimin, por kjo gjë nuk e s’kualifikoi 
atë. Ai kishte miq me influencë, që u morën me çështjen e tij. Në mes tyre 
ishte dhe ambasadori norvegjez në Belgjikë, i cili, në mënyrë të vazhdue-
shme, mbrojti kandidaturën e tij. Kur u shpall ky çmim, askush madje dhe në 
Belgjikë zor se mund të gjeje dikë që të kishte dëgjuar për këtë. Telegrami 
nga Oslo u dërgua në qytetin e gabuar dhe iu rikthye dërguesit. Kur gazeta 
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New York Times e pyeti ambasadën Belge dhe misionin belg në Kombet e 
Bashkuara rreth laureatit të ri, u kuptua se edhe ata nuk kishin dëgjuar për të. 
Në fakt, gazeta duhet t’ia kishte drejtuar këtë pyetje Vatikanit. 

 Në vitin 1930 çmimi iu dha Nathan Söderblom, i cili nuk kishte ndonjë 
kualifikim tjetër, përveçse ishte kryepeshkopi i Upsaala-s. Po ashtu, thuhet se 
ai ka punuar për unitetin e krishterë. Në vitin 1946, çmimin e mori dhe një i 
krishterë tjetër evangjelist, John Mott. Mott ishte mbështetës i përpjekjes për 
luftë të Shteteve të Bashkuara, gjatë Luftës së Parë Botërore. (Hammarskjöld 
e shfaqte dukshëm prirjen e tij kristiane). 

 Sipas mendimit tim, ndjenja e tij për misionarët e krishterë në Indi ishte 
një ndër arsyet e tjera pse kandidatura e Gandit refuzohej herë pas here. 
Pavarësisht se ai respektonte Jezusin dhe Krishterimin, ai shpesh ishte i 
ashpër me misionarët. Ai gjithnjë ishte i shqetësuar për hindusët që gjithnjë e 
më tepër, po josheshin për konvertim. Le të jenë të hapura dyert dhe 
dritaret, por jo më tutje. Ai nuk i vlerësonte shumë kristianët indianë në 
përgjithësi dhe ka thënë: “Kjo është një tragjedi njerëzore e klasit të parë, që 
banorët e tokës që pretendonin se besonin në mesazhin e Jezusit, të cilin e 
përshkruanin si Princin e Paqes, tregonin pak nga ky besim në praktikë”. 
Thënia e tij: “Unë nuk i pranoj mësimet ortodokse se lufta e Jezusit ose 
Zotit të mishëruar në kuptimin e pranuar apo se ai ishte ose është biri i 
Zotit” nuk bën asgjë për ta shtyrë atë drejt fesë kristiane në Indi dhe në 
vendet e tjera. Komisioni i Çmimit Nobel mund të mos e ketë parë këtë gjë 
me shumë mirësi. 

 Një njeri hynte në konkurrim me shumë shanse serioze për të qenë një 
laureat i Çmimit Nobel për Paqe, nëse në atë kohë luftonte bllokun sovjetik 
dhe nëse ishte gjithashtu, një i krishterë i patundur. Kjo ndodhi deri diku dhe 
me Hammaerskjöldin, por ishte më e plotë në rastin e Lech Walesa (laureat i 
vitit 1983), i cili drejtoi një fushatë të dhunshme dhe të egër kundër regjimit 
komunist shtypës polak. Tashmë, njihet fakti se kjo fushatë u financua 
gjerësisht nga CIA dhe pjesërisht nga Vatikani. Ai ka qenë një mik personal i 
Papa Gjon Palit dhe bën vizita mujore në Vatikan. Ai nuk është një njeri 
paqësor dhe fushatat e tij të vazhdueshme për president të Polonisë kanë 
qenë të shëmtuara dhe të mbrapshta. Ai është babai i shumë fëmijëve dhe i 
ka zët ata njerëz që përdorin mënyrat parandaluese të shtatzënisë. Ai ka 
lëshuar sulme të furishme, ndaj doktorëve që praktikojnë abortin mjekësor. 
Ai i urren gratë laike liberale. Në fakt, ai e ka kthyer Poloninë në një vend të 
ndarë. Ky laureat i paqes nuk është një njeri që e pranon humbjen me 
mirënjohje dhe kur humbi një raund në zgjedhjet presidenciale, ai refuzoi të 
pranonte vullnetin e popullit, madje refuzoi t’i shtrëngojë dorën kundërshta-
rit të tij. 

 Sipas mendimit tim, njerëz të tillë si Tereza dhe Walesa, me qëndrime 
kaq të forta dhe fushata kundër metodave kontraceptive, janë anti-gra dhe 
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nuk duhet të kualifikohen për një çmim të tillë universal, siç është Çmimi 
Nobel për paqen. Kjo sepse kundërshtimi i metodave kontraceptive, ashtu si 
dhe qëndrimi kundër abortit, përfaqëson thelbin e qenies së tyre. Parime të 
tilla e shkatërrojnë paqen që në thelb. 

 Kanë ekzistuar shumë rrjete klandestine që i lidhnin laureatët e paqes së 
krahut të djathtë të krishterë me njerëzit, të cilët përfundimisht vendosnin 
për dhënien e çmimeve dhe Operacioni Oktapodi (Operation Octapus) 
është një prej tyre. Gjatë Luftës së Ftohtë gjermanët perëndimorë kristianë-
demokratë dhe CIA ngritën një fond të madh, të cilin e qarkulluan nëpër 
botë për të luftuar forcat e majta, si dhe për të nxitur ngritjen e diktaturave 
brutale të krahut të djathtë e veçanërisht kjo ndodhi në Evropën jugore dhe 
Amerikën Latine. Në mesin e njerëzve të përfshirë në Operacionin Oktapodi 
(qoftë si dhurues apo si përfitues) janë dhe laureatët e paqes Kissinger, Willy 
Brandt dhe Walesa. 

 Në vitin 1987 Komisioni bëri një zgjedhje disi të çuditshme - Oscar 
Arias Sanchez, presidenti i Kosta Rikës, la pas Nelson Mandelën, i cili ishte 
një nga të propozuarit e atij viti. Mandela kishte qenë nominuar para pak 
kohësh dhe kandidatura e tij ishte refuzuar. Përfundimisht ai e mori këtë 
çmim në vitin 1993, por edhe këtë çmim e mori së bashku me F.W. De 
Klerk. A nuk duhet që një njeri i nivelit të Nelson Mandelës t’i jepet çmimi i 
vetëm? A nuk duhej t’i jepej atij çmimi gjatë kohës që ishte në burg? Kjo do 
të kishte qenë një goditje e tmerrshme në anën e lëvizjes kundër aparteidit. 
Mandela nuk është një i krishterë i kapardisur dhe po ashtu ai anon në linjën 
e majtë politike dhe shpesh ka qenë kritik për Shtetet e Bashkuara. Atij 
çmimi iu dha pas një rishqyrtimi dhe pothuajse pa dëshirë. Pas së gjithash, 
komisioni nuk dëshironte të krijonte një debat të ngjashëm me atë që lindi 
rreth figurës së Gandit. 

 Le ta krahasojmë tani çmimin e dhënë Mandelës me çmimin e vitit 
1996, i cili u nda midis José Ramos-Horta dhe peshkopit Belo, të cilët ishin 
pothuajse dy të panjohur. Thuhej se të dy ishin kampionë të luftës për 
pavarësi të Timorit Lindor. Belo është një peshkop katolik romak dhe 
Ramos-Horta është një praktikant katolik i patundur. Ramos-Horta jetoi 
gjatë gjithë jetës së tij në Portugali dhe rrallë ka shkuar në Timorin Lindor, 
ndërsa Belo u largua për në Australi sapo lëvizja në Timorin Lindor u vështi-
rësua (a mund ta imagjinoni nëse Mandela apo Gandi do ta bënin dot një gjë 
të tillë?) Popullsia katolike e Timorit Lindor po përpiqej të çlirohej nga 
dominimi mysliman i Indonezisë, kështu që çmimi gjatë kohës që lufta po 
vazhdonte u dha një krenari të madhe timorezëve. A ka dyshim në faktin se 
çmimi/çmimet e vitit 1996 janë të përcaktuar nga politika apo nga feja? 

 Çmimi mijëvjeçarit (vitit 2000) ishte një tjetër çmim i hapur politik dhe 
iu dha presidentit Kim Dae-Jung të Koresë së Jugut. Kredencialet? Për 
shporrjen e komunizmit dhe për mbajtjen e një pozicioni të patundur 
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aleance me Shtetet e Bashkuara. Ah po, një pikë tjetër mbase e parëndësi-
shme është se presidenti Kim u konvertua në fenë katolike në moshën 50 
vjeçare dhe mori emrin e pagëzimit St. Thomas More. Katolicizmi është feja 
me rritjen më të shpejtë në Korenë e Jugut dhe padyshim që një Nobel për 
një të konvertuar ishte një stimulues për konvertime të tjera. Pavarësisht se 
thuhet se çmimi që iu dha Kimit është përgjithësisht për përpjekjet për 
paqen jug-veri dhe pavarësisht se në raste të tilla pothuajse gjithnjë çmimi 
shkon për të dy palët (si në rastin e Mandela- De Klerk, Hume-Trimble), në 
këtë rast nuk pati ndonjë figurë nga Koreja e Veriut që ta merrte këtë çmim, 
përveç faktit që bisedimet e samitit, në qershor të vitit 2000 u mbajtën në 
Pjongjang, kryeqytetin e Koresë së Veriut me ftesë të qeverisë së këtij vendi. 

 Po ashtu, dhe çmimi i vitit 2001 që iu dha Kofi Ananit, sekretarit të 
përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara ka shkaktuar habi. A iu dha atij ky 
çmim pasi ai ndoqi vijën e Shteteve të Bashkuara e veçanërisht kundër Mary 
Robinsonit? Robinson, ish komisionerja e lartë e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Njeriut bëri një punë të mrekullueshme dhe iu riktheu shpresën 
shumë personave, viktima të persekutimeve dhe torturave nga e gjithë bota.  

Ajo nuk arriti të marrë ndihmën, për të cilën kishte nevojë nga Sekretari 
i Përgjithshëm; për shembull ajo kërkoi një buxhet më të madh për 
departamentin e saj se sa ai prej 2% të fondeve të Kombeve të Bashkuara. 
Por çështja e vërtetë ishte përplasja e saj me Shtetet e Bashkuara, veçanërisht 
rreth ngritjes së Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), e cila do të merrej 
me trajtimin e çështjeve rreth torturuesve të një profili të lartë ndërkombëtar 
si Kissingeri apo Pinocheti. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e 
vendosur ta shkatërrojë këtë gjykatë (ICC). Anani nuk e mbështeti Robinso-
nin kundër Shteteve të Bashkuara. Në fund ajo u detyrua (ose e detyruan) të 
japë dorëheqjen. Sipas mendimit tim, Mary Robinson do të kishte qenë një 
njeri ideal për ta marrë çmimin e paqes, por ai iu dha Ananit (i cili është një 
kristian i dukshëm). 

 Kur komisioni norvrgjez i Çmimit Nobel ka qenë kaq dashamirës ndaj 
luftës të bërë nga politikanë të spektrit politik të djathtë kundër tij, të majtët 
kanë injoruar çështje të së njëjtës rëndësi apo çështje edhe më me rëndësi që 
i përkasin krahut të majtë ose apolitikë. Le të shqyrtojmë çështjen kurde; as 
për një mijë vjet një kurd nuk mund të jetë një laureat, pavarësisht vuajtjeve 
që ka kaluar ky popull. Ata anojnë nga krahu i majtë si dhe po luftojnë 
kundër Turqisë, që është një aleate e Shteteve të Bashkuara. Po lufta civile 
spanjolle? Mijëra njerëz, republikanë spanjollë dhe miqtë e tyre në komuni-
tetin ndërkombëtar mbetën viktima të një sistemi që ushtroi terror mbi një 
popull të tërë në shekullin e XX-të në emër të Zotit nga katoliku i devot-
shëm dhe diktatori fashist Franko. Po heronjtë dhe heroinat e Rezistencës 
Franceze? Po heronjtë rusë të Luftës së Dytë Botërore? Pas së gjithash, më 
shumë rusë vdiqën në atë luftë se sa të gjithë aleatët së bashku. A mundej 
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komisioni gjatë nderimit të George Marshallit të mos kishte ndërmend as 
edhe një rus të vetëm? Si përfundim po ngremë një pyetje se çfarë ndodhi 
me çifutët që vuanin në kampet e përqendrimit pas luftës? Komisioni 
norvegjez bën një fanfarë të tmerrshme për çmimin e vitit 1935 që iu dha 
Ossietzky (meqë ra fjala një katoliku), një çmim i merituar tërësisht, i cili 
ishte burgosur nga nazistët. Elie Wiesel duhet të priste deri në vitin 1986 dhe 
kjo çështje mund të diskutohej vetëm kur ai mbajti një linjë të dukshme anti-
sovjetike dhe vetëm atëherë ai u vlerësua, pavarësisht se arritjet e tij të mëpa-
rshme ishin shumë të besueshme. 

 Unë i shkrova Tonnesson, ku i paraqita këto pyetje specifike, por nuk 
mora një përgjigje të përshtatshme, përveç frazës “…ka pasur laureatë të 
cilët kurrë nuk do ta merrnin votën time.”112 

Duhet thënë se Vatikani dhe institucionet katolike e marrin shumë serio-
zisht Çmimin Nobel për Paqe dhe kanë një makineri të mirëfilltë për propo-
zimet, ri-propozimet, lobingjet etj. Për shembull, Fr. Shay Cullen u propozua 
për çmimin e vitit 2001, ndërkohë që për të po qarkullonin akuza serioze për 
sjellje jokorrekte në gjykatën e Filipineve. Për Çmimin e vitit 2002 u propo-
zua një grup i errët katolik me bazë në Romë i quajtur Sant Egidio. Në të 
njëjtin vit, një prift katolik polak me një figurë të errët, i cili punonte në Indi 
(jo shumë larg Kalkutës) u propozua për këtë çmim. Lajmi për propozimin e 
emrit të tij u dha gëzim indianëve të anglizuar të klasës së lartë, të cilët nuk 
kishin dëgjuar më parë për këtë personazh. Megjithatë, ata i dhanë atij një 
mbështetje të fuqishme në mediat indiane, veçanërisht në shtypin e shkruar 
në gjuhën angleze dhe në televizion. 

Vetë Papa Gjon Pali II ka qenë propozuar për Çmimin Nobel shumë 
herë, duke filluar nga vitet ’80 e këtej. Në të vërtetë disa nga anëtarët e 
Komisionit u lodhën nga propozimet e vazhdueshme për Papën. Në janar të 
vitit 2001, arkipeshëkvi (luterian) i Oslos, Gunnar Staalseth, një anëtar i 
Komisionit të zgjedhur, me fjalë të tjera u shpreh se atij i kishte ardhur në 
majë të hundës për propozimet për Papën për këtë çmim dhe në thelb u kër-
konte figurave të fuqishme që qëndronin pas tij që të mos e vinin më emrin 
e Papës në krye të propozimeve. Ai kritikoi kundërshtimin e Gjon Palit II 
për përdorimin e prezervativit, duke thënë: “Teologjia katolike romane e 
ditëve të sotme është një teologji që favorizon vdekjen më shumë se jetën”. 

Pak pas kësaj unë i shkrova një letër Staalseth-it duke kërkuar mendimin 
e tij për kundërshtimin e fuqishëm të laureates Tereza për përdorimin e pre-
zervativëve, por kurrë nuk mora një përgjigje për këtë. 

Unë kam pasur vazhdimisht një shkëmbim korrespondence me 
z.Tonnesson. Ne e nisëm këtë korrespondencë rreth një shënimi, por përgji-

 
112 E- mail nga Oyvind Tonesson i datës 22 qershor 2000. 
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gjet e tij, shumë shpejt, ishin të shkurtra dhe zemërake. Më poshtë po 
paraqes një pjesë të këtyre letërkëmbimeve.113 

 
AC- Unë jam plotësisht dakord se Komisioni ka shumë pak për të thënë për 

veprimtaritë e laureatëve në të ardhmen e tyre. Megjithatë, veprimtaritë e së 
shkuarës duhet të shqyrtohen me më shumë paanësi se ç’është bërë.  

OT- Mund të duket si diçka jashtë etikës, por mua më duhet të të 
drejtoj këtë pyetje: “A e dini ju se si janë shqyrtuar këto veprimtari 
në të shkuarën?” 

AC- Unë të kërkoj që të ndash nga pikëpamjet e tua faktin se çmimet nuk tregojnë 
një anshmëri politike. 

OT- Kjo nuk është pikëpamja ime dhe nuk e kam thënë një gjë të tillë. 
AC- Unë kam ndjerë brenda vetes se që kur përfundoi Lufta e Ftohtë, nëse ishe një 

i krishterë i bardhë që sillje të ashtuquajturën shpresë / civilizim për të pala-
rët jo të bardhë ishte e sigurt që të paktën ti do të propozoheshe për këtë gjë. 

OT- Ti je i lirë të mendosh çfarë të duash! ... 
AC- Unë e ndjej se ka ekzistuar një njëanshmëri e djathtë. Unë nuk e kuptoj dot 

se si Walesa arriti të propozohej për këtë çmim. Ai e ndau Poloninë, madje 
dhe në ditët e tij të para doli qartë se politikat e tij ishin të ashpra, veçanërisht 
ndaj grave dhe ai ishte, është dhe do të jetë i ashpër për sa i përket kundër-
shtarëve të tij politikë, ndër të cilët ai përfshin edhe gratë liberale. 

OT- Për mendimin tim kjo është një pikëpamje e çuditshme 
(Tonnessoni vazhdon të japë një sërë argumentesh në mbrojtje të 
Walesës dhe veprimeve të tij, megjithëse ai nuk përmend urrejtjen 
e këtij laureati polak për kontracepsionin). 

AC- Nënë Tereza, imazhi i saj dhe publiciteti që ka, të gjitha këto kanë bërë që 
dhënia e çmimit për të ishte e pashmangshme. Por unë dëshiroj të nxjerr në 
pah se pikëpamjet e saj rreth abortit dhe kontracepsionit ishin tërësisht bërtha-
ma e qenies së saj; pikëpamje me të cilat ajo merrte frymë në çdo sekondë të 
jetës së saj. Në vitin 2029 jam kurioz të shoh nëse Komisioni do të bëjë ndo-
një koment sado të butë rreth pikëpamjeve të saj kundër grave. Jam shumë 
optimist se Malcolm Muggeridge ka bërë punë të madhe për çmimin e saj- 
para të gjithave ai ishte një antisemit i thekur. Fakti që ai kishte kaq shumë 
akses në këtë Komision më mbush me një dëshpërim të thellë. 

OT- A je i sigurt që ai kishte “një akses kaq të ngushtë”? Personalisht 
unë nuk e di. 

 
Unë i kam kushtuar kaq kohë dhe hapësirë Çmimit Nobel për Paqe dhe 

veçanërisht në Indi, ku njerëzit janë thellësisht të magjepsur nga çdo çmim 

 
113 E-mail i datës 26 maj 2000. 
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perëndimor që mund ta përfitojnë vetëm njerëzit më të lartë. Gjithashtu 
edhe në perëndim njerëzit kanë një vlerësim të lartë për Komisionin e 
Çmimit Nobel për Paqe. Mua më kujtohet para disa vjetësh kur ligësitë e 
Kisingerit arritën deri në atë pikë sa për herë të parë u publikuan (megjithëse 
kjo gjë dihej prej kohësh, por kjo gjë ishte një fakt i shkruar nga arkivat që u 
hapën). Publikimi ndodhi kur Jeremy Paxman e sulmoi Kisingerin në lajmet 
e emisionit Newsnight të BBC-së. Parxmani e pyeti në stilin e tij kritik të 
veçantë, nëse ish-sekretari i shtetit nuk ndihej i turpëruar ose në siklet për 
pranimin e çmimit. Kisingeri u largua nga intervista i zemëruar, por pyetja që 
unë do t’i drejtoja Komisionit norvegjez për Çmimin Nobel është se përse 
Kisingeri u vendos në krye të listës për ta marrë këtë çmim. Por edhe 
Parxmani nuk e diskutoi dhe hulumtoi këtë çështje; deri diku Komisioni i 
Çmimit Nobel për Paqen në errësirë të plotë dhe në Skandinavinë paqësore 
ka nevojë të qëndrojë larg kritikës. 

Ndërkohë që po e dërgoja dorëshkrimin tim tek botuesit, unë mora një 
përgjigje negative nga një agjent amerikan, përgjigje e cila ishte vetëm një 
rresht: “Por, ... ajo e ka marrë Çmimin Nobel për Paqe!” Kur unë i shkrova 
Madame Shirakut, bashkëshortes së presidentit francez, pas vizitës që ajo 
kishte bërë në Kalkuta, ku e pyeta për veprimtaritë e Nënë Terezës, sekretari 
i saj m’u përgjigj thjesht duke më dhënë të kuptoj se a duhej të kritikonim 
dikë që tashmë e kishte marrë Çmimin Nobel për Paqe. 

Megjithëse Çmimi Nobel për Paqe ka pasur disa persona apo institucio-
ne që e kanë marrë duke e merituar atë, si institucionet Kuaker, Amnesty 
International, Organizata “Mjek pa kufi”, në tërësi ky çmim është i mangët. 
Fakti se ai Çmim është përtej kritikave dhe jepet në rrethana disi të errëta e 
ka bërë atë më shumë të prekshëm ndaj kritikave. Unë nuk jam i bindur se 
ka një makineri që kontrollon faktet në mënyrë të efektshme ashtu si janë të 
çuditshme dhe metodat e këtij Komisioni; funksionimi i një këshilluesi i cili 
shpesh është i njëanshëm nuk bën që sistemi të jetë i shëndetshëm.  

Viti i lindjes së Nënë Terezës është një nga të paktat gjëra të jetës së saj 
që nuk ka qenë i mbështjellë në mitologji, por Komisioni i Çmimit Nobel e 
ka kuptuar gabim këtë gjë. Në një nga dorëshkrimet kryesore zyrtare të këtij 
Komisioni që iu dërgua institucioneve në lidhje me disa laureatë të çmimit të 
paqes, thuhej se viti i lindjes së Nënë Terezës ishte 1914, ndërkohë që në 
fakt viti i vërtetë i lindjes së saj është 1910.  
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Si e kryejnë gazetarët dhe 
autorët “punën e zotit” 

 
 

 
 

Megjithëse gazetarët janë mashtruar shpesh nga nënë Tereza dhe motrat 
e saj, historitë që ata kanë treguar gjatë 50 viteve të kaluara, janë tepër fyese. 
Përse e bënë ata këtë? Shpesh, kjo bëhej jo për t’u sjellë atyre fitime financia-
re, apo të ndonjë lloji tjetër. Kuptohet lehtë kur këtë e bëri media katolike, 
apo kur këtë e bënë njerëz si Malcom Muggeridge apo Domenique Lapierre, 
por gënjeshtrat më të mëdha u thanë nga gazetarët pa pasur ndonjë interes të 
qartë vetjak. Në gjithë këtë vorbull ka një element të vendosur midis lindjes 
dhe perëndimit; në këtë kohë të pabarazisë raciale dhe në mungesë të të sje-
llurit korrekt të politikës, është ngushëlluese për një njeri të bardhë të dijë, që 
në një cep të botës është një vend i quajtur Kalkuta që mund të portretizohet 
si barra e fundit e njeriut të bardhë dhe ku nuk ka faj apo ndëshkim. 

Për më tepër, shumë gazetarë ndiheshin të zënë ngushtë dhe madje të 
frikësuar, që të bënin qoftë edhe kritikën më të vogël ndaj nënë Terezës, 
sepse nuk do të pritej aspak mirë nga bashkatdhetarët e tyre, aq sa do ta 
padisnin atë. Ndoshta edhe e gjithë karriera e tyre do të vihej në rrezik. 

Le të marrim rastin e një doktori dhe shkencëtari, i cili rastësisht qëlloi të 
ishte botuesi i një reviste me influencë mjekësore. Dr Robin Fox, botuesi i 
“Lancet”, një nga revistat më të njohura në botë, shkoi në Kalkuta në 
vjeshtën e vitit 1994. Ai dhe gruaja e tij punuan për pak ditë në shtëpinë e të 
varfërve që janë duke vdekur, në Nirmal Hriday si vullnetarë. Dukej hapur 
që ata ishin të shokuar, sepse ai u dërgoi me faks një artikull zyrave të tij në 
Londër, i cili u botua si një kryeartikull special.114 

 
114 The Lancet, Londër, 17 shtator 1994. 
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 Kritika e tij ndaj nënë Terezës ishte e vetëpërmbajtur (nuk donte, por 
duhej bërë) dhe unë mendoj se shprehja më e fuqishme ishte: “furnizimi 
hyjnor ndaj planifikimit”. Ai nuk mund t’i shmangej komentit për sa i përket 
mungesës së ilaçeve lehtësuese të dhimbjes, në të ashtuquajturën shtëpi të 
varfërit që janë duke vdekur, por nga ana tjetër institucionet britanike nuk 
mund ta kapërdinin këtë. Ata nuk mund të toleronin as kritikën më të vogël 
ndaj shenjtores së gjallë, pikërisht nga një tjetër figurë e rëndësishme institu-
cionale. Ata mund ta kishin injoruar artikullin, sepse në fund të fundit, nuk 
kishte mundësi që Lancet të lexohej nga publiku i thjeshtë që kishte kohë të 
lirë vetëm kur udhëtonte me autobusët Clapham. Që kjo të mos bëhej zak-
on, u duhej dhënë një mësim i mirë këtyre gazetarëve. I tërë komuniteti brit-
anik i gazetarëve, kërceu mbi dr. Fox-in si një tufë me hiena. Po flas për 
gazetarë shekullar dhe antikatolik. Dy javë pasi u botua artikulli, dr. Fox më 
tha në telefon: “është e pamundur të punoj, telefoni nuk pushon së rëni. Jam 
penduar që shkrova atë kritikë për nënë Terezën.” 

Ai gjithashtu refuzoi ta botonte letrën që e kisha shkruar, madje refuzoi 
dhe të më jepte një intervistë. I tillë është pushteti i nënë Terezës. 

U thanë shumë gjëra kundër dr. Fox-it dhe sjelljes së tij kokëfortë. 
Shumë gazetarë seriozë e përsëritën kushedi për të satën herë, se ai ishte kaq 
naiv saqë aplikonte standarde perëndimore në Indi. Më saktësisht ai nuk i 
aplikoi këto standarde, por publiku britanik kishte nevojë të sigurohej, që 
nuk ishte ndryshuar asgjë për mirë në modelin lindje –perëndim.  

Ajo që tha dr. Fox-i kundër mënyrës sesi mbrohej nënë Tereza ishte më 
se e ditur. Ai tregoi për mangësitë që kishte nënë Tereza, por ishte ajo që u 
mësoi kalkutasve, që njerëzit nuk duhet të vdisnin në rrugë! 

Duke ndjekur udhëzimet e saj, qytetarët kuptuan se ata thjesht duhet të 
telefononin bashkinë për një ambulancë nëse gjenin një njeri duke dhënë 
shpirt në rrugë. Kjo personalisht më ngjan shumë me sjelljen e perëndimorë-
ve ndaj Kalkutës, njerëzit aty kanë një mentalitet kaq të ulët njerëzor, saqë u 
desh një murgeshë katolike shqiptare që t’ua nxiste ndjenjat humane. Sikurse 
ka ndodhur, shtëpia e parë në Kalkutë për të varfërit që janë duke vdekur 
ndodhet në Lilulah, e cila u themelua para se nënë Tereza të kishte lindur. 

Dr. Robin Fox, duhet ta ketë parë me sytë e tij nivelin e mungesës së 
shërbimit të ndihmës rreth shtëpisë së nënë Terezës, a mund të jepte ai 
ndonjë shpjegim, se përse nënë Tereza, e cila supozohej të kishte frymëzuar 
gjithë popullsinë e qytetit, nuk ishte në gjendje të bënte ndonjë ndryshim në 
pragun e shtëpisë së saj? 

Në vitet e fundit nënë Tereza është kritikuar në një shkallë të vogël në 
medien britanike. Por sa herë që kjo gjë ndodhte do të kishte një kundër-
përgjigje, për disa njerëz të një gjenerate të caktuar, edhe kritika më e butë 
dhe më qartë, për murgeshën ishte e papërfytyrueshme. Komentet e dr. Fox 
për kalkutasit ishin si rezultat i një gjykimi të tillë. 
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Një kritikë ngurruese që mund të shfaqet diku, duhet që më pas t’i 
shtohet lavdërim, rrëfim pas mëkatit nëse dëshiron. 

Gazeta e krahut të majtë pa të meta, Guardian, me kreditin që ajo ka, 
ishte e para gazetë në botë që botonte një tregim me fakte dhe krejtësisht të 
detajuar për neglizhimin (dhe mizorinë) në shtëpitë e nënë Terezës.115 një 
javë më vonë gazeta nëpërmjet rubrikës së saj Bel Littlejohn, ndërmori 
ritualin e saj të zakonshëm, në të njëjtën kohë duke sulmuar kritikët e nënë 
Terezës dhe duke mbyllur temën (shkronjat me të pjerrëta nuk janë të miat): 

 
Nuk ka asnjë CD në shtëpitë e saj, asnjë Extra Virgin Oil (vaj për kurim), 
nuk ka filma francez në video... Unë kam përshtypjen se zonja mendon 
sipas mënyrës së saj të Plotfuqishmit, që këto nevoja bazë të komoditetit 
janë thjesht pak tepër të mira dhe sipas mënyrës së saj mendjemadhe të të 
drejtuarit nuk shqetësohet të vendosë elementin 15 kundër diellit në fytyrën e saj be 
gazetarët drejtues të The Guardian po përpiqemi të bëjmë të pamundurën 
për të shëruar këtë botë të sëmurë sa më shpejt. Opinionet janë ndihma 
jonë e shpejt, paragrafët janë hapet tona, fjalët janë shiringat tona, fotot 
janë fashat tona,.....Ndryshe nga nënë Tereza, e cila kur nuk ishte në shtëpi-
në e saj duke i detyruar të sëmurët të rrinin ulur, ishte duke u kapardisur 
rreth e rrotull në emisionet televizive duke u paraqitur si “e shenjtë.”116 
 
Është vështirë që ta besosh, ky artikull ishte nga e njëjta gazetë që kishte 

qenë kritike duke paraqitur fakte pak ditë më parë, të fliste duke fshikulluar 
veten! Mjaft e çuditshme por duke u përpjekur të ishte komik dhe sarkastik 
gazetari e qëlloi të vërtetën më shumë se një herë. Pajisjet e ndihmës së 
shpejtë, pilulat dhe fashat ishin më të vështirat që të arrinin nën shtëpinë e 
nënën Terezës se sa opinionet dhe paragrafët ( lutjet). Dhe shiringat e reja as 
mos të ta priste mendja të gjeje aty. Dhe në të vërtetë pjesa më e madhe e 
kohës së nënë Terezës ishte duke u shpenzuar duke sjellë rreth e rrotull 
botës, duke biseduar me gazetarët dhe duke u paraqitur e shenjtë.  

Kur m’u kërkua nga revista e majtë britanike New Statesman për t’i bërë 
recensionin kritikës së lehtë të Anne Sebba, “Mother Tereza Beyond the Image” 
(“Nënë Tereza Përtej Imazhit”) ( widenfeld dhe Nicolson, 1997) ata donin 
gjithashtu që të bëja edhe recensionin e Mother Teresa Her Life, Her Work, 
Her Message. (Hodder and Stoughton, 1997) nga gazetari spanjoll Jose Louis 
Gonzalez-Balado.  

Jose Louis Gonzalez-Balado është pjesë e fabrikës së librave që publi-
kon herë pas here botime të biografisë së saj mitike, nganjëherë, madje kopje 
të njëjta nën emra të ndryshëm. Ky volum i veçantë ishte një përmbledhje 

 
115 The Guardian, Londër, 14 tetor 1996. 
116 Ibid, 18 tetor 1996. 
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paragrafësh të nxjerrë nga libra të tjerë, madje as duke mos e maskuar si një 
biografi të re të saj. Mua më duhej ta këqyrja117 atë përsëri për një revistë 
serioze me qëllim të “mbaja në ekuilibër” librin e Sebbas. 

A nuk ka pasur bota mjaft nga propaganda e Terezës? Pareshtur, tërë 
zhurmë, duke pëshpëritur, duke bërtitur, mërmëritur hapur me subkoshiencë 
ka vazhduar pa pushim për dekada të tëra. A nuk duhet ne tani të mbajmë 
ekuilibrin duke treguar pa kërkuar falje dhe pa ndjerë faj, historinë nga ana 
tjetër e medaljes? Është e trishtueshme që shumë pak media janë të intere-
suar të thonë të vërtetën. 

Për të ilustruar se si gazetarët dhe shkrimtarët, madje edhe në raste të 
rralla që ata shkuan në Kalkuta për të shkruar për nënë Terezën, ata shkuan 
me një axhendë të parapërgatitur. Unë do t’i referohem një interviste që u 
shfaq në një revistë amerikane Ladies Home Journal ( Revista e Shtëpisë për Gra) 
në Prill të vitit 1996. 

Ladies Home Journal, një nga revistat më popullore për gratë e shtresave të 
larta, dërgoi një gazetare të saj, Daphne Barak ,për të bërë një bashkëbisedim 
të rrallë me një nga gratë më të admiruara në botë.  

Në artikullin e saj Daphne Barak zbuloi që në vitin 1946, nënë Tereza 
kishte pas vuajtur nga tuberkulozi, fakt, që edhe makina e saj e propagandës 
nuk pretendonte të kishte ndodhur. 

Implikimi ishte mjaft i qartë, kjo grua e shenjtë kishte qenë kaq e devot-
shme ndaj të varfërve madje edhe kur ajo kishte qenë mbyllur brenda mana-
stirit, aq sa atë e zuri tuberkulozi, duke jetuar në këtë qytet të mjeruar. 

Sikurse parashikohet në këto raste kur erdhi radha për të përshkruar 
imazhin e qytetit të Kalkutës, Daphne Barak nuk i la pa gjë lexuesit e saj, të 
gjitha steriotipet drithëruese ishin paraqitur, plus edhe këtë : “Ajri është i 
rëndë me tym, pluhur dhe temjan (lloj rrëshire që digjet dhe bën tym, përdo-
ret në ceremoni fetare).”  

Sa do të doja që aroma e temjanit në rrugët e Kalkutës të ishte e vërtetë, 
midis shumë aromave të rrugëve të Kalkutës, temjani fatkeqësisht mungon. 
S’ka dyshim që prezenca e temjanit në rrugët e qytetit ishte përdorur që të 
krijonte imazhin Biblik të atmosferës së një qyteti pagan. 

Daphne Barak, kishte bërë gabim dy herë në artikullin e saj, një gabim i 
vogël kur kishte përmendur “dyshek dhe çarçafë të grisur” në shtëpinë e të 
varfërve që ishin duke vdekur. Dyshekët në të vërtetë janë kaq të hollë, saqë 
sustat nën të, shpojnë shpinat e pacientëve. Përveç kësaj, jo vetëm që çarça-
fët janë të grisur, por edhe batanijet janë si rrjeta peshkimi. 

Gabimi kryesor i Daphne Barak ndodhi kështu: Si përgjigje të pyetjes së 
saj, “A mendon për vdekjen?” Nënë Tereza iu përgjigj: “Kur të më vijë 
koha, unë thjesht do të zë një shtrat në Kaligat dhe do të pres për fundin.” 

 
117 New Statesman, Londër, 26 shtator 1997. 
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Kjo përgjigje e la pa gojë madje edhe vetë Daphne Baraku, e papërmbajtur, 
nxori pa dashje, si një refleks. “ Në këtë vend të tmerrshëm? Përse? (shkronjat 
e pjerrëta janë të miat.) 

Ndoshta nga një pakujdesi për t’i kushtuar vëmendje, editoriali i Daphne 
Barak u dërgua për botim. Ishte e dukshme që vetë ajo ishte duke luftuar 
brenda vetes. Në njërën anë, ajo ishte krejt e impresionuar me atë çfarë pa, 
në anën tjetër ishte e edukuar të besonte se nënë Tereza ishte qenia më e 
pastër njerëzore në historinë e njerëzimit. Ajo që ishte më e rëndësishmja 
ishte se, botuesit dhe lexuesit e saj nuk do të toleronin asnjë kritikë ndaj 
shenjtores së gjallë. 

Puna e një gazetari të ri bëhej shumë e vështirë në një rrethanë të tillë. 
Shumë prej tyre e gjykonin vetveten, pa arsye të shëndoshë, se ata nuk panë 
veprat më të mira që kishte bërë nënë Tereza, apo se shenjtorja e gjallë ishte 
tepër modeste që të rrëfente veprat e saj më të mira. Realisht ishte mjaft e 
vështirë të bindje edhe cinikun më të madh që një publicitet i tillë mund të 
buronte nga një nivel i tillë i veprave në Kalkutë. “Duhet të ketë më shumë 
për këtë, unë duhet të kem humbur diçka,” do të thoshin shumë prej tyre. 

Menjëherë pak pas deklaratës së saj absurde në Ladies Home Journal nënë 
Tereza gati sa nuk vdiq. Në gusht dhe më pas, në dhjetor të vitit 1996, ajo u 
sëmur rëndë, por në të dyja rastet shkoi për kontroll në klinikat e qytetit 
Woodland Clinic dhe Birla Heart Institute;të shkoje në shtëpinë në Nirmal 
Hriday në Kaligat ishte më shumë se një ankth. Ajo shpenzoi në pak javë të 
qëndrimit të saj në Woodland Clinic ekuivalentin e të ardhurave të të gjithë 
jetës së një familjeje të klasë së mesme. Ajo nuk pagoi as një qindarkë, duke 
qenë se shpenzimet u mbuluan nga vetë klinikat. 

Unë i shkrova revistës Ladies Home Journal, pasi ajo u trajtua në këto 
klinika me shpenzime astronomike për trajtimet, duke i ballafaquar ata me 
deklaratat e saj fantastike. Gjithashtu, përmenda trajtimin e saj të mëparshëm 
në Gemelli Hospital (i rezervuar për të pasurit dhe princërit e kishës kato-
like), dhe në Scrips Clinic në Kaliforni, për të cilat unë mendoj se Daphne 
Barak ishte në dijeni, ose të paktën duhet të ketë pasur dijeni. Unë i pyeta se 
nën këto rrethana, ishte një gazetari e ndershme të publikoje që nënë Tereza 
ishte kaq e përulur saqë ajo donte të vdiste si të varfërit në një shtëpi të 
tmerrshme; mora një përgjigje kortezie nga botuesit që thoshin se ata “nuk 
mund të bënin koment.”118 

Në një artikull të gjatë me 2 500 fjalë, të një reviste me peshë në Florida, 
Tampa Tribune119, gazetarja e pavarur Anastasia Stanmeyer, përshkroi hollësi-
sht atë çfarë pa, se ishin aktivitetet e përditshme të nënë Terezës: 

 

 
118 E-mail i datës 20 janar 1997. 
119 7 mars 1993. 
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Nënë Tereza rrëshqet në një dhomë të pazbukuruar dhe mbështetet pas 
murit ndërsa 140 murgesha ulen në gjunjë përpara saj, të qeta dhe të 
humbura në lutje.  
Perde të bardha si qumështi nëpër dritare, duke rënë butësisht mbi motrat 
sikur qirinj janë ndezur, ngadalë një nga një. Gruaja e shenjtë 82 vjeçare, 1.5 
metra e gjatë, përkulet mbi një libër të mbërthyer fort me të dyja duart dhe 
fillon të lexojë me zë të lartë një lutje, ajo ndalon pas çdo rreshti, dhe 
murgeshat shumica e të cilave indiane, i përsërisin fjalët në një zë gjatë me-
shës në shtëpinë e nënë Terezës. Fytyra e nënë Terezës me rrudha të thella, 
duket si një hartë me rrugë të ndërlikuara. Një veshje e zakonshme sari, e 
bardhë me anë blu, mbështjell trupin e saj. Këmbët e saj të gjera, të shtre-
mbra dhe të zbuluara, si të lidhura me nyje. Duart e saj janë me gunga,diçka 
jo me vend për dikë që duket kaq e brishtë. Ajo i quan rrugët e Kalkutës 
shtëpi... “ Ka shumë njerëz kudo nëpër botë që janë në varfëri të skaj-
shme,” thotë ajo. “çdo njeri duhet të ndihmojë. Ne duhet të bëjmë diçka në 
këtë kohë.” Ajo u ka mbijetuar dy atakëve në zemër dhe një sëmundje 
kockash në rruazat e shtyllës së saj kurrizore, në duart dhe këmbët.... 
Varfëria për të është liri, jo ndëshkim i vetvetes..... 
Ndërsa motrat vazhdojnë detyrat e tyre të përditshme, nënë Tereza me 
ngadalë zbret poshtë në një sallon, duke u kollitur dhe vendosur një shami 
në gojën e saj. Ajo zhduket në një dhomë, pastaj shfaqet pas një gjysmë ore 
për të biseduar me vizitorët. Me librin e lutjeve në dorë ajo ecën drejt disa 
mysafirëve, i flet me qetësi secilit person, sytë e saj blu në gri xixëllojnë si të 
një fëmije. Ajo e shtrëngon fort çdo dorë të zgjatur me të dyja duart e saja. 
Një burrë i kërkon asaj të thotë një lutje për nënë e tij që po vdes. Ajo bën 
me kokë, pastaj bekon dhe pastaj i jep varëse të shndritshme të virgjëreshës 
Maria atij dhe vizitorëve të tjerë. Nënë Tereza jep tufa me letra me lutje dhe 
fotografi të saj në to. “Kjo është kartëvizita ime” ajo thotë duke bërë shaka, 
duke shpërndarë karta të vogla që lexojnë “ Fryti i qetësisë është lutja, fryti i 
lutjes....” Misioni i saj është të bëjë gjithçka që mundet për ata që janë të 
mbytur nga varfëria. Vlerat e familjes, i thotë një tjetër vizitori, janë mënyrat 
më të mira për të kapërcyer problemet në këtë botë... Ajo kthehet që të ikë, 
dhe vizitorët i fusin para në duart e saj. Ajo i pranon me një buzëqeshje të 
lehtë dhe shkon drejt kishëzës duke u kthyer përsëri në një figurë të 
vetmuar të mbështetur në mur. Ajo përkulet mbi një libër lutjesh, duke 
shqiptuar fjalët në qetësi ndërsa gishti tregues prek çdo rresht. 
 
Kjo ishte një ditë krejt tipike e nënë Terezës kur ka qenë në Kalkuta dhe 

gjithashtu lutej 4 deri në 6 orë në ditë në meshë, adhurim dhe meditim. 
Është mjaft e qartë që nuk kishte asnjë kontakt aktual në programin e nënë 
Terezës me të varfërit, megjithëse flitej kaq shumë për ta. 

Unë i shkrova gazetares Anastasia Stanmeyer duke e pyetur atë se përse 
një gazetare e mprehtë si ajo zgjodhi të propagandonte mitin, tashmë të 
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pranuar, kur ishte e dukshme që nënë Tereza ishte më e preokupuar me fenë 
se sa me bamirësinë. E pyeta atë gjithashtu, nëse nënë Tereza i kishte quajtur 
rrugët e Kalkutës “shtëpi”; a nuk ishte e çuditshme të mos e gjeje atë 
asnjëherë në “shtëpi”? Unë citova këtë nga artikulli: “Ajo beson se sa më 
shumë ka një njeri, aq më shumë është i preokupuar dhe aq më pak jep” dhe 
e pyeta nëse kjo shprehje mund t’i adresohej edhe nënë Terezës. Unë e pyeta 
atë nëse të shpërndaje fotot e vetvetes ishte një akt i përuljes që i shkonte 
imazhit të saj të dhënë. Dy përkujtime dhanë një përgjigje të vonuar: 

 
Unë e shoh atë si një grua, e cila ishte duke u munduar të ndihmonte aq sa 
mund të ndihmojë një njeri dhe nuk jam këtu për të kritikuar atë...Thjesht 
vëzhgoj dhe shkruaj; personalisht e vlerësoj gjithçka që ajo ka bërë...Unë 
nuk jam katolike, por jam e krishterë dhe kjo nuk ka rëndësi për mua. 
Për sa i përket shpërndarjes së fotografive të vetes së saj, kjo nuk është 
diçka për të cilën ajo ndihej rehat, por e dinte që njerëzit do vinin të flisnin 
me të, të ishin aty të pranishëm... dhe ajo nuk ishte duke u përpjekur ta 
arrinte këtë gjë në asnjë mënyrë dhe fotografitë që ajo ishte duke shpërnda-
rë ishin fotokopje, me fjalë të urta të shkruara nën to...120 

 
Unë ndjej simpati për gazetarët si Anastasia Stanmeyer, qëllimi i tyre 

është të botojnë diçka për nënë Terezën, e gjithë agjenda e tyre ishte 
parapërgatitur para se të vinin në Kalkutë. Botuesit e gazetave dhe revistave 
u thoshin atyre çfarë dëshironi për çfarë ta pyesnin shenjtoren e gjallë, çfarë 
fotografish të bënin etj. Pasi ata të kishin mbërritur dhe të shihnin punën për 
faqe të zezë, do t’u duhej kurajë e madhe dhe mbi të gjitha pavarësi për të 
thënë ndonjë gjë kritike. Madje edhe nëse ata do të arrinin të shkruanin diçka 
të tillë ajo nuk do të shtypej sepse lexuesit do të mërziteshin, por ajo që është 
më e rëndësishmja është se pronarët e gazetave dhe revistave do të tërbohe-
shin. Në SHBA eksiton dhe një problem tjetër, grupet fundamentaliste të 
krishtera dhe ato katolike të fyera, të cilat janë jashtëzakonisht të fuqishme, 
do të ndërprisnin reklamat e tyre. Pra çdokush mund ta kuptojë se sa të 
vështirë e ka një botues që të rrezikojë mënyrën e tij të jetesës për të 
publikuar ndonjë kritikë për nënë Terezën apo urdhrin e saj. Pas vdekjes së 
nënë Terezës Forbes Magazine, revista e super të pasurve, botoi një elegji121 
nga Rita Koselka, e cila kishte shkuar vullnetare në Kalkuta, ndoshta në vitin 
1995. Ajo tha se të përmendej që nënë Tereza nuk ofronte asnjë kujdes 
mjekësor, ishte një kritikë e pavlerë. Ajo gjithashtu, deklaroi se shtëpia e 
madhe, e bardhë që shkëlqente përballë Hindustan International Hotel, i 
përkiste urdhrit të nënë Terezës; në realitet i përket motrave të bamirësisë, 

 
120 E-mail i datës 20 prill 1999. 
121 Forbes Magazine, New York, 3 nëntor 1997. 
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një urdhër krejt i ndryshëm dhe është një shtëpi për të vetë dhe vejushat. 
Çdokush mund ta imagjinojë se sa arka me para vërshuan për tek misionaret 
e bamirësisë, pasi u botua artikulli i Koselka-s.  

Nderimi për nënë Terezën është veçanërisht i theksuar në SHBA, ku ai 
buron nga media dhe përhapet nëpër institucionet politike të vendit. Politi-
kanët amerikanë të çfarëdo krahu politik, iu lagen menjëherë sytë dhe gjallë-
rohen porsa përmendet emri i saj. Ajo kishte një lidhje konfidenciale me 
Reagan-in i cili ishte shoku i saj në fushatën kundër abortit. Hillary Clinton, 
në vizitën e parë të saj zyrtare në Indi në vitin 1995, shkoi nga aeroporti drejt 
e në jetimoren e saj në Dehli. Molly Moore, e cila mbulonte udhëtimin për 
Washington Post122, pati guxim të madh për të përgatitur raportin e saj: “Në 
jetimoren e nënë Terezës foshnjat të cilat normalisht nuk veshin asgjë, veçse 
pelenave të holla pambuku, të cilat nuk shërbenin tjetër veç për të krijuar 
puçrra dhe për të sjellë erën e keqe të urinës, reklamuar veshjet e “American 
Pampers.” Molly Moor u përball me një sërë letrash nga lexuesit e zemëruar, 
për komentet e saj jo të përshtatshme, ishte e dukshme që First Lady nuk ishte 
shumë e impresionuar nga jetimorja, pavarësisht kësaj ajo qëndroi e heshtur.  

Nënë Terezës iu dha medalja e Kongresit Amerikan, dhënë asaj nga dy 
rivalët kryesor Jesse Helms dhe Jesse Jackson, dhe përfundimisht SHBA e 
bënë atë një qytetare nderi, një nder i rrallë me të vërtetë pak para se ajo të 
vdiste. Në kontrast me këtë institucionet kritike Britanike, kurrë nuk janë 
shqetësuar kaq shumë për të. Thatcher duke nguruar pozoi me të disa herë, 
më gjithë imazhin e dashur që një foto e tillë do ta portretizonte atë. Zonja e 
hekurt nuk ishte aspak e impresionuar nga shenjtorja e gjallë kur ajo tha, 
“Më jepni shtëpi për të pastrehët e Londrës përndryshe do t’i sjell ata në 
sallën e madhe të West Minster.” Gazetarëve iu mbushën sytë me lot. 
Thatcher pa tek shenjtorja e nderuar dhe kuptoi që Tereza ishte veç një emi-
sare e Vatikanit që përpiqej të influenconte procesin në parlamentin britanik. 
Ajo kishte ardhur për të ushtruar presion mbi deputetët britanik gjatë prillit 
të vitit 1988, kur diskutohej ligji Alton që kërkonte të shkurtonte kohën e 
abortimit (përpjekjet e saj dështuan). Në takime private nënë Tereza foli 
ashpër me Thatcher rreth politikave të abortit dh e nevojave që duhej mbë-
shtetur ky ligj por deklaratat e saj publike për gazetarët ishin kryesisht për të 
varfërit, të braktisurit, se si ajo i preku njerëzit në kutitë e kartonit në 
Waterloo dhe qau (“unë nuk dija çfarë të thosha sytë më ishin mbushur me 
lot”) etj. Dinakja dhe kokëforta Margaret Thatcher i pa të gjitha këto.  

Gjatë udhëtimit të tij në vitin 1997 në Kalkuta, për t’ju adresuar takimit 
të konfederatës së industrive indiane, kryeministri britanik John Major, kurrë 
nuk e vizitoi Terezën e sëmurë. Në të vërtetë në fjalinë e tij të gjatë qytetarja 
e Kalkutës nuk u përmend fare. Kjo është në kontrast me veprimet e 

 
122 29 mars 1995. 
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Klintonit, ai shkoi në Indi në vitin 2000 si president por nuk e pati shansin të 
vinte në Kalkuta. Si një ish-president ai erdhi në Kalkuta, në vitin 2001 dhe 
shkoi direkt e nga aeroporti për në shtëpinë e nënë Terezës. Ai vendosi një 
buqetë me gladiola të bardha në varrin e nënë Terezës, u lut me murgeshat, 
më pas pati një takim privat me dhjetë murgeshat e rangut më të lartë; s’ka 
dyshim që u bë një donacion i madh. Pastaj ai shkoi në jetimore ku fëmijët 
kënduan një këngë falënderimi për sahibin flokëpraruar, një tualet ishte 
rinovuar për t’u bërë gati për ardhjen e tij. Ai kishte dashur të vizitonte Coffe 
House në College Sreet, dikur një nga qendrat intelektuale më me rëndësi në 
Indi dhe të veprimeve të dhunshme antiamerikane, por kjo u kundërshtua 
nga shërbimi i sigurisë. 

Independent britanik është një gazetë liberale me vendosmëri, jo fetare dhe 
një organ i respektuar dhe gjithashtu është një organ krenar në medien britanike 
për pozicionin anti fetar që ka, dhe e vetmja e përditshme anti monarki.  

Por kur bie fjala për nënë Terezën i gjithë pozicioni që ajo mban, flaket 
tutje. Në datën 28 nëntor 1996, gazeta doli me këtë titull në faqen e saj kryesore: 

NËNË TERZA: UNË DUA TË VDES. 
Artikulli në vazhdim ishte nga Andrew Gumbel korrespodenti i gazetës 

nga Roma dhe Vatikani. Andrew Gumbel ishte duke shkruar nga Roma, por, 
duke qenë se ai kurrë nuk e tha këtë, lexuesi kishte përshtypjen se reportazhi 
i tij ishte si rezultat i punës së tij në Kalkuta. 

Artikulli-lajm tregonte gjithë respekt, se si nënë Tereza e përulur nuk i 
duronte dhe thuajse i urrente trajtimet e sofistikuara mjekësore për veten e 
saj, por gjithashtu, pranonte që të kishte “ushtri me doktorë që punonin 24 
orë për t’i shpëtuar jetën”. Sipas miqve dhe bashkëpunëtorëve të saj më të 
ngushtë, ajo do të preferonte më tepër që doktorët ta linin vetëm; lexuesit u 
informuan në faqen një, kolona e parë. Kishte një element real në këtë 
pohim, duke qenë se 86 vjeçarja ishte tashmë e ngopur me procedurat mje-
kësore të zgjatura dhe të dhimbshme. Jo se ajo ishte veçanërisht e përulur e 
s’donte të jetonte, por ky ishte një reagim i natyrshëm në fundin e një jete të 
gjatë, të një qenieje njerëzore. Andrew Gumbel na tregoi se meqenëse nënë 
Tereza ishte me një këmbë “në qiell” ajo ndihej “në ankth dhe në siklet” që 
ishte akoma gjallë. Një ditë pas botimit të artikullit si titull kryesor në gazetë, 
nënë Tereza pati një angioplasti të cilës dhe i mbijetoi; një e tretë në moshën 
86 vjeçare nuk ishte një mrekulli, por më tepër reflektoi çuditërisht dëshirën 
e saj që të mos vdiste. Të gjithë e dimë se nëse një pacient heq dorë, proce-
dura të tilla mjekësore të komplikuara si angioplastia (trombozë në arterien e 
zemrës) nuk vlejnë. Ajo supozohej të kishte tundur grushtin në ajër pas një 
procedure të tillë. 

The Independent vazhdoi të thoshte se nënë Tereza duhej tërhequr zvarrë 
në kundërshtim të dëshirave të saj “nga karakatina e Woodlan Nursing 
Home në institutin modern Birla Heart Research Institute.” Është mjaft e 
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çuditshme, se vetëm katër muaj më parë, botimi i së dielës e kishte përshkr-
uar Woodland Clinic si një klinikë aq të mirë sa edhe një e tillë në Londër.123 

Në këtë rast, sidoqoftë, korrespodenti ishte më shumë fizikisht në Kalkuta se 
sa në Romë. 

Andrew Gumbel është duke u përpjekur t’u japë lexuesve një ide për 
nënë Terezën si një perëndeshë, një shenjtore dhe bamirëse, i cituar gjerësi-
sht një farë Jim Towney (Towey) “një ish seminarist në urdhrin e saj, që e 
kishte njohur atë për njëmbëdhjetë vjet me radhë, dhe mban kontakte të për-
ditshme, të rregullta me Kalkutën. (Jim Towey, rastisi të ishte përfaqësuesi 
ligjor i nënë Terezës në Kalkuta.) Nuk mendoj se një gazetë katolike do të 
kishte bërë më shumë se lajkatimi pervers i The Independent. 

Unë i shkrova një letër botuesit duke i treguar se sa kishte kushtuar 
Shenjtorja te karakatina Woodland, dhe se sa më shumë do të kushtonte ajo 
te Birla Heart Institute, se shpenzimet e saj ditore arrinin më shumë se 
pagesa mujore e një bankieri indian, por letra ime nuk u shtyp kurrë. 

Unë e kam marrë si shembull The Independent sepse në përgjithësi është 
një gazetë e respektueshme me një sens të fortë etike dhe anë mbajtjeje. Por 
madje edhe një organ i pa anshëm dhe racional do ta hidhte poshtë të 
vërtetën, kur bëhet fjalë për nënë Terezën; ata do të justifikoheshin duke 
thënë se ajo e meriton atë! 

Kishte një tendencë në media gjatë kohës kur ajo ishte e sëmurë, që të 
kapte këto opurtinitete për t’ia shtuar famën edhe më shumë. Në vitin 1983 
kur nënë Tereza ishte në spitalin “Gemelli” në Romë, doktori i saj doli para 
medies. Ai me seriozitet njoftoi se ajo kishte refuzuar që të merrte ilaçe 
lehtësuese për dhembjen sepse “ajo donte t’i ofronte vuajtjet e saj Zotit.”124 
Por, më pas, ajo mori ilaçet për të lehtësuar dhimbjet. Ajo kurrë nuk i refu-
zoi ato, sikurse do t’ju tregonin shumë infermiere në Woodlands. Gjithashtu, 
ajo nuk e duronte dot dhimbjen dhe ankohej shpeshherë për të, veçanërisht 
kur ajo dendej me gjilpëra, me pak fjalë ajo ishte si gjithë qeniet e tjera 
njerëzore. Megjithatë fjalët e doktorit roman u raportuan një për një, ditën 
tjetër në pjesën më të madhe të gazetave më të rëndësishme në gjithë botën. 

Reuters qarkulloi një foto që u shfaq në shumë gazeta në botë, në datën 
5 dhjetor 1996, ajo tregonte fëmijë të rrugës në Kalkuta duke u lutur për 
shërimin e nënë Terezës nga sëmundja pas angioplastisë së saj të tretë. Një 
foto e ngjashme, përsëri nga Reuters ishte shfaqur në 24 gusht 1993, kësaj 
here ajo ishte marrë përpara një spitali në Dehli. Të dyja fotot tregonin 
fëmijë që mbanin portrete të mëdha të murgeshës, të vendosura bukur në 
korniza. Nëse thjesht gazetarët të uleshin e të mendonin vetëm një çast për 
këtë, sa fantastike do të ishte që fëmijët e rrugës të kishin mundësi të bënin 

 
123 Independent on Sunday, Londër, 25 gusht 1996. 
124 Një  vizion i tillë për rrugën, fq 443. 
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një portret të madh (aq të madh sa ata vetë) dhe ta vendosnin në kornizë e të 
silleshin lart e poshtë me të! Unë jam i sigurt që lexuesit besuan se fëmijët e 
kishin bërë vetë këtë gjë, nuk kishte aspak skepticizëm kur bëhet fjalë për 
nënë Terezën. 

Është interesante të regjistrosh mirënjohjen që pati nënë Tereza për 
infermieret e Kalkutës, doktorët dhe institucionet mjekësore pasi ajo u 
shërua. Në letrën që iu drejtua bashkëpunëtorëve në vitin 1996 ajo tha: 

 
Kaq shumë njerëz u lutën për mua fëmijë të vegjël dhe gjyshe të moshuara, 
punëtorë të përulur dhe udhëheqës shtetesh, njerëz të të gjitha besimeve 
dhe kombësive... Unë nuk e di pse e gjithë kjo ndodhi këtë vit, por jam e 
sigurt për një gjë që Jezusi nuk bën gabime, ishte Maria, nëna jonë, e cila 
më ndihmoi të kthehesha në shtëpinë e nënës .  
 
Nuk ishte përmendur fare kujdesi mjekësor 24 orësh, që e ktheu atë 

shumë herë nga vdekja. 
Nën efektin domino që zhvillonte propaganda e mitit, Reuters luajti një 

rol parësor, ata kanë qenë përhapësit më të mëdhenj të së pavërtetës në vitet 
e fundit, sikurse ata vepruan për ceremoninë Nobel më 8 dhjetor 1979. Kur 
ata deklaruan se nënë Tereza shkoi të merrte çmimin e saj në dimrin norve-
gjez “duke mos pasur veshur as çorape në sandalet e saj dhe vetëm me sarin 
e saj të hollë indian hedhur mbi supe veç një pulovër të zezë.” 

Në ceremoninë e çmimit Nobel në Oslo, foto të shumta e tregonin nënë 
Terezën duke iu ngjitur shkallëve të Aula në universitetin e Oslos, veshur me 
një pallto gëzofi të rëndë deri në nyje të këmbës. Disa nga fotot ishin marrë 
nga vetë Reuters. 

Unë gjeta në revistën e Reuters-it se ata i kishin dhënë një donacion të 
konsiderueshëm pak kohë më parë, në dhjetor të vitit 1996. Ata shkuan në 
Kalkuta për t’ia dorëzuar atë personalisht. A nuk duhet të dinte Reutersi për 
pikëpyetjet dhe dyshimet që ekzistonin rreth llogarive të nënë Terezës? A do 
t’u dhuronin ata para organizatave bamirëse hindu, islamike apo budiste, të 
cilat nuk publikonin llogaritë e tyre? 

Në gazetat prestigjioze kam lexuar shpesh herë që nënë Tereza jetonte 
në lagjet e varfëra të mbipopulluara të Kalkutës. Është çudi që revista125 
Hello! ishte pak më e saktë: “Ndërtesa Viktoriane, katër katëshe ngjyrë gri, në 
rrugën 54 Lower Circular, është vendosur në zemër të një lagjeje të varfër të 
Kalkutës, në një rrugicë të ngushtë me gurë dhe zhul.” 

Ajo jetonte në një ndërtesë katër katëshe bashkë me murgeshat e saj. 
Ndërtesa është tipike e viteve ’70, ajo nuk ishte pjesë e një zone luksoze, por 
as nuk ndodhej në ndonjë lagje të varfër. Ajo qëndronte në një pikë të rrugës 
Lower Circular që kishte një gjerësi 35 m bashkë me trotuaret me një palë 

 
125 1 tetor 1994. 
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shina tramvaj në mes dhe një rrugë njëkalimshe për vagonët në secilën anë të 
saj. Pjesa rreth “rrugicës së ngushtë” nuk është krejtësisht imagjinare, sepse 
ky është vendi ku ndodhet hyrja anësore e shtëpisë së nënë Terezës, e cila 
është më e përdorura zakonisht. 

 Shtëpia e nënë Terezës ndodhet përballë rrugës Lower Circular në 
drejtim të Villa Bomboo, një ndërtesë 15-katëshe e lartë, selia qendrore e 
zyrës së taksave në Kalkuta. Gjatë natës vendi përreth Villa Bamboo përdo-
ret nga një duzinë banorë rrugësh për të fjetur, shumë prej të cilëve u ishte 
refuzuar çdo lloj ndihme nga misionarët e bamirësisë. Rrethinat e shtëpisë së 
nënë Terezës në Kalkuta nuk janë ndër më të mirat në qytet, janë gjithë 
zhurmë dhe pluhur, rrethuar nga një anë me lagje te klasës së mesme, por në 
asnjë mënyrë ato nuk i afrohen një lagjeje të varfër. Ç’është më e rëndësish-
mja, kjo ndërtesë e madhe katër katëshe pavarësisht vendit dhe rrethinave ku 
ndodhet, nuk ka asnjë funksion bamirës, por është përdorur si rezidencë 
banimi dhe vetëm për qëllime fetare dhe administrative. 

Në të vërtetë, vetë nënë Tereza nuk ka deklaruar asnjëherë që jetonte 
“në zemër të lagjeve të varfëra të Kalkutës”. Kjo është thjesht një shpikje e 
medieve.  

Keq raportimi për nënë Terezën është njësoj i shfrenuar edhe në Indi. 
Më 14 shtator të vitit 1996, The Asian Age, një gazetë e përditshme që publi-
kohet njëkohësisht nga një numër qytetesh në Indi dhe në Londër, botoi një 
listë me operacione të nënë Terezë. 

Tre muaj e gjysmë më vonë, më 31 dhjetor 1996, India Today, revista e 
përjavshme më popullore e Indisë e cila është vlerësuar më shumë nga klasat 
e mesme dhe të larta bëri të njëjtën gjë. Unë duhet të përmend këtu se që të 
dyja, The Asian Age dhe India Today, gjithnjë e përkrahnin nënë Terezën kur 
ajo ishte e përzier në ndonjë debat të çfarëdoshëm, India Today në të vërtetë 
zbatonte një politikë të mosbotimit të të çdo shkrimi që mund të ishte kritik 
për të, politikat pas këtij diktati ishin komplekse dhe jashtë qëllimit të këtij 
diskutimi. Unë po jap statistikat e botimeve të këtyre dy organeve pranë 
njëra tjetrës. Unë nuk mendoj që do të jetë i nevojshëm ndonjë koment për 
të ilustruar atë çka dua të nxjerr në pah.  
 

OPERACIONET E 
NËNË TEREZËS 

The Asian Age 
(14 shtator 1996) 

India Today 
(31 Dhjetor 1996) 

Numri i vendeve ku operoi 95 120 
Shtëpi për lebrosët, të droguarit 
dhe të sëmurët me AIDS 

750 48 

Shtëpi të lëvizshme 1100 Nuk e përmend 

Klinika të lëvizshme Nuk e përmend 1103 
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Të dyja këto organe të medies dhanë të njëjtën shifër për “qendrat e 
kequshqyerjes së fëmijëve”- 100. Nënë Tereza nuk pati një qendër të tillë të 
vetme në Indi. Unë kam dëgjuar se ajo kishte një tjetër qendër për të 
ushqyer, në Jijiga të Etiopisë. Në jetimoret e saj, sidoqoftë, ajo ndërmori 
programe për ushqyerjen e fëmijëve herë pas here, prandaj zgjodhi t’i quante 
jetimoret e saj “qendrat kequshqyerjes së fëmijëve” dhe dha të njëjtën shifër 
veças për të dy këto operacione. 

Në të njëjtën kohë të dyja organet; The Asian Age dhe India Today na 
treguan për 100 qendrat e kequshqyerjes, të tilla qendra tashmë nevojiteshin 
në pjesë të ndryshme të Indisë.  

Një nevojë e tillë u bë e domosdoshme në kohën e shirave në vitin 1996, 
në zonën e Amravati, të shtetit Maharashtra, në Indinë perëndimore. Gjatë 
korrikut, gushtit dhe shtatorit të këtij viti, mbi 500 fëmijë vdiqën nga 
kequshqyerja, shumë të tjerë vdiqën nga sëmundjet që e shoqërojnë si 
gastro-enteriti dhe infeksione të tjera fëmijësh. Njëzet e pesë fëmijë, u tha se 
vuanin nga sasia e pakët që kishin për t’u ushqyer. Situata u bë mjaft e keqe, 
aq sa qeveria e Maharashtra u detyra që të bënte një hetim për “vdekjet nga 
uria” dhe për të ngritur disa kampe aty-këtu, si qendra për ushqyerjen në 
zonë. Është e panevojshme të themi se misionaret e bamirësisë nuk u panë 
asgjëkund, përkundër arsyes që kjo është zona që ato parapëlqejnë të punoj-
në, duke qenë se zona e Amravati ishte më e goditura dhe këtu ishte zona e 
fisit Melghat. Qysh kur misionaret e bamirësisë arritën në Indi, fiset kanë 
qenë objektivi i tyre kryesorë për t’u konvertuar, dhe nënë Tereza shpenzoi 
kohë dhe para në vende të tjera ku kishte fise, të tilla si në Bihari. Madje 
edhe Papa gjatë një vizite të shkurtër në Indi në vitin 1986, pasi takoi nënë 
Terezën në Kalkuta shkoi drejt e te një fis në një zonë të largët në Bihar, ku 
ai iu adresua një grupi fisesh bihari të mbledhur. Por njerëzit e fisit Melghat 
janë konsideruar më tej se konvertimi nga predikuesit e krishterë, të cilët nuk 
u japin atyre asnjë karotë. 

Uria dhe vdekjet në Amravati në vitin 1996 nuk ishin të rastësishme apo 
të pazakonshme, ato ndodhin gati çdo vit në kohën e shirave, megjithëse në 
një shkallë më të vogël. Misionaret e bamirësisë nuk kanë qenë kurrë atje për 
të hapur një qendër ushqyerje, megjithëse ato janë veç pak orë larg prej andej 
me makinë, në Nagpur ku ato kanë një shtëpi (shumë të hijshme) për bano-
rët e varfër. 

Pak vite më parë unë rastisa të shoh një libër antologjie të titulluar The 
Meaning of Life (Kuptimi i Jetës) (Virginia Books) ku botuesi kishte trajtuar të 
mirën dhe të keqen në botë për të nxjerrë në fund, me pak fjalë kuptimin e 
jetës. Gubbin ishte kaq i gëzuar që kishte marrë një letër të shkruar persona-
lisht nga nënë Tereza, sa kishte shtypur një faksimile të letrës në libër, 
shoqëruar me një biografi të shkurtër të shenjtores së gjallë. Unë zbulova 
sikur nënë Tereza kishte marrë “trajnim mjekësor në Paris”. M’u duk 
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argëtuese Dr Nënë Tereza, MBBS apo MBChB si çdo gjë tjetër! Unë nuk 
mendova shumë për atë meqë ky ishte një volum gazmor nga një antologjist 
amator. Për habinë time më të madhe unë zbulova menjëherë se Gubbin e 
kishte marrë këtë informacion për trajnimin mjekësor të nënë Terezës në 
Paris prej një nga fjalorët biografikë më të respektuar në botë; The Cambridge 
Biographical Encyclopaedia ( Enciklopedia Biografike e Kembrixhit) e botuar nga një 
profesor jo pak kompetent si David Crystal, Chambers Biographical Dictionary 
dhe Chambers Biographical Dictionary of women. 

Unë i shkrova profesor David Crystal dhe Larrouse, botuesit e fjalorëve 
Chambers, duke u treguar atyre se ata e kishin ngatërruar Parisin me Patna, 
një qytet në shtetin indian të Biharit, ku nënë Tereza kishte kaluar pak javë 
me disa murgesha amerikane përpara se ajo të dilte në jetë, disa aftësi bazë 
për t’u kujdesur, të tilla si fashimi, etj. Unë mora përgjigje të menjëhershme. 
Profesor Crystal shkroi: “Unë do t’i marr në konsideratë (ato që the) në 
rastin tjetër më të mundshëm dhe të jam mirënjohës ty që më tërhoqe 
vëmendjen për to.”126 Melanie Parry shkroi, “ Unë i kam mbajtur shënim-
komentet e tua dhe hyrja do të korrektohet në botimet e tjera të Chambers 
Biographical Dictionary dhe Chambers Biographical Dictionary of women.”127 

Nënë Tereza thoshte shpesh, “Madje edhe gazetarët mund të bëjnë 
punën e Zotit.” Ajo shpesh irritohej nga rrëmuja që bënin për të, por e dinte 
se kishte nevojë për ta. Sikurse Kathy ward e Sunday Independent128 e Irlandës 
vërente në një artikull simpatik për të: “Nuk ka dyshim se ajo e kërkonte 
publicitetin...” të luante me median u bë një natyrë e dytë e saj, pas kaq 
shumë vitesh praktikimi. Mjeshtëria e saj ishte mprehur dhe kishte arritur në 
perfeksion. Ajo ishte me të vërtetë tani një aftësi “natyrale.” Në datën 29 
qershor të vitit 1986, nënë Tereza ishte në hotelin prej pellushi Omni Hotel 
në Majami duke flolur kundër abortit në një takim të organizuar nga 
amerikanë të pasur. Një mijë e gjashtëqind njerëz kishin porositur tavolinat 
(duke paguar shumë për privilegjin) për të dëgjuar atë kur të fliste. Me qëllim 
për të marrë maksimumin e publicitetit për kauzën e saj kundër abortit, nënë 
Tereza refuzoi të hante mëngjes me mysafirët e saj, duke thënë, “Unë nuk e 
dua bollëkun tuaj. Unë dua të përjetoj eksperiencën e të dashuruarit. Unë 
kam parë njerëz të vdesin për një gotë ujë.” Ajo e pasoi këtë me një sulm të 
fuqishëm ndaj abortit. Kështu që ajo u sigurua se çfarë do të kishte qenë 
lajm për mediet lokale në Florida dhe Majami u bë lajm kryesor në mediet 
ndërkombëtare, së bashku me fjalimin e saj të gjatë kundër abortit. Madje 
edhe The Sun129 në Britaninë e largët gjeti vend për tu treguar lexuesve të tij: 

 
126 Letër e datës 28 tetor 1996. 
127 Letër e datës 20 dhjetor 1996. 
128 1 tetor 1995. 
129 30 qershor 1986. 
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TEREZA MOSPËRFILLI VAKTIN E USHQIMIT ME TË PASURIT. 
Unë pyes veten nëse gazetarët e dinë se kjo është e njëjta Tereza që kishte 
ardhur në Majami duke udhëtuar në klasin e parë (pa pagesë). 

Nënë Tereza u bë kaq e shkathët për të luajtur lojëra me medien saqë ajo 
këtë gjë e bënte që nga krevati spitalit, menjëherë sapo ajo të ishte në gjendje 
të fliste sadopak, duke marrë veten nga operacioni i saj i tretë i zemrës. Një 
ditë në 14 dhjetor 1996, pasi pa se media ishte afër i tha një gruaje, gruas së 
një pacienti tjetër, “ Përse nuk shkon dhe të marrësh disa sari të vjetër për të 
varfërit?”  

Reuters i tronditur raportoi me tituj kryesor: NËNË TEREZA VAZH-
DON PUNËN E SAJ BAMIRËSE NGA SPITALI, NGA SHTRATI I TË 
SËMURIT. 

Reuters na tregoi se gruaja, ka mundësi një e pasur se vetëm të pasurit 
kanë mundësi që të trajtohen në Birla Heart Institute, solli 10 sari, 50 ishin të 
rinj për të varfërit për t’u martuar dhe 50 ishin të vjetër. Ajo ishte e përgati-
tur që të mos e linte një shans i tillë t’i shkiste, sado momental, për të fituar 
lavdinë ndërkombëtare. Unë jam i sigurt që Reuters, nuk e dinte që nënë 
Tereza nuk shpërndante rroba (të reja apo të vjetra) për të varfërit në 
Kalkuta, me përjashtim të pak njerëzve për krishtlindje. Gjithashtu, mbaj 
mend parrullën në italisht, në portën e një prej manastireve të saj në Vittoria 
të Siçilisë, “NE NUK I PRANOJMË RROBAT, JU FALEMINDERIT.” 
Kjo tabelë ishte për të ndaluar të varfërit që të sillnin rroba në derë të urdhrit 
që të mund të kaloheshin më pas për të varfërit në Kalkuta. 

Si alegoria e sari-t edhe kjo parrullë u qarkullua nga Reuters në 5 dhjetor 
të vitit 1996: NËNË TEREZA KËRKON SHTËPI BIRËSIMI PËR 4000 
FËMIJË. Historia vazhdon, se si nënë Tereza pasi e kishte marrë shumë pak 
veten, pas operacionit të saj të zemrës, ishte duke u përpjekur të kryente 
adoptime për fëmijët që kishte në patronazh nga shtrati i spitalit. Raporti 
gjithashtu shtonte, “Efektet e moshës së thyer dhe jeta me një punë të vësh-
tirë në lagjet e varfëra të Kalkutës, e kanë lënë nënë Terezën më probleme në 
veshka dhe mushkëri të dobëta.” 

Për medien botërore kjo është një temë kryesore që përsëritej për nënë 
Terezën, e cila e kaloi gjithë kohën e saj që Zoti ia kishte dërguar të bënte 
punë të rënda, në lagjet e varfëra të Kalkutës. Në të vërtetët, atë nuk e kishin 
parë asnjëherë në brendi të lagjeve të varfëra të Kalkutës, në 25 vitet e fundit 
të jetës së saj. Hera e fundit që ajo ka zënë ndonjë punë me dorë, ka qenë 
koha gjatë luftës së Bangladeshit, në vitin 1971. Senatori Edward Kennedy, i 
cili vizitoi kampin e ndihmës të misionareve të bamirësisë, u tha që kishte 
ngelur mjaft i impresionuar. Ka gjithashtu disa raportime të cilat tregojnë që 
ajo ka dalë dhe ka shpërndarë ndihma gjatë përmbytjeve të vitit 1978. qysh 
prej atëherë ajo zor se i kapërceu portat e lagjeve të varfëra të Kalkutës, 
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veçanërisht pas çmimit të saj Nobel, kur ajo filloi t’i binte botës kryq e tër-
thor për çdo muaj. 

Unë e di që njerëzit do të habiten, sigurisht, sikurse ne të gjithë e dimë, 
nënë Tereza ishte për lagjet e varfëra, nga lagjet e varfëra, tek lagjet e varfëra, 
të paktën në Kalkuta! Është e vështirë të provosh diçka që nuk ndodhi, por 
të kemi parasysh faktin që nënë Tereza ishte një nga njerëzit më të fotogra-
fuar në botë, çdo lëvizje e saj, çdo gjendje shpirtërore e saj, çdo dridhje e 
vetullave të saj, çdo rrudhë në fytyrën e saj ishte fotografuar kushedi se sa 
herë. Duart, që i mbanin gonxhe trëndafilash, për disa arsye (diçka e parapë-
lqyer nga fansat e saj), ishin riprodhuar mijëra herë. Unë mund t’ju kujtoj tre 
biografi të saj, krejtësisht të ilustruara me foto. Revista Hello! Ka disa qindra 
fotot të sajat në arkivat e tyre. Midis këtyre qindra mijëra foto të tyre a mund 
të dalë ndokush me një foto të vetme të “të shenjtores së lagjeve të pista” 
duke punuar me të vërtetë “në lagjet e varfëra të Kalkutës”, në dy-tre deka-
dat e fundit të jetës së saj? Unë e di, që në fakt, shtypi dhe televizionet e 
huaja ishin të zhgënjyer që nuk mund të filmonin “shenjtoren e lagjeve të 
pista duke punuar në lagjet e pista” sikurse duhej të ndodhte. Ka foto të saj, 
të viteve 1970, që e tregojnë atë duke u shërbyer ushqim pwacientëve në 
Nirmal Hriday, por asnjë fotografi nuk ekziston që të tregojë nënë Terezën 
duke punuar apo duke i vizituar lagjet e varfëra të Kalkutës. 

Fotografja amerikane Mary Ellen Mark (e votuar si fotografja më e mirë 
amerikane) bëri një artikull të gjatë me fotografi të nënë Terezës që u shfaq 
në Life në korrik të vitit 1980.( në një moment shkujdesje “përkujdesja” e saj 
u quajt si fillestare.) Ajo kaloi shumë kohë me objektivin e saj në Kalkuta 
(unë kam përshtypjen se shkoi dy herë atje), por nuk arriti ta fokusonte 
asnjëherë atë në një lagje të varfër. Më të mirën që ajo mundi të arrinte ishte 
një skenë tepër e rëndë me një rezident në Nirmal Hriday. Fotografët e Life 
janë të tmerrshëm, të pa detyruar nga ndokush të tregojnë pamje të plota nga 
pjesa e parme e burrave dhe grave gjysmë të zhveshur në situata të ndryshme 
jo të hijshme. Unë nuk besoj se Mary Ellen Mark mori leje për këtë nga ata. 
Është shqetësues fakti që foto të tilla tani qarkullojnë në internet. Pak kohë 
më parë e pyeta Mark-un nëse është brenda normave të moralit t’i shfaqësh 
në gjendje të tillë njerëzit nga bota e tretë, “A janë qenie njerëzore ata, apo 
thjesht objekte pa fytyrë për të krijuar shenjtorë apo trofe për të fituar 
çmime gazetarët?” e pyeta unë. Nuk mora asnjë përgjigje. Nuk është nevoja 
të themi nëse nënë Tereza ishte në dijeni të llojeve të fotove që qarkullonin 
për të dhe në emër të saj. Kjo praktikë kishte plotësisht bekimin e saj, ishte 
në fund të fundit për një kauzë të drejtë, për të rritur imazhin e saj dhe ajo 
thellësisht besonte se meqenëse ajo ishte sidomos e veçantë për Zotin, “e 
meritonte” një publicitet të tillë. Mjeti për ta arritur këtë ishte i parëndësi-
shëm për të. 
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 Mary Ellen Mark natyrisht që e shfajësoi krejtësisht shenjtoren e gjallë: 
“Unë kam përshtypjen se, nënë Tereza, madje, as nuk më vuri re kur ndo-
dhesha atje. Nuk ishte ai lloj personi që i bënte veprimet për një fotograf.”130 

Charles Glover tha për The Daily Telegraph,131 se ajo ishte “duke i marrë 
kohë nga puna e saj, në lagjet e varfëra të Kalkutës këtë javë.” ndërsa ishte 
duke raportuar për vizitën e nënë Terezës në konferencën fetare në Oxford, 
Në realitet në rastet e rralla kur ajo ishte parë në Kalkuta, ishte duke marrë 
kohë nga udhëtimet e saj ndërkombëtare. Ajo çfarë më bën tejet kurioz është 
që gazetarët perëndimorë, veçanërisht korrespodentët fetarë (kryesisht nga 
Italia apo SHBA, dy vendet në të cilat ajo jetonte në të vërtetë), nuk 
habiteshin kurrë për faktin se si arrinte ajo të punonte kaq shumë në Kalkuta 
dhe për Kalkutën, kur në të vërtetë ajo ishte me banim përtej oqeanit. 

Nënë Tereza me ngulm ua projektonte veten e saj të tjerëve, si të përu-
lur, të varfër dhe naive, sidomos perëndimorëve. Ajo mund të ishte e ngathët 
dhe e kapshme në përgjigjet e saj, por ajo mund të ishte gjithashtu edhe 
shumë e mprehtë. Peter Dalglidh, themeluesi kanadez i Street Kids Internati-
onal, dhe një fans entuziast i saj, udhëtoi me të në një aeroplan për në Sudan: 

 
Nënë Tereza ma dha mua pasaportën dhe më kërkoi të mbushja të gjithë 
formularët për të. Unë e pyeta për shumën e parave që ajo kishte në zotë-
rim. Ajo tha që nuk kishte fare. Unë e pyeta përsëri. Sigurisht që ajo duhej 
të kishte disa të holla në kuletën e saj, e vetmja gjë me të cilën ajo duhej të 
ishte duke udhëtuar. “Biri im” u përgjigj ajo -“ Unë nuk kam pasur asnjë 
qindarkë për veten time këto 30 vite.”132 

 
Nënë Tereza sillej krejt ndryshe, kur aty nuk kishte asnjë mundësi për 

publicitet. Le të marrim incidentin e 23 gushtit 1993. Ajo ishte ftuar për tu 
dhuruar gjymtyrë artificiale mijëra handikapëve të fshatrave afër Kalkutës. 
Është e pavend të themi se ajo nuk kishte derdhur asnjë kontribut për 
gjymtyrët artificiale. Organizatorët, një organizatë bamirësie e re, jo fetare e 
Kalkutës, e quajtur Anandalok kishte paguar për to. Ata kishin shpresuar se, 
duke sjellë nënë Terezën në ceremoni do të ishte një ndihmë për ngritjen e 
profilit të punës së tyre në Indi dhe jashtë saj. Nënë Tereza e kishte pranuar 
ftesën, gjë e cila e kishte gëzuar D.K Saraf, sekretarin i Anandalok. Çfarë 
ndodhi në vazhdim, mund të përshkruhet më mirë nga citimi i një letre që 
sekretari D.K Saraf i kishte dërguar një gazete kombëtare: 

 

 
130 Kërkoni te www.pathfinder.com/Life/classic/motherteresa/. 
131 13 prill 1989. 
132 Kuraja e fëmijëve, fq 289. 
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Në ditën kur do të bëhej ceremonia ajo dërgoi në orën 4 pasdite një mesazh 
që ajo nuk do të ishte në gjendje të merrte pjesë për shkak të sëmundjes së 
saj. Lajmi më zhgënjeu mua dhe fshatarët...Por mëngjesin tjetër, aq shumë 
u trondita dhe u mbusha me mosbesim, kur lexova në një gazetë se nënë 
Tereza ishte nisur për në Delhi për të marrë një shpërblim nga qeveria e 
Indisë. Unë nuk mund të rrija pa i shkruar një letër asaj, se kur një mijë 
fshatarë dhe handikapë kishin ardhur që të merrnin jo vetëm gjymtyrët 
artificiale, por edhe bekimet e saj, ajo nuk duhej të kishte ndryshuar progra-
min e saj me pretekstin e sëmundjes. Unë gjithashtu shtova se për një njeri 
të vdekshëm dhe pak të rëndësishëm si mua një shpërblim nga qeveria ishte 
diçka e madhe, por një njeri si ajo ishte tepër e famshme për t’i kushtuar një 
rëndësi të tillë. Në fakt, unë besoja se ajo ishte mbi çdo lloj të shpërblimi 
material. Përgjigja e nënë Terezës ishte e menjëhershme. Ajo tha që më 
falte mua dhe premtonte se do të lutej për mua tek i Gjithëfuqishmi. 
Në letrën time unë kisha shprehur një të vërtetë të thjeshtë dhe gjithçka që 
unë doja të dija ishte se përse ajo preferonte të merrte një shpërblim, në 
vend që t’u jepte bekimet e saj të varfërve dhe fshatarëve fatkeq. Gjithçka 
që unë mora si përgjigje ishte sigurimi që isha i falur. Unë nuk mund të rri 
pa pyetur veten: “Përse duhej të më falte mua nënë Tereza?”133 
 

Nënë Tereza ishte vetë për t’u falur se duhej të merrte vendimin e duhur 
kur u përball me zgjedhjen, për të marrë pjesë në një ceremoni të shpërnda-
rjes së gjymtyrëve artificial në një fshat të harruar afër Kalkutës, apo të shko-
nte në Delhi për marrë çmimin Memorial të Rajiv Gandhi nga Sonia Gandhi, 
vejusha e Rajiv dhe në këtë kohë një praktikuese e fesë katolike. Ceremonia e 
parë do të ndiqej nga një grup i vogël gazetarësh lokal, dhe lajmi mund të 
kishte zënë vend në faqet e katërta të gazetave të Kalkutës. Ceremonia për 
marrjen e çmimit Memorial të Rajiv Gandi, në anën tjetër ishte ndjekur nga 
media ndërkombëtare, ishte transmetuar nga rrjetet ndërkombëtare të lajme-
ve, dhe gjithashtu, ishte shfaqur në rrjetet kombëtare televizive të Indisë. 
Duhet marrë në konsideratë miqësia e veçantë e familjes Gandi me nënë 
Terezën, e cila ka mundësi të jetë më e veçantë se miqësia që nënë Tereza do 
të kishte me fshatarët pa gjymtyrë. Gandit, megjithëse aktualisht pa pushtet, 
janë më të afërtit që India ka nga një familje mbretërore, tre breza kanë qenë 
kryeministra, dhe disa parashikojnë, presin që një i katërt është duke zënë 
pritë gati. (Duhet të përmendim këtu se kjo familje nuk ka lidhje me emrin, 
Gandi i Indisë). 

Perceptimi publik qëndron në atë, që nënë Terezës nuk i bëhej vonë për 
mbretërit, kryeministrat, diktatorët, dhe të tjerë udhëheqës shtetesh. Media 
me ngulmim e përcolli këtë mesazh, por tendenca për t’u lidhur përsëri me 
ta, nisi nga vetë nënë Tereza, ndoshta për herë të parë në vitin 1973, në një 

 
133 The Asian Age, India dhe Londra, 4 korrik 1996. 
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intervistë me Pauyl Dacre (pastaj me Daily Express) pak pasi ajo mori çmimin 
Templeton, nga duka i Edinburgut, ajo tha , “ Unë nuk mund t’i duroj këto 
raste. Me gjithë respektin që kam për ty princ, unë do të preferoja më mirë të 
isha mes të sëmurëve të mi me lebër dhe atyre që janë duke vdekur.”134 

Askush nuk mund të mos i sjell në kujtesë fjalët e spektatorit në Peoria, 
Illinois, i cili duke i hedhur një shikim nënë Terezës në katedralen e qytetit 
vërejti, “Ajo e ka fituar popullaritetin e saj, jo duke manipuluar median me 
zhurmë, por duke shkuar për t’u shërbyer më të varfërve të të varfërve në 
vende ku ne kurrë nuk do të shkonim.” 

Pasi çmimi i saj Nobel u publikua, Newsweek135 botoi një faqe të tërë për 
të, ku thoshte se ajo bënte vizita të rregullta tek të sëmurët dhe te të varfërit 
që po vdisnin; ajo u lan trupat, pastron tualetet dhe u zbraz oturakët.” 

E gjithë kjo ishte krejtësisht e pavërtetë, sikurse do të dëshmonte ndonjë 
vullnetar i ndershëm katolik, që kishte punuar me të në Kalkuta. Artikulli 
gjithashtu thoshte që armiqësia e saj ndaj priftërinjve hindu, u zhduk kur ajo 
trajtoi (diku në vitet 1950) një prift të tempullit që vuante nga kolera. Ky tre-
gim do të ishte i bukur por në të vërtetë më shumë ka mundësi të mos jetë i 
vërtetë. Unë kam folur me një numër priftërinjsh të moshuar të tempullit, të 
cilët janë dashamirës ndaj nënë Terezës por askush prej tyre nuk e mbante 
mend një incident të tillë. I njëjti artikull i Newsweek dhe disa mediave të tjera 
të tilla si Boston Globe, thanë se ajo do të ndërtonte një qendër tjetër për të 
sëmurët me lebër në Kalkuta me paratë që ajo fitoi nga çmimi Nobel, por ajo 
ende nuk është ndërtuar. 

Revista amerikane dhe globale Time ka qenë një nga propagandueset e 
saj më të mëdha. Në vitin 1975, ata e mbulonin atë kudo duke e lavdëruar 
me fjalët “shenjtorja e gjallë”. Ishte Time që e bëri të famshme me titullin 
“shenjtorja e gjallë”. Gjatë vitit 1999 Time hapi një sondazh në internet për të 
zgjedhur “njeriun e shekullit”. Që nga fillimi, nënë Tereza ishte duke u 
radhitur në vendin e dhjetë. Disa njerëz në zyrat e revistës Time filluan të 
shqetësoheshin (gjatë gjithë jetës së saj ajo ishte në pesë vendet e para në çdo 
sondazh që organizohej rregullisht nga revista të ndryshme në SGBA për të 
zgjedhur “njeriun e shekullit”), dhe në fazat finale të sondazhit vendosën 
katër fotografi në faqet e web-site përpara se njerëzit të regjistronin votën e 
tyre, me njoftimin “Kë do të votoni ju për njeriun e shekullit?” apo ekuivale-
ntin, vetëm një ishte një grua, jo amerikane dhe një punonjëse bamirësie. 
Megjithëse u përdorën të tilla nxitje delikate ajo përfundimisht doli e 13-ta. 

Për disa media të tjera dhe për publikun perëndimor është e rëndësish-
me të ruhet statuskuoja e Kalkutës. Është ngushëlluese që të besosh se është 
një vend i largët, i pështirë, i quajtur Kalkuta, ku aty kishte një zanë engjëll (e 

 
134 The Daily Express, Londër, 20 prill 1973. 
135 29 tetor 1979. 
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krishterë e bardhë) e quajtur Nënë Tereza, përse t’i lejosh faktet që nuk 
përputhen të ngatërrohen me këtë pikturë të bukur! Le të punojmë të gjithë 
së bashku edhe më shumë që ta bëjmë këtë model të thjeshtë edhe më të 
bukur. Madje edhe intelektualët pajtohen me këtë model; unë do të citoj nga 
një prej botuesve më të famshëm dhe më të respektuar në botë, në shtypin e 
St Martin, New York. Pasi ai lexoi disa kapituj model të këtij libri, ai e ktheu 
atë duke thënë: 

 
Në fund, unë mendoj se disa gjëra, janë më mirë të lihen pa thënë, ndërsa 
arritjet e nënë Terezës mund të duken në të vërtetë të gënjeshtërta, unë 
ende aprovoj idealet që ajo përfaqësoi, ndoshta duke mos u shtirë dhe 
miliona njerëz që në perëndim u shkatërruan nga tejkalimi i dhënies pas 
materializmit janë ende në gjendje të lidhen pas filozofisë që ajo predikonte. 
Mjerisht, ajo apo urdhri i saj nuk ishin në gjendje të jetonin sipas standarde-
ve që ajo predikonte, por ajo mbetet një heroinë, megjithëse e kalbur, për 
miliona njerëz në Amerikë vetëm... kaq shumë saqë unë nuk e ndjej se do të 
jem botuesi më i mirë po t’i futem një pune të tillë. 
 
Kjo përgjigje është dhënë nga një njeri me një gjykim të shëndoshë dhe i 

cili zotëron pavarësi të pafund në fushën e punës së tij të zgjedhur, edhe në 
botë. 

Nganjëherë privilegji i saj në media, arrinte deri në bindje kriminale. Kjo 
ndodhi në 19 mars 1980, një mbrëmje më parë, azili i nënë Terezës për gratë 
e pastreha në Salisbury Road të Londrës, në zonën Kilburn, mori flakë dhe 
ku nëntë gra u dogjën për vdekje. Tre të tjera u dëmtuan rëndë pasi u 
hodhën nga kati i fundit. 

Kjo ndodhi vetëm tre muaj pasi nënë Tereza kishte marrë çmimin 
Nobel, dhe se reputacioni i saj kishte arritur kulmin, por a duhet kjo ngjarje 
ta kishte ndaluar median nga nxjerrja në pah e mungesave trashanike të 
kushteve në shtëpinë e saj? 

The Sun, megjithëse kishte përmendur se askush nuk i shpëtoi zjarrit, 
nxirrte një statujë të Madonës që qëndronte jashtë shtëpisë, me parullën, 
“Dëshmitare e heshtur, një statujë në parvazin e dritares së azilit.” Gjitha-
shtu kishte një fotografi të kardinalit Basil Hume, duke thënë se ai kishte 
bërë “thirrje për t’u lutur”. Nuk kishte viktima midis murgeshave, ato ishin 
kujdesur me zell pas numrit 1, një reagim krejtësisht i kuptueshëm, por gaze-
ta njoftoi se si dy murgesha, “u përpoqën të dëshpëruara të ndalonin zjarrin, 
duke hedhur kova me ujë.” Madhështia e nënë Terezës gjithashtu ishte 
komentuar: “(gratë e vdekura) ishin harruar të flakura derisa nënë Tereza, e 
famshme për punën e saj me të varfërit në Indi, i kishte bërë ato mikesha të 
saj”. Nuk u raportua, se azili madje, nuk kishte as një fikës zjarri. E vetmja 
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fikse zjarri që ishte përdorur për të luftuar flakët ishte sjellë nga George 
Agathangelou, pronari i një hoteli aty afër “La Rochelle”. 

Çdokush do imagjinonte reagimin që do të ndodhte, nëse një incident i 
tillë do të kishte ndodhur në një shtëpi të administruar nga këshilli bashkiak, 
apo ndonjë tjetër organizatë e tillë si ajo e dr. Bernardos apo anonimët e 
alkoolizuar. Le më pastaj tek shtëpitë jofetare, unë mendoj që reagimi do të 
kishte qenë krejtësisht i ndryshëm nëse shtëpia do t’i përkiste një organizate 
tjetër katolike; unë mund të imagjinoj titujt kryesorë “Kulla e ferrit të 
murgeshave!” 

Ishte diçka shumë e ulët tek shihje The Times duke u përpjekur për të 
larguar përgjegjësitë nga misionarët e bamirësisë: “Por pati debat dje, rreth 
statusit të saktë të azilit dhe puna e kujt ishte për të vendosur rregullat 
kundër zjarrit136 

Pati një hetim për zjarrin megjithëse misionarët e bamirësisë nuk ndër-
morën një hetim të brendshëm. Asnjë kompensim nuk u pagua nga organi-
zata e të dëmtuarve, apo të afërmve të të vdekurve. 

Ishte e kuptueshme që nënë Tereza u mërzit për vdekjet dhe ajo bëri 
shumë lutje speciale, por dikush do të mendonte që ajo do të udhëtonte për 
në Londër për të folur me murgeshat e traumatizuara apo për të ngushëlluar 
të afërmit e të vdekurve, por reagimi i saj ishte mospërfillës. Ajo nuk u 
dërgoi asnjë mesazh individual të afërmve të të vdekurve. Murgesha do të 
udhëtonte dhjetë mijë milje për të ndaluar qoftë edhe një abort të vetëm, 
(aborti është vrasja e fëmijës nga nëna) por ajo nuk ishte prekur nga vrasja e 
nëntë jetëve të pafajshme. 

Kujtesa gazetareske për çudi është shumë e shkurtër;13 vjet më pas, në 
mars të vitit 1993, Këshilli Lambeth i Londrës u sulmua ashpër nga shtypi 
britanik sepse kishte refuzuar të lejonte nënë Terezën të siguronte një 
vendqëndrim për të pastrehët. Ajo kishte bërë plane për të kthyer një godinë 
gjykate të papërdorur në një fjetore më 88 shtretër, një dhomë ngrënieje dhe 
një kishëz. Këshilli e hodhi poshtë propozimin sepse “godina nuk arrinte 
standardet për fjetoret.. .Njerëzit nuk janë kundër që të pastrehët të vijnë dhe 
të jetojnë në rrugën e tyre por ata duan që azili të jetë me standardet e 
duhura”137 Këshilli kërkonte dhoma gjumi të veçuara dhe jo bujtinë të për-
bashkët, ata këmbëngulën që të zhvilloheshin aktivitete për banorët gjatë 
gjithë ditës. Në medien britanike shpërtheu ferri, këshilli i drejtuar nga partia 
laburiste u etiketua si i majtë dhe jo njerëzorë etj. Toni i medies ishte e tipit 
“Si guxoni ju?”. Ata ishin thellësisht të fyer, që nënë Tereza kishte mbetur 
shumë e mërzitur nga ky vendim. Askush për një moment, nuk e kujtoi 
zjarrin e vitit 1980 Kilburn, askush nuk u mendua se nëse kishëza do të ishte 

 
136 The Times, Londër, 20 mars 1980. 
137 The Daily Express, Londër, 20 mars 1993. 
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sakrifikuar dhomat e ndara të gjumit vërtet mund të kishin qenë të mund-
shme të bëheshin. 

Në një tjetër incident që ndodhi në vitin 1986, gazetarëve u mungoi 
guximi për të nxjerrë në pah tragjedinë e vdekjes së dy fëmijëve nga 
Tanzania të cilët u vranë nga aeroplani i nënë Terezës. Në 11 tetor, aeroplani 
privat me të cilin ajo ishte duke udhëtuar, rrëshqiti nga pista afër Dodoma-s 
në Tanzaninë qendrore dhe vrau pesë njerëz, duke përfshirë dy fëmijë dhe 
një prej murgeshave të saj të cilët ishin duke parë aeroplanin e saj duke u 
ngritur. Nënë Tereza mori pjesë në funeralin e murgeshës së saj përpara se të 
rifillonte pjesën e mbetur të udhëtimit, por nuk tha asgjë për fëmijët 
(myslimanë) të moshës 8 dhe 12 vjeç. Nuk u raportua që ajo të kishte takuar 
të afërmit e fëmijëve të vdekur. Ajo nuk u përpoq që të ndiqte funeralet e 
tyre. Media ishte e pushtuar nga lehtësimi që “nënë Tereza shpëtoi e padë-
mtuar”. Fëmijët (të pa emëruar), thjesht u përmendën në raportimet e tyre, 
as nuk u përmend që familjet e tyre nuk morën ndonjë kompensim, ndoshta 
shpërblimet për vdekjen nga aeroplani i shenjtores janë të përbotshme. 
Është me vend të përmendim që udhëtimi që nënë Tereza ishte duke ndër-
marrë ishte fetar dhe jo bamirës, ajo ishte duke marrë pjesë në ceremoninë e 
betimit final të murgeshave të saj në Tabora. Unë kam zbuluar që njerëzit në 
përgjithësi perceptues dhe krejt cinik mbeteshin krejtësisht pa gjykim, dhe 
mprehtësi kur bëhej fjalë për nënë Terezën. Le të marrim rastin e Jonathan 
Agnew, shkrimtari sportiv dhe komentator i mëparshëm i kriketit në BBC; 
kur ndalimi ndërkombëtar mbi skuadrën e kriketit të Afrikës së jugut u hoq, 
ndeshja e parë që u luajt ishte me Kalkuta në nëntor të 1991. diçka që ka të 
bëjë me miqësinë persona le ndërmjet Nelson Mandelës dhe Jyoti Basu 
padyshim, dhe gjithashtu për ndihmën financiare të Kalkutës dhe mbështe-
tjen morale ANC. 

Agnew, ishte një nga gazetarët ndërkombëtar që mbuloi këtë tur 
historik. Nënë Tereza që nuk linte asnjë rast të tillë të momentit publicitar që 
t’i ikte, u soll me dinakërinë e saj të zakonshme. Agnew shkruan: 

 
Deri atë mëngjes asnjë aeroplan Afrikano Jugor nuk ishte lejuar që të ulej 
në tokën indiane.. Vula e fundit e aprovimit ishte kërkuar nga nënë Tereza, 
e cila hapi dyert e një prej misioneve të saj ditën tjetër. Deri më tani meka-
nizmat e vajosura mirë të makinës së publicitetit ishin duke punuar me një 
shpejtësi të tillë sa që i gjithë respekti dhe përulja që një rast i tillë meritonte 
ishin marrë nëpër këmbë. Ndërtesa e vogël prej guri ishte mbushur me 
lojtarë, zyrtarë, ekipe televizive dhe më e keqja nga të gjitha një duzinë për-
krahësish të çështjes së afrikano-jugorëve që vepronin si një grup vizitorësh 
që përpiqen të shohin princeshën Diana jashtë Buckingham Palace. Figura e 
vogël e nënë Terezës, lëvizte ngadalë midis grupeve të njerëzve që shtyhe-
shin, duart e saj shtrëngoheshin me butësi sipas gjestit të traditës indiane të 
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mikpritjes. Ajo ndalonte të shpërndante kartëvizita të verdha në të cilat 
ishte shtypur një lutje e thjeshtë. Një komentator televiziv i ngjirur, filloi të 
komentonte për afrikanët ndërsa ajo kalonte aty pranë. E gjithë kjo ishte një 
situatë shumë e sikletshme....lojtarët afrikano-jugor dhe menaxherët u 
prezantuan individualisht tek nënë Tereza dhe ajo zyrtarisht bekoi turin e 
miqësisë. Disa momente më vonë, saqë edhe durimi i saj i përjetshëm shkoi 
deri në limit, ndërsa një kamera televizive po shtyhej vetëm disa centimetra 
larg hundës së saj. Menjëherë ajo filloi të gërthiste, për t’i nxjerrë të gjithë 
jashtë. Nëse grupi afrikano-jugor u ndije sadopak i fyer, ata natyrisht që nuk 
e shfaqën këtë gjë....138 

 
Mua më ngjall neveri kur një skuadër e tërë kriketi me një ushtri 

gazetarësh, zyrtarësh dhe përkrahësish do të lihen të lirë “në një shtëpi për 
ata që janë duke vdekur.” Është e dukshme që askush nuk kishte pyetur për 
të marrë leje nga rezidentët. Çfarë ishin këto “objekte” që shtriheshin në 
shtëpi? Ata nuk ishin asgjë përveç lëndë e parë për të bërë një shenjtore. 

Nënë Tereza gërthiti për t’i nxjerrë turmat jashtë, sepse ajo e dinte që 
deri atëherë, ishte filmuar me bollëk nga kamerat, ajo tani mund të kthehej 
përsëri në një shenjtore të gjallë, të përulur që e urrente publicitetin. 

Tepër shqetësues mbetej sidoqoftë, bashkëpunimi i heshtur gazetaresk 
me këtë sjellje jashtëzakonisht të ulët. Mendoni sikur kjo të kishte ndodhur 
në perëndim, thjesht mendoni poteren që u bë! Ajo çfarë na habit është se 
britanikët ndryshe nga amerikanët, janë një popull skeptik, jo fetar, që nuk 
preken shpejt nga gjërat e shenjta, nga pozat, shenjtërit etj. Por madje edhe 
bëhen si të mpirë nga nënë Tereza aq sa humbasin gjykimin e tyre. 

Meqenëse nënë Tereza ishte shpesh rreth e rrotull Kalkutës gjatë muajve 
të dimrit, ajo shpesh takohej me skuadra kriketi që vinin në qytet. Keith 
Fletsher nga një skuadër angleze, e takoi atë në janar të vitit 1982. Ajo kishte 
qenë mishërimi i pafajësisë deri në momentin që i pyeti ata: 

 
“Kriketi? -tha ajo “A luhet në këtë mënyrë?” dhe ajo vërtit krahun në një 
pantomimë: “Apo në këtë mënyrë?” dhe krahët e saj përpiqen të japin një 
goditje të fortë bejsbolli. Dhe ju nuk ndiheni më të frikësuar, ju filloni të 
qeshni me të dhe doni që ta thërrisni atë një “Luv.” Pa mërzitjen më të 
vogël nënë Tereza e Kalkutës dhe bota i tregon Bob Taylor të Derbyshire, 
dhe Anglisë..139 
 

Vetëm një herë një gazetë amerikane është treguar mjaft e guximshme 
që të publikojë diçka, e cila nuk ishte duke pikuar rrëke lavdërimi për 

 
138 Jonathan Agnew, Over to You Aggers (Vista, 1997), fq 126-127. 
139 The Guardian, 5 janar 1982. 
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shenjtoren e gjallë. Në vitin 1983 Bostone Globe140 botoi një artikull me rreth  
7 000 fjalë, shkruar nga Sylvia Whitman (autore dhe historiane amerikane), e 
cila ishte atëherë një person me rëndësi në universitetin e Harvard. Whitman 
punoi si një vullnetare në Kalkuta për dy muaj, në vitin 1982, në artikullin e 
saj, ajo bën të pamundurën të mos kritikojë nënë Terezën, por nuk duhet të 
jesh psikolog të gjesh mendimin e vërtetë: 

 
Në ditën kryesore të pastrimit të përmuajshëm në shtëpinë e banorëve të var-
fër që ishin duke vdekur, unë lava me shtupë çarçafë të zinj plastikë me rre-
cka dhe ujë. Në morgun nga ana e kuzhinës, tre trupa të qefinosur qëndrojnë 
grumbull në rafte nën një pikturë të vogël të Jezusit të kryqëzuar që thoshte 
“Unë jam rrugës për në qiell”.... Asnjë murgeshë nuk më pyeste për emrin, 
apo të më thoshte çfarë të bëja, apo ku mund të gjeja ndonjë gjë. Ato nuk 
besonin në informacion. Nëse dr. Jack Preger do t’i kishte mirëpritur vullne-
tarët, unë mund ta kisha braktisur nënë Terezën në atë kohë dhe ta kisha 
ndjekur atë në shëtitje e tij nën urën Howrah... të paktën vetëm një herë. 
Midis perëndimorëve ai ishte një njeri me popullaritet në vend... Në Prem 
Daan kishim vetëm katër peshqirë dhe përpara se t’i përplasnim në trupat e 
fundit duhej t’i shtrydhnim ata. Disa gra përpiqeshin të iknin vjedhurazi 
duke u zhveshur dhe pastaj duke u futur në rresht për t’u veshur........ për 
shkak të mungesave në veshmbathje, ne ua jepnim ato grave që zvarriteshin 
nëpër dysheme. Prej modestisë apo çmendurisë, disa fillonin të na godisnin 
ndërsa ne përpiqeshim t’u mbushnim mendjen të vishnin “jama” të 
shkurtra prej pambuku të grisura apo me një lidhëse të këputur. Mëngjesi i 
preferuar i banorëve të shtëpisë përbëhej nga biskota glukoze të mbrojtjes 
civile të SHBA , të cilat ishin të skaduara dhe të nxjerra nga depot e bomba-
ve, të thërrmuara në qumësht. Për shkak se ne nuk kishim gota të mjaftue-
shme alumini, personin e fundit, që kishte radhën për të marrë ushqim 
gjithmonë e zinte paniku, i frikësuar se për të nuk do të ngelej asgjë. Kur ne 
shpëlanim filxhanët tek pompa, gratë dilnin jashtë për të kërkuar çfarë 
kishte mbetur. Ata që ishin sjellë nga shtëpia e të varfërve që janë duke 
vdekur ankoheshin se ushqimi ishte më i mirë atje; të gjithë ishin gjithmonë 
të uritur. Ne dëgjuam histori të ndryshme për shtëpinë e të varfërve që janë 
duke vdekur; shtëpia e preferuar e nënë Terezës, histori se si derdhnin eter 
në plagë. Ne i pastronim pjatat me sapun, pluhur dhe me copa nga fibra e 
arrës së kokosit. Ndërsa orizi dhe erëzat binin mbi sandalet e motrave në 
kanalin e mbledhjes së ujërave të shiut, ku ndonjë pacient vinte për të bërë 
nevojën..... Në pavijonin e të sëmurëve dhe të ulokëve në Shishu Bhavan 
fëmijët hanin një snek në orën 3 dhe darkë në orën 5 pasdite, më pas ata 
uleshin në oturakë... (disa fëmijë) zvarriteshin rreth e rrotull, duke krijuar 
kallo në vendet që gjymtyrët e tyre të përdredhura takonin çimenton e 

 
140 16 tetor 1983. 
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dyshemesë... Një ditë një fëmijë i quajtur Ekka, tregoi me gisht një lepur 
ngjyrë rozë, një rosë plastike dhe disa lodra të tjera të vendosura në një raft 
xhami nën statujën e virgjëreshës Mari. Kur unë i nxora lodrat jashtë, një 
motër erdhi menjëherë dhe i mbylli përsëri ato. “Jo, jo, fëmijët do t’i prishin 
ato” tha ajo. “ato janë vendosur aty vetëm që ata t’i shohin....”  
Në çdo kohë, tek misionaret e bamirësisë në Kalkuta ka rreth 30 vullnetarë 
perëndimorë, midis tyre ka vejusha, infermiere, elektricistë, shitës librashitës 
të krishterë, punonjës dyqanesh apo studentë. Disa qëndronin për një vit të 
tjerë për një ditë; një student nga Oregon erdhi vullnetar për të parë “Nëse 
nënë Tereza është reale apo jo, apo nëse egoja e saj ishte vetëm udhëtimi.” 
Më parë, jam ndier keq për motrat që martoheshin me priftërinj, shoferë 
kamionësh apo lebros, unë isha habitur e tmerruar, kur një francez, një 
holandez dhe një vullnetar amerikan bashkoheshin me aspirantët indian të 
urdhrit. Pjesa tjetër e jona bënte një jetë të dyfishtë të cilës i vihej kapaku 
me një çaj të enjten pasdite, në Sunita Kumar dhe me byrekë me feta 
portokalli të shërbyera në kokteile... Gjatë dy muajve të qëndrimit tim në 
Kalkuta, nënë Terezën e pashë vetëm tri herë. Ajo shpesh ishte “JASHTË” 
duke kontrolluar të 280 shtëpitë e saj ose duke mbajtur fjalime, sesi ecte 
puna ishte një çështje që diskutohej shpeshherë nga murgeshat...Nënë 
Tereza mund të ketë themeluar urdhrin duke vepruar individualisht, por me 
bindje kristiane, një urdhëresë konservative katolike e mbante atë në funksi-
on. Një mëngjes, një prift me butësi i qortoi motrat pas meshës, sepse atij i 
mungonte entuziazmi kur nënë Tereza largohej. Një ditë, në oborrin e shtë-
pisë së nënë Terezës, një njeri i veshur me një pulovër të vjetër ushtarake i 
cili pohonte se kishte pesë orë që priste për të takuar nënë Terezën duke u 
përkulur me nderim prekte këmbët e çdo motre që kalonte aty pranë. Nënë 
Tereza doli nga shtëpia dhe me butësi e përcolli atë jashtë portës. “Të lutem 
dëgjo motrën kur ajo të thotë të mos vish”, tha ajo “Unë nuk mund të takoj 
çdo njeri.” “Por unë nuk dua para” tha burri “Ti nuk më ke dhënë asgjë.” 
Pasi indiani u largua, një grua (ka shumë të ngjarë të ketë qenë një perëndi-
more) veshur me pantallona dhe një bluzë me mëngë të shkurtra pozoi 
pranë nënë Terezës, ndërsa burri i saj nervoz shkrepte aparatin me flesh 
dhe nganjëherë pa flesh. Nëna i gërthiti një tjetër burri, duke e goditur me 
një tufë me letra që kishte në dorë. “Më duhet të shkoj në aeroport tani,” 
tha ajo, ndërsa dukej shumë e plakur, e lodhur dhe mbushur me rrudha. 
Ajo kishte këmbë të gjera fshatari, dhe dy gishtat e parë të këmbëve të saj 
ishin përdredhur mbi të tretin, ndoshta për shkak se kishte veshur këpucë 
të ngushta apo nga një rrotullim i keq i nyjes së këmbës. Në Shishu Bhavan 
një fëmijë i quajtur Gotham (Gautam), këmbët e të cilit pas sëmundjes së 
poliomielitit dridheshin, mbahej fort me duart e tij pas hekurave të dritares. 
Nga aty, ai vështronte në oborr, ku njerëzit zakonisht ishin duke shkarkuar 
thasë me miell të pasuruar me sojë nga një kamion në të cilin lexoheshin 
fjalët: “ Trajtoi lebrosët me dashuri....” Unë mora leje nga një motër që të 
nxirja Gotham-in një shëtitje. Njerëzit kishin të drejtë kur i quanin banda 
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operacionale e ndihmës së nënë Terezës. Më të acaruarit nga të gjithë janë 
vullnetarët, doktorët dhe infermierët. Ata janë më shumë të shqetësuar për 
bakteret se sa për mëkatet dhe ata shohin se motrat nuk janë të hapura dhe 
të pranojnë kritikën, por sidoqoftë bashkëpunuese. Një vullnetar gjerman 
tha: “Nënë Tereza nuk do të jetë e përsosur. Do të ishte e lehtë të sillje një 
doktor që të trajnojë vajzat që do të bëheshin murgesha, por nuk është kjo 
që duhet bërë. Një ditë në Prem Daan kur unë isha duke u përpjekur të 
kruaja zgjeben nga një grua me puçrra qelbi, një kandidate që trajnohet për 
t’u bërë murgeshë më largoi “Mos e prek atë.” Me sa duket gruaja kishte li 
pule dhe një nga kandidatet e kishte zënë lija. Brenda pak ditësh unë pashë 
se nëse unë nuk do ta zija atë me dorë askush nuk do bënte gjë. Nënë 
Tereza pa misterin e Zotit dhe jo pjesëmarrjen e njerëzve në dhimbjet e të 
varfërve, duke mos bërë kurrë lidhje midis vilës së Sunita Kumar dhe të 
atyre që gjendeshin në trotuaret e Park Circus... 
 
Në artikull Whitman vjell të gjithë mërzinë që ka me autoritetet, të cilat 

në atë kohë ishin duke u përpjekur të zvogëlonin numrin e vullnetarëve nga 
perëndimi në organizatat ekstremiste të krishtera apo hindu, ajo gati sa s’u 
arrestua dhe të flakej nga Kalkuta. Është e pa parashikueshme që ajo tregon 
interes dhe besim te Jack Preger madje edhe kur nuk kishte punuar fare me 
të; një reagim ky i zakonshëm që ndodh zakonisht me vullnetarët, të cilët 
janë zhgënjyer me nënë Terezën. Megjithëse ajo nuk i bën komplimente 
nënë Terezës ajo nënkupton me këtë gjë se ishte duke bërë të pamundurën 
në rrethanat që ndodhej, duke i quajtur murgeshat “fëmijët e Zotit”. 
Përshkrimi që ajo i bën Kalkutës është i ngjashëm me një përshkrim Biblik. 
Gjithmonë duke lënë të kuptohet që është e pamundur të arrish ndonjë rezu-
ltat në këtë vend sado që të bësh më të pamundurën në botë. 

Urdhri i nënë Terezës administron shtëpi të vogla me një numër të 
caktuar njerëzish, nuk duhet të kishte asnjë justifikim që pacientët të mos 
kenë peshqirë të mjaftueshëm, veshmbathje apo gota alumini. Unë kam parë 
ngarkesa të tëra me këto lloj mallrash që mbërrinin në portin e Kalkutës si 
donacione për misionaret e bamirësisë. Është kuptimplotë fakti që Whitman 
e prek këtë çështje, por nuk i drejtohet vetë çështjes se si u zhdukën lodrat 
që ajo duhet ta ketë ditur që janë dërguar nga jashtë në sasi tepër të mëdha. 
Ato janë shitur tek dyqanet-lokale. Gjithashtu një sasi e madhe e rrobave që 
ka qenë destinuar për të varfërit e Kalkutës, sikurse do t’ju tregonte çdo 
tregtar janë duke u shitur nëpër rrugët e Kalkutës. 

Whitman, mjaft qartë, tregon se si nënë Tereza sillej me indianët e 
magjepsur të cilët nuk kishin për të asnjë rëndësi, ajo kishte pak kohë dhe 
mezi e maskonte përbuzjen për ta. Sidoqoftë ajo do të ishte e pranishme 
kudo pranë indianëve nëse kjo do të ishte e rëndësishme për publicitetin që i 
bëhej asaj. Khushwant Singh, gazetarit rebel indian, tregimtar, dhe një kafshë 
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politike, iu kërkua nga The New York Times (menjëherë pasi ajo mori çmimin 
Nobel) që të bënte një artikull për të. Khushwant Singh i shkroi nënë 
Terezës dhe menjëherë mori përgjigje, ajo ra dakord që të bashkëpunonte 
me të dhe të linte mënjanë qëndrimin e saj “ Unë e urrej publicitetin.” 
Khushwant Singh kaloi tre ditë me të kur ajo vetë i tregoi atij shtëpitë dhe e 
argëtoi me histori nga jeta e saj. Ajo i tha se vazhdimisht mbështetej te 
mrekullia, që të mblidhte fonde dhe furnizim për nevojat e urdhrit të saj. Ajo 
i tregoi atij për një herë kur urdhri i saj nuk kishte më jorgan dhe ajo ishte 
gati të shqyente jastëkun e saj për ta bërë jorgan (Singh dhe lexuesit e tij 
besonin se ajo mund të bënte jorgan nga një jastëk i vetëm), kur papritur 
mrekullia arriti në formën e një zyrtari, i cili ishte duke e lënë Kalkutën dhe i 
kishte sjellë jorganët dhe jastëkët e tij për urdhrin. Në fund të misionit të tij 
tre ditor, nënë Tereza gati sa nuk e shpuri deri në aeroport Singh “Ndërsa 
unë po bëhesha gati të nisesha, ajo tha “Kështu pra”... Nuk është e nevojsh-
me të themi që Singh nuk i zhgënjeu lexuesit dhe botuesit e The New York 
Times në artikullin që ai shkroi. Ai e takoi nënë Terezën në një mbrëmje pak 
para se ajo të vdiste (ajo kishte ardhur personalisht në Dehli që të merrte dy 
kamionë të dhuruar për të nga një biznesmen i pasur). Ajo nuk mund ta 
mbante mend atë, por ai e kujton me keqardhje.141 

Pas tetëmbëdhjetë vjetësh pasi ajo kishte shkruar artikullin e saj në 
Boston Globe, unë rastisa të takohesha me Sylvia Whitman. Thjesht, doja të 
dija se si reagoi për shkrimin e saj vendi që e nderonte kaq shumë nënë Tere-
zën. Ajo fillimisht tregoi interes, por sapo mori vesh për qëndrimin tim të 
fort kundër Terezës, menjëherë më ktheu kurrizin. Mua nuk më ka ndodhur 
shpeshherë një reagim i tillë, unë mendoj se ka një element racial në përgjigje 
të tilla. Ne perëndimorët ndonjëherë mund edhe të kritikojmë ikonat tona nëse duam, por 
si një indian ti duhet të rrish qetë dhe të falënderosh për çfarë të jepet. 

Pak pasi nënë Tereza vdiq në shtator të vitit 1997, unë u kontaktova nga 
The Sunday Times (Londër). Dikush ra në erë të punës time në këtë gazetë (ka 
mundësi të ketë lexuar website-in tim) dhe ndjeu se mund të kishte për të 
shkruar një histori. E pohoj me kënaqësi që u çudita, ishte hera e parë që një 
gazetë e tillë e rrymës konservative ishte duke vështruar në alternativa të tjera 
pikëpamjesh, të shenjtores së gjallë.  

M’u kërkua të dërgoja materiale të shkruara dhe me fotografi te Stephen 
Grey, korrespodenti për Azinë jugore i gazetës në Dehli. E shkrova të gjithë 
këtë artikull, duke e qartësuar me të gjitha fotografitë ishin marrë përgjatë 
gjithë së jetës së nënë Terezës. Stephen Grey filloi të ndiente interes për këtë 
dhe udhëtoi të shihte në vend, pikërisht në Kalkuta se si ishin gjërat. Ai më 
telefonoi nga Park Hotel, në Kalkuta (besoj se ishte mesi i nëntorit) dhe ne 
folëm përreth gjysmë ore se në cilat rrugë i duhej të lëvizte që të bënte 

 
141 Khushwant Singh, Libri i grave të paharrueshme( Penguin Books India, 200), fq 36-44. 



 122 

artikullin e tij, kë të intervistonte etj. Stephen Grey qëndroi në Kalkuta rreth 
një javë dhe gjatë kësaj kohe më sugjeroi që të bënim një artikull të përbash-
kët, gjë e cila mendova se kurrë nuk do të ishte e mundur. Artikulli i tij u bo-
tua në gazetë më 7 dhjetor të vitit 1997 dhe përshkruante me detaje që të 
lëndonin, se si të varfërit përziheshin nga pragjet e dyerve të shtëpive të nënë 
Terezës. Ai shkroi për një grua që mblidhte rrecka, të quajtur Shona, e cila 
qëndronte ulur në portën e shtëpisë së të varfërve që janë duke vdekur, pothu-
ajse duke e bllokuar atë për të kërkuar ushqim dhe ndihmë mjekësore. Një 
burrë i quajtur Laltu Saha ishte cituar duke thënë se ai ishte kërcënuar nga mu-
rgeshat se do të thërrisnin policinë në momentin që ai kishte sjellë një burrë që 
ishte duke vdekur dhe kishte kërkuar që ato të kujdeseshin për të. Stephen 
Grey citoi motër Priscilla: numri tre sipas rangut: duke thënë: “Shumica e 
lypsarëve janë më rehat në rrugë, se sa brenda një dhome plot me lypsa.” 

Stephen Grey tregoi historinë prekëse të një gruaje tetëdhjetë vjeçare, të 
quajtur Ammaji (gjysmë e paralizuar dhe dukshëm, në gjendje stresi) se ishte 
marrë nga mjeti transportues i misionareve të bamirësisë me numër 7123 
dhe hedhur në një zonë të banuar të klasës së mesme. Një grua e quajtur 
Polly Banerjee u citua duke thënë, “Unë pashë gjithë tmerr dy njerëz, duke 
nxjerrë gruan nga dera anësore e fugonit, e lanë atë në vendkalimin afër 
xhadesë dhe pastaj ikën me makinë.”  

Banorët e kësaj lagjeje thirrën policinë dhe morën iniciativën që kjo grua 
të pranohej përsëri: pas disa zënkave. “Motër Nirmala, që ka zëvendësuar 
nënë Terezën, tha se ato nuk mund të mbanin në shtëpinë e tyre të gjithë 
njerëzit dhe se Ammaji kishte mall për shtëpinë e saj. 

Stephen Grey, gjithashtu shkroi të gjitha ato që pa ai në jetimore, duke 
vazhduar komentin se si një fëmijë ishte lënë jashtë vëmendjes “dhe qante 
gjithë ngashërim e sillej vërdallë” por askush nuk iu përgjigj. Ai gjithashtu u 
turbullua nga ajo që pa se si në çdo krevat fëmijësh kishte nga dy foshnja që 
qanin. Nuk kishte asnjë vullnetar në dhomën ku qëndronin foshnjat, vetëm 
disa kujdestare që ishin punësuar dhe disa murgesha, të cilat vinin 
shpeshherë muzikë fetare në një magnetofon. Ai gjithashtu komentoi për 
mungesën totale të lodrave. 

Nga artikulli që përmendëm pak më sipër, duket se rrymat kryesore 
konservative, të paktën në Britani, janë duke e humbur magjepsjen që kanë 
pas nënë Terezës, por kjo nuk është e vërtetë. Artikulli, në mënyrë të përsëri-
tur e shkarkoi nga faji nënë Terezën, duke ia hedhur të gjithë fajin atyre që e 
kishin zëvendësuar atë. Titulli i saj kryesor ishte: TRASHËGIMTARET E 
NËNË TEREZËS AKUZOHEN SE FLAKIN TË SËMURËT. 

Çuditem se përse Stephen Grey tha se kishte nga dy foshnje në krevat, 
pasi në fotot që unë i dërgova atij, në kohën kur nënë Tereza ishte gjallë, 
kishte nga tetë foshnje në krevat. 
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Ai citoi intervista me njerëz të ndryshëm, që nga të varfërit dhe deri tek 
ata që kishin qenë bashkëpunëtorë të ngushtë me nënë Terezën, duke për-
fshirë edhe një prift katolik, ku të gjithë thanë se organizata ishte bërë jo 
funksionale që nga vdekja e saj, ku përpara vdekjes së saj gjërat ishin shumë 
më mirë, gati perfekte!  

E besoj plotësisht se indianët mund ta thonë një gjë të tillë, duke qenë se 
ata nuk duan të zemërojnë një sahib, sidomos një britanik. Sikurse Bowen 
Wells i partisë britanike Tory më tha: “Është e vështirë të dish se çfarë 
mendojnë sot indianët, sepse ata të thonë atë çfarë ti dëshiron të dëgjosh.” 
Treqind vjet kolonizim kanë gdhendur në shoqërinë indiane një sjellje tepër 
komplekse, e cila është tepër e veçantë. Të varfërit që Stephen Grey 
intervistoi e kuptonin, që çdo perëndimor ishte një ndjekës dhe admirues i 
devotshëm i nënë Terezës dhe kështu ata shmangnin çdo lloj kritike ndaj saj. 
Madje edhe nëse ata do ta kritikonin atë, përkthyesi do ta përkthente duke e 
ndryshuar fjalët pasi ishte i shqetësuar se mos sahibi nuk do ta merrte përsëri 
në punë sepse kishte intervistuar njeriun e gabuar. Unë vetë, e kam parë të 
ndodh kjo gjë.  

Gjithashtu, është e mundur, që artikulli i shkruar nga Stephen Grey të 
jetë redaktuar krejtësisht dhe në mënyrë totale, sapo të kishte mbërritur në 
zyrat e The Sunday Times në Londër. Por mua më duket shumë i cekët ven-
dimi që t’u vësh të gjithë fajin trashëgimtareve, vetëm tetë javë pas vdekjes së 
nënë Terezës. Të gjithë e dimë, që praktikat e tmerrshme që ndiqeshin ishin 
një trashëgimi e shenjtores së gjallë; në të vërtetë ka pasur disa përmirësime 
të dukshme, veçanërisht në jetimore, që kur që ajo ka vdekur të tilla si 
dëgjimi i muzikës, etj. Nënë Tereza i kundërshtonte poezitë dhe këngët. 
Nënë Tereza nuk i pëlqente lodrat për fëmijë, ka mundësi që ajo të ketë 
menduar se Jezusi nuk ka pasur të tilla. (Megjithatë Jezusi, babai i të cilit 
ishte zdrukthëtar, ka mundësi të ketë pasur shumë lodra.) Edhe nëse ne e 
pranojmë që organizata të ketë pësuar një ndryshim rrënjësor tetë javë pas 
vdekjes së themelueses, çfarë thuhet për tiparet e saj dominuese? A ishte 
atëherë një shtëpi kartoni? A duhet shkarkuar nga faji themeluesja e saj?  

Ka një aluzion tepër shqetësues duke ia vënë të gjithë fajin trashëgimta-
reve të saj, ka një nënkuptim racist në këtë. Madje edhe kur nënë Tereza 
ishte gjallë unë kam dëgjuar shumë vullnetarë, disa prej tyre të tipit evangje-
lik, të cilët janë të bardhë superior, shprehin mendimin se pa udhëheqjen e 
një evropiani të bardhë në krye, indianët do të bënin shumë rrëmujë, pas 
vdekjes së nënë Terezës. Fatkeqësisht por është e parashikueshme shumë 
indianë të cilët kanë një ndjenjë inferioriteti komplekse (shto edhe faktin që 
infrastruktura e vendit është bërë copë-copë që nga pavarësia) e ndajnë dhe e 
komentojnë në publik këtë pikëpamje, veçanërisht kur janë në shoqërinë e 
një sahibi. Ata mendojnë se një opinion i tillë do ta kënaqi sahibin, duke qenë 
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se indianët të çdo lloj shtrese shoqërore qofshin e të çfarë do lloj arsimimi, 
duan me çdo kusht t’i bëjnë për vete sahibët. 

Misionaret e bamirësisë, mund edhe të ndalojnë së ekzistuari në pak 
dekada, por kjo do të ndodh përballë faktit se, pa shkëlqimin e nënë Terezës, 
të pasurit dhe të fuqishmit nuk do të bëjnë më donacione dhe ta mbështesin 
organizatën, po ashtu edhe media do ta humbasë interesin për të. 

Në datën 27 gusht të vitit 1996, kur nënë Tereza ishte shumë sëmurë u 
botua një artikull në The Times të Londrës, e cili tregonte një shqetësim të 
madh për organizatën, pasi nënë Tereza të vdiste. Autori Christopher 
Thomas, korrespodenti i gazetës për Indinë, e kishte shkruar nga Dehli, 
megjithëse gazeta pretendonte se ai kishte qenë në Kalkuta, në atë kohë. 
Kalkuta si zakonisht ishte portretizuar si një barrë për njeriun e bardhë; 
Thomas përmendte industrinë e madhe të punëve të mira të nënë Terezës, 
kishte një parashikim të ftohtë në artikull, se qyteti ishte në prag të ndonjë 
katastrofe me vdekjen e mundshme të shpëtimtares së tij të vetme. 

Realiteti është se Kalkuta vazhdon në rrugën e saj të unike, mungesa e 
Terezës nuk ka pasur asnjë lloj ndikimi në qytet. Në dekadën e fundit, Kal-
kuta është radhitur më e mira në katër metropolet indiane, në shumë para-
metra, si: furnizimi me energji elektrike, kostoja për të jetuar, niveli i krimit 
etj. Kalkuta ka gjithashtu vdekshmërinë më të ulët të foshnjave krahasuar me 
katër metropolet kryesore indiane dhe shkallën më të ulët të të infektuarve 
me HIV. Këto përmirësime kanë rezultuar kryesisht pas vdekjes së Terezës. 

Në 18 shtator të vitit 2000, një murgeshë e Terezës e quajtur motër 
Fransisca u arrestua nga policia e Kalkutës për mbajtjen e paligjshme të katër 
fëmijëve mbyllur dhe për djegien me qëllim të dorës së njërit prej tyre, të 
shtatëvjeçarit Karabi Mondal. Në 4 shtator ajo kishte akuzuar katër vajza, të 
cilat ishin motra, se kishin vjedhur para dhe në mënyrë të përsëritur, kishte 
djegur me një shufër hekuri të nxehtë dorën e djathtë të Karabi Mondal. 
Vajzat ishin duke nën përkujdesjen e murgeshave në një qendër ditore, të 
ngritur për fëmijët e të varfërve. Që nga vdekja e nënë Terezës, organizata 
ishte larguar nga politika e rreptë “Jo, rasteve të fëmijëve me familje!” dhe 
ishte duke bërë disa përpjekje që të kujdesej në përgjithësi edhe për fëmijët e 
familjeve të varfëra. Në mbrëmjen e 4 shtatorit, Kabiram, babai i vajzave 
kishte shkuar në qendrën ditore që të merrte vajzat e tij, por iu tha që ato do 
të qëndronin aty edhe gjatë natës për trajnime dhe mësim shtesë. Gjatë gjithë 
natës motër Fransisca, sistematikisht i terrorizoi fëmijët dhe dogji dorën e 
Karabi Mondal. 

Fatkeqësisht për misionaret e bamirësisë babai i vajzave, Kabiram, një 
mbledhës rreckash dhe një banor i varfër i trotuareve, nuk qëlloi të ishte një 
nga të duruarit dhe “të bukurit e varfër” të nënë Terezës. Ai menjëherë shkoi 
në stacionin e policisë Bowbazar dhe depozitoi një ankesë. Pas hetimeve 
policia arrestoi dhe më pas liroi me garanci (në para) motër Fransisca-n. Ajo 
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në fillim u përpoq të mohonte akuzën, por motër Nirmala ndërhyri dhe i 
kërkoi asaj të rrëfehej. Rasti erdhi në gjykatë 9 muaj më vonë. 

Në 30 qershor të 2001, motër Fransisca u dënua dhe iu dha mundësia e 
një gjobe të vogël ose dy muaj në burg (burgim i thjeshtë). Ajo pagoi gjobën. 

Unë nuk po e ekzagjeroj incidentin jashtë përmasave të tij, në një 
organizatë me përmasat që kanë misionaret e bamirësisë, incidente të tilla 
mund të ndodhin. Shtatëdhjetëvjeçarja, motër Fransisca, është një njeri 
shumë i lig, megjithëse mizoria e shprehur me gjakftohtësi nuk është e paza-
kontë midis murgeshave të Terezës në Kalkuta. Është interesante se motër 
Fransisca ka qenë një prej bashkëpunëtoreve të para të nënë Terezës. Për sa i 
përket opinionit tim, motër Nirmala ia hodhi mirë në këtë çështje, megjithë-
se ajo u akuzua në shtypin lokal për mos simpatizimin e fëmijëve dhe sepse 
pëveç kësaj, ajo ishte duke u lutur për motër Fransisca-n “e cila ishte duke 
kaluar kohë të vështira.” Por ajo e solli motër Fransisca në stacionin policor 
dhe pranoi përgjegjësi të plotë në llogari të organizatës. Më vonë ajo erdhi 
përsëri në gjykatë kur u mor vendimi ku në mënyrë të mjerueshme, u kërkoi 
falje të gjithëve atyre që u ishte shkaktuar dëmin. 

Media katolike në mirëbesim të plotë e raportoi dënimin të paktën në 
Britaninë e madhe. Në të vërtetë Catholic Times142 e vuri lajmin si titull 
kryesor. Por gjëja më e çuditshme është se këtë baladë që ndodhi media 
perëndimore nuk e përmendi fare. Lajmi për torturën ndaj fëmijëve u shfaq 
si një lajm në minutën e fundit në website-it të BBC-së në shërbimin e 
lajmeve në botë. Unë nuk mendoj se lajmi i arrestimit dhe i dënimit të jetë 
raportuar në përgjithësi, jo për faktin se pas vdekjes së nënë Terezës, media 
botërore e kishte humbur interesin fare për gratë veshur me sari të bardhë 
me vija blu anash. Në të njëjtën kohë, ndërsa motër Fransisca ishte duke u 
dënuar, unë pashë foto që zinin gjysmën e faqeve kryesore në mediat 
botërore të ish-presidentit Bill Clinton duke marrë një tufë me lule nga një 
vajzë në jetimoren e Shishu Bhavan. 

Nuk është krejtësisht e vërtetë se nënën Tereza nuk është kritikuar fare 
gjatë pesë viteve të fundit të jetës së saj në median perëndimore. Në Britani ajo 
u përball me kritika të forta në gazetën The Observer më 3 gusht të vitit 1992. 

Kjo ka ndodhur dy vjet e gjysmë para se dokumentari ynë të shfaqej në 
televizionet britanike. Ishte kriticizëm me fakte i pakufizuar nga autorja Mary 
Loudon, e cila kishte punuar si vullnetare në shtëpinë e famshme të të varfë-
rve që janë duke vdekur në Kalkuta, por artikulli kaloi pa u vënë re si nga 
media britanike, po ashtu edhe publiku. Publiku ishte tepër i trullosur për të 
reaguar. Media, e cila është gjithmonë në kërkim të historive dhe lajmeve të 
bujshme nuk lëvizi fare. Përse? Sepse përmbledhja e artikullit të Mary 
Loudon kundër nënë Terezës, nuk ishte me përmbajtje ideologjike, por ishte 

 
142 8 korrik 2001 
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e mbushur me fakte, ajo akuzonte për neglizhim të rëndë dhe përshkruante 
praktika të tilla si larja me ujë të ftohtë e shiringave të përdorura. Media brit-
anike dhe ajo në botë e dinte se ndonjë sulm kundër Mary Loudon, jo vetëm 
që do t’i linte ata pa mbrojtje, por do të rezultonte edhe kundër tyre, prandaj 
më mirë heshtje. Kritikat që bëri dr. Fox, të cilat kishin qenë me gjysmë 
zemre dhe ngurruese, mund të sulmoheshin dhe të hidheshin poshtë, por të 
mos përzihemi me Mary Loudon e cila nuk donte t’ia dinte për goditjet që 
merrte dhe me sa duket ishte përgatitur që të bënte ballë ndonjë sulmi. 

Pasi u botua artikulli i Mary Loudon në The Observer, unë prisja që të 
shpërndaheshin në terren raporte investiguese e grupe gazetarësh dhe të 
mblidhnin fakte për këto akuza. Por asgjë nuk ndodhi, media botërore e cila 
gjeti kohë të qëndronte me muaj të tërë në Kalkuta, për të ndjekur nga afër 
se kush do të zgjidhej si zëvendësuese e nënë Terezës, për këtë rast nuk ishte 
e interesuar fare. 

Kurdoherë që në shtyp dhe televizione kritikoheshin kritikuesit e nënë 
Terezës, e ata nxirrnin Germaine Greer dhe komentet e saj subjektive rreth 
“imperializmit fetar” dhe Christopher Hitchen dhe sulmet e tij personale, 
Mary Loudon kurrë nuk u përmend. Kritikat e mëvonshme të Christopher 
Hitchen të cilat ishin shumë të vërteta dhe me vend, u injoruan gjithashtu. 
Christopher Hitchen dhe Germaine Greer mund të flakeshin tej lehtësisht, 
mund t’i cilësosh si feministe majta dhe kryelarta që nuk kuptojnë asgjë nga 
dashuria dhe e gjitha për të cilën ato ishin interesuar ishte ardhja në fuqi e të 
varfërve, gjë e cila nuk ishte qëllimi i shenjtores së gjallë.  

Dy vjet e gjysmë më vonë Mary Loudon u shfaq në dokumentarin 
“Hell’s Angel” (Engjëlli i Ferrit), ku ajo rrëfeu tregime tronditëse për negli-
zhimet që bëheshin në shtëpitë e nënë Terezës, dhe tha se shtëpia për ata që 
janë duke vdekur i kujtoi asaj skena nga kampet e koncentrimit të nazistëve. 
Në muajt në vazhdim, kur dokumentari rregullisht ishte duke u shkatërruar 
nga gazetarët me pamje shenjtori, kudo nëpër botë, askush nuk e përmendi 
rrëfimin e Mary Loudon në të. E tërë goditja ishte ndaj sulmit personal të 
Christopher Hitchen, dhe i cili fajëson gazetarët për këtë. 

Paul William Roberts, autori britaniko-kanadez i një serie të suksesshme 
me kujtime udhëtimesh në mes të viteve 1990, është midis të paktëve që bëri 
një vlerësim të ndershëm për nënë Terezën, në librin e tij të udhëtimit. Ai 
erdhi në Kalkuta në vitin 1992 dhe ia arriti që ta intervistonte atë, sepse atë 
vit nënë Tereza u nis shumë vonë për qëndrimin e saj të përkohshëm në 
Evropë dhe SHBA. Ndërsa ai ishte duke pritur në oborrin e shtëpisë së nënë 
Terezës për të bërë intervistën, pa një murgeshë që pëleshej me një grua të 
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re, ka mundësi ndonjë të konvertuar të re, që po mësonte të lexonte Biblën. 
Shënimet e Robertsit143: 

 
Sigurisht që Bilba nuk është libri më i mirë për ata që janë fillestarë?... Kla-
sat e ulta dhe harixhanët gjithmonë kanë qenë një lëndë e parë për t’u 
konvertuar.... “ Kush do të shoh Nënën?” Një zë i vjetër gjëmoi. Unë ngrita 
sytë të shihja perden që mbulonte derën e brendshme duke u shtyrë anash 
nga një figurë e imët dhe e fortë, duke mbajtur shtrënguar në duart e saj një 
palë tespihe prej kocke. Nënë Tereza ishte mjaft e mirë kur bënte hyrje të 
tilla. Ajo dukej më pak e druajtur dhe delikate se sa dukej nëpër filma. Me 
një farë lythi që të bënte përshtypje në hundën e saj. Më moshën tetëdhjetë 
e dy vjeçare ajo ishte më energjike se sa mund të ishin njerëzit sa gjysma e 
moshës së saj, si unë, dhe kishte një farë këmbëngulje në sjelljen e saj gjë të 
cilën unë nuk e kisha pritur. Ajo m’i kapi duart e mia fort me të sajat duke 
thënë, “Është shumë e sjellshme nga ana juaj që të vini nga kaq larg, çfarë 
dëshironi?” 
Unë e pyeta nëse katolicizmi ishte i rëndësishëm për atë, “Është i rëndësi-
shëm për të gjithë” u përgjigj ajo “Jo vetëm për mua, sapo dikush fillon të 
kërkojë Zotin, nëpërmjet mëshirës së tij, pastaj ai duket ta kërkojë në 
vendet e duhura. Përndryshe ai ngatërron rrugën.. Oh po.”-tha ajo ashpër. 
“Të krishterët janë drita e botës” 
“Çfarë të bën shenjtore, si mendon?” Ajo u gjallërua kur u përmend kjo 
çështje, duke thënë. “Ka një çmim të madh për t’u paguar. Duhet të heqësh 
dorë nga gjithçka. Duhet të kalosh shumë tundime... dhe gjithmonë të bësh 
sakrifica, sakrifica, sakrifica...” 
“Të varfërit janë dhuratë e Zotit për ne” ajo tha turbullt...” Në vendin tënd 
ka varfëri shpirtërore, kjo është një barrë akoma më e rëndë. Është e 
vështirë të shohësh dashurinë e Zotit në vendin tënd.” 
“Epo të paktën ne nuk po peshkojmë foshnje nga kazanët tanë të plehrave. 
Jo shpesh...” kjo si duket i ngriti asaj qimet përpjetë. (Nënës nuk i pëlqente 
ta kundërshtoje.) “Çfarë është të vuash?” ajo pyeti. “Nuk është asgjë! Por 
kur të vuajturit është të ndiesh dhimbjen që Krishti vetë duroi, kjo është 
gjëja më e mrekullueshme, një dhuratë e bukur, a e kupton pra Vuajtja 
lehtëson mëkatin, ja përse është një dhuratë kaq e bukur.” 
“Kjo është pak a shumë mënyrë se si hindutë e shohin karma, apo jo?” 
“Të jesh e shenjtë” vazhdoi ajo “nënkupton të largosh çdo gjë e cila nuk 
përfaqëson Zotin për ty, çdo dëshirë fallco. Ju e largoni atë dhe pastroni 
zemrën. Ju hiqni dorë nga vullneti juaj, nga të gjitha gjërat e bukura që 
dëshironi, dje jetoni me vullnetin e Zotit.” 

 
143 Paul Williams Roberts, Perandoria e shpirtit, disa udhëtime në Indi (Riverhead Books, 1997), fq 
245-55. 
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“Por interesi yt për të varfërit, ka shumë kontradikta në fenë tuaj që 
injorojnë situatën reale këtu, apo jo? Unë di që ju jeni kundër kontracepti-
vëve dhe abortit?” 
Ajo filloi të shfrynte, tespihet vërtiteshin me zhurmë në gishtat e saj si loja e 
ndezur në një bilardo. Nuk ka vend për “pro” apo “kundra” më tha ajo 
mua”... (Zoti) dëgjon klithmën e një fëmije të porsalindur që vritet madje 
edhe pa iu dhënë shansi që të hyjë në këtë botë.”  
“Por nuk ka vend për ata në këtë botë. A nuk është kjo gjysma e 
problemit...?” 
”Jezusi na tregon që Ati kujdeset për të gjitha gjërat e vogla në krijim, inse-
ktet, zogjtë dhe pemët,,” vazhdoi ajo duke i rënë muzikës për dashurinë. 
Papritur, më ra ndër mend që asaj nuk i bëhej vonë fare për të varfërit, por i 
konsideronte ata vetëm si një mënyrë që të arrinte përmbushjen e qëllimeve 
të saj shpirtërore. Mendimi më çuditi mua me pathyeshmërinë e tij. 
“A po përpiqesh me qëllim që të bëhesh një shenjtore?” 
“Unë ndaj mundimin e Krishtit” tha ajo, duke më parë mua gjithë zemërim, 
ndërsa tespihet kërcisnin. “Nëse ti dëshiron që ta ndash këtë me ne, eja në 
shërbesën e mbrëmjes në kishëzën tonë... të lëvdosh Zotin me ne. Pastaj do 
të shohësh se çfarë bëjmë ne këtu.” 
 
Paul William Roberts e pyeti atë për kandidatin e atëhershëm për 

president të SHBA Jerry Brown, i cili kishte qenë vullnetarë për të në 
Kalkuta. 

 
“Brown?” ajo përsëriti “Ka kaq shumë vullnetarë. Le të vijnë të gjithë...Ata 
duhet të jenë të gatshëm që të punojnë.” 
“Ju nënkuptoni që të vuajnë” 
“Është gjithçka për dashurinë e Zotit.” 
“Është kjo Nënë? Apo është më tepër për sqimë, sikurse klerikët do të 
kishin thënë?” 
“Ajo u ngrit papritur, duke vështruar mua. Ndjenjat e saj nuk ishin lënduar, 
unë e ndjeva, por krenaria e saj, po. 
“Faleminderit” ajo murmuriti, duke nxituar të futej pas perdes, që nga u 
shfaq. 
 
Përpara se Paul William Roberts të largohej nga shtëpia e nënë Terezës, 

takoi një vullnetare amerikane i cili kishte qenë për nëntë muaj duke punuar 
për urdhrin. Ai e pyeti atë nëse ishte zhgënjyer: 

 
Ajo përdrodhi sytë e saj, tundi kokën, psherëtiu dhe tha, “Po” 
Por gjithçka është në rregull. Unë doja të besoja në përralla njëherë, 
gjithashtu” 
“Kështu pra...asnjë Shenjtore Tereza? Unë buzëqesha për kurajën e saj. 
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“As Santa Claus, gjithashtu... çfarë unë kam mësuar është se ne duhet të 
mësojmë që të mësohemi se jemi thjesht njerëz, me të gjitha gabimet. Ne 
duhet të ndalojmë së ngrituri njeri tjetrin në piedestal.....sepse ne vazhdojmë 
të biem.” 
 
Walter Wullenweber i revistës gjermane Stern ishte një tjetër gazetarë që 

pati kurajën të shkruante një tjetër artikull kritikë të detajuar me fakte ndaj 
aktiviteteve të nënë Terezës. Ai shkoi në Kalkuta në Shtator të vitit 1997 për 
të ndjekur funeralin e nënë Terezës dhe ngeli pa përshtypje nga puna e 
urdhrit të saj. Atij i ngeli në mendje që ti tregonte botës historinë e vërtetë. 
Botuesit e tij nuk ishin entuziast që ta kalonin këtë lehtësisht. Ata cituan 
marrëdhënie të këqija me publikun, padi dhe një qind arsye të tjera që ai të 
mos vazhdonte. Ai ishte i vendosur dhe me këmbëngulje vazhdoi kërkimin e 
tij në tre kontinente. Në fund botuesit u zbutën dhe shkrimi NËNË 
TEREZA: KU JANË MILIONAT E TUA?144 u botua në përvjetorin e parë 
të vdekjes së saj. Megjithëse me plot të vërteta dhe e gjallë, copa të mëdha të 
artikullit origjinal u fshinë nga botuesit dhe avokatët. Kjo tregon se sa duhet 
në të vërtetë të jetë i vendosur një gazetar që të trajtojë madje edhe trashëgi-
min e një shenjtoreje të gjallë. 

Herë pas here nënë Tereza është krahasuar, nga kritikët e saj me Albert 
Schweitzer, shpëtimtari tjetër i bardhë katolik i shekullit të XX-të, megjithëse 
askush nuk do të deklaronte Schweitzer arriti statusin e ikonës që ka nënë 
Tereza. Sidoqoftë ka më shumë ndryshime midis këtyre dy personaliteteve se 
sa ka ngjashmëri. 

Ne duhet të kujtojmë që Albert Schweitzer ishte para kohës që televizori 
hyri në përdorim të gjerë, dhe përpara kohës që fluturohet me avionë. Ai 
nuk mundej edhe nëse ai do të dëshironte të shfaqej në milion shtëpi 
amerikane, duke qenë prezent në takimin e lutjeve kombëtare, kur hanë 
mëngjes me presidentin e vendit dhe hierarkinë e politikës. Ai nuk bëri 
udhëtime të përmuajshme në Vatikan, me të cilët ai nuk kishte miqësi të 
zjarrtë, sikurse kishte nënë Tereza. Dhe si pasojë pasuria e Vatikanit, fuqia 
dhe makina e publicitetit nuk u sollën në ndihmë të tij gjatë jetës së tij. 

Albert Schweitzer paragjykohej gjithashtu nga ana raciale, dhe unë nuk 
mendoj se ndokush e thotë këtë për Terezën. Ai ishte i ftohtë dhe nganjëhe-
rë arrogant. 

Ndryshe nga Albert Schweitzer nënë Tereza ishte gjithë shkëlqim dhe 
imponuese, në Indi dhe në skenën ndërkombëtare. Pak vite më vonë fituesja 
indiane e titullit “Miss Univers” e gjeti veten të anashkaluar nga “Miss 
World”, kështu që ajo shkoi dhe bëri disa foto me nënë Terezën, dhe shumë 
shpejt e pa veten në faqet e revistave dhe gazetave prestigjioze kudo nëpër 

 
144 Stern, Hamburg, 10 shtator 1998. 
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botë. Nënë Tereza ishte shumë mirënjohëse për moghulët e industrisë india-
ne të filmit dhe ishte shfaqur në poza të shumta me ta. I famshmi i parë, që 
ajo takoi dhe publikisht pati foto duke telefonuar me të në datën 22 mars 
1997, pasi zëvendësuesja e saj u zgjodh ishte heroina më e nxehtë e kinemasë 
indiane, super ylli kinematografik Madhuri Dixit. Kjo i dha Dixit njohje 
ndërkombëtare dhe gjithashtu përforcoi figurën e nënë Terezës në masat 
popullore indiane. 

Unë dridhem kur mendoj se çfarë përgjigje do të kishte dhënë Albert 
Schweitzer nëse do t’i ishte afruar për të bërë një album fotografik Marlene 
Ditrich apo Marilyn Monroe. 

Por ajo që më esencialja është se Albert Schweitzer nuk kish për t’iu 
përgjigjur përkrahësve më të vegjël si përmbledhjeve gazetareske apo revistës 
Hello!, po të kishin ekzistuar në kohën e tij, as nuk do t’i kishte prekur edhe 
me një shkop të gjatë. Ai ishte zemërak, një folës i ashpër i gjermanishtes, i 
cili ishte tejet i apasionuar pas Bach. Ai kishte më tepër interes në teologjinë 
katolike se sa të këndonte psalmet e dashurisë. 

Një nga joshjet kryesore të nënë Terezës ishte fakti se ajo ishte një grua 
e vogël plakë, apo një grua e thjeshtë fshatare shqiptare, megjithëse ajo vetë 
e mohonte se vinte nga një familje fshatare. Sikurse biografi i saj zyrtar 
Navin Chawla në mënyrë të herëpashershme i tregoi audiencës në qendrën 
Nehru në Londër në datën 22 prill 1996, nënë Tereza shqetësohej dhe 
thuajse ofendohej kur nofka “grua e thjeshtë, fshatare, shqiptare” përdorej 
për të. Ne indianët e kuptojmë se sa i rëndësishëm është rendi klasor, kështu 
që Chawla kishte një simpati të veçantë për këtë çështje. Ai tha se nënë 
Tereza i kishte treguar atij se familja e saj ishin në fillim tregtar venecian të 
cilët emigruan në Shqipëri. Është ironike që një grua, e cila i jepte lavdi 
varfërisë për njerëzit e tjerë, dhe e kishte portretizuar qytetin e Kalkutës të 
ishte një masë njerëzish të varfër dhe me lebër duhej të prekej për veten e saj 
që të portretizohej (gabimisht apo me të drejtë) se vinte nga një familje e 
thjeshtë. 

Familje fshatare apo jo, ajo dukej tejet delikate dhe e dobët. Me paraqi-
tjen e saj të lehtë ajo bëri t’u mblidhet lëmsh në grykë dhe zgjoi instinktet 
mbrojtëse, madje edhe në mes më të të padhimbsurve midis nesh, të tilla si 
gazetat e thjeshta Rottweilers. 

Dikush mund të pyes se përse nënë Tereza e shfrytëzoi median. Sot 
pranohet në të gjithë botën se media shkon kudo për një histori të bujshme, 
gënjeshtra dhe shpikja nga shtypi dhe televizori është bërë një gjë e 
pranueshme. Por nëse dikush çuditet se përse nënë Tereza iu bashkua një 
pozicioni të tillë, duhet të kuptojmë pozicionin se nga punoi nënë Tereza, 
nuk ishte për fitime personale të ngushta, por ishte për një të mirë më të 
madhe, ishte për ti shërbyer qëllimit të lartë të Zotit. Dhe ky qëllim i lartë 
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nuk ishte që t’u shërbeje të varfërve, por ishte për të përhapur mesazhin e 
mirësisë së Zotit, dhe për vrasjet që ishte duke bërë aborti. 

Opinioni i përgjithshëm, të cilin nënë Tereza e urrente ose të paktën 
ishte e pavëmendshme ndaj publicitetit nuk ka asnjë lidhje apo aspekt të 
vërtetë. Miku i nënë Terezës, këshilltari shpirtëror dhe biografi Atë Le Joly 
një herë tha, “Mediat janë propaganduesit më të mirë të nënë Terezës, që 
shpërndajnë idetë dhe idealet e saj.145 

Diku tjetër ai tha gjithashtu: 
 
Suksesi i nënë Terezës i detyrohet shumë aftësisë së saj të dukshme që të 
kërkojë bashkëpunim nga çdo anë... Ajo gjithashtu përdori të gjitha mjetet 
moderne të komunikimit. Media e bëri atë të njohur dhe bëri që puna e saj 
të ishte e mundshme. Në fillim ato e bënë atë një figurë shtetërore, pastaj 
kombëtare dhe më pas një figurë botërore...ajo ishte një temë e mirë për 
kameramanët.146 
 

Dhe nënë Tereza me intuitë e dinte cilat publikime të joshte. E 
pabesueshme por e vërtetë që ajo e dinte fuqinë e publicitetit të Hello!. 

Që gazetarët apo autorët kanë pak prirje apo aspak që të zbulojnë të 
vërtetën për këtë ikonë të kohëve tona është ilustruar nga përshkrimi i 
profesioneve të babait të nënë Terezës në biografi të ndryshme. Unë do të 
jap një listë jo të plotë të profesioneve që i ndjeri Nikolas Bojaxhiu thuhet të 
ketë pasur sipas biografëve të nënë Terezës (të cilët ishin të njohurit e saj të 
ngushtë). Ai ishte një “farmacist” (sipas Georges Goree dhe Jean Barbier), 
“një sipër marrës ndërtimesh dhe një shitës shumice ushqimesh” (Eileen 
Egan), apo një “ndihmës doktor” (David Porter). 

Unë vlerësoj se nuk është e rëndësishme në skemën fisnike nëse babai i 
nënë Terezës ishte një baron apo një kloun. Por nëse biografët nuk kanë 
mundësi të gjejnë një fakt të thjeshtë dhe të kontrollueshëm për jetën e saktë 
të dikujt, si mund ne të presim që ata të thonë të vërtetën kur bie fjala për 
çështje të rëndësishme, qoftë për nënë Terezën apo Kalkutën.  

Është veçanërisht shumë e dëmshme kur gënjeshtra groteske, shfaqet në 
libra për fëmijë. Në një libër komik të quajtur Nënë Tereza, Misionare e të 
Pamundurës, shkruar për fëmijët italian nga Paolo Gherlardini (aftësitë letrare 
të të cilit zakonisht janë përdorur për të përkthyer pjesë të Ninja Turtles) 
botuar nga grupi Gruppo Editoriale Sirio Milan në vitin 1997, nënë Tereza 
tregohet e rrethuar nga fshatarë që mblidhen kruspull, duke luftuar tigrat me 
një trung që digjet në një xhungël në Indi. Kur u pyet nëse ai e kishte lënë 
fantazinë e tij të shkonte larg, Gherlardini zhurmshëm tha “Ka mundësi që 

 
145 Edward le Joly, Një grua që ka rënë në dashuri, fq 94. 
146 Edëard le Joly, Ne e bëjmë këtë për Jezusin (Oxford India Paperbacks, 1977), fq 145-6. 



 132 

kjo të mos ketë ndodhur, por kjo është lloji i gjërave që lexuesi pëlqen. Dhe 
nënë Tereza mund ta konsiderojë këtë një kompliment.”147 

Unë u kam shkruar të gjithë biografëve të njohur të nënë Terezës shumë 
herë, duke iu kërkuar që t’i intervistojë, unë kisha përmendur në letrat e mia 
se dëshiroja të pyesja për disa shtrembërime të dukshme të fakteve. Lucinda 
Vardey dhe Kathryn Spink u përgjigjën, por vetëm për të më refuzuar. Navin 
Chawla dhe Ieleen Egan kurrë nuk u përgjigjën. 

Lucinda Vardey shkroi,..” Mendoj se nuk mund të bashkëpunoj,”148 

Kathryn Spink shkroi, “Unë preferoj që të bëj komplimente rreth një 
mikeje dhe një këshilltareje për shumë vite, mendoj se mund të ketë një 
konflikt interesi në takimin tonë.”149 

 I dërgova letra dhe fakse të panumërta Navin Chawla-së, biografit të saj 
të vetëm të njohur në Indi. Ai i injoroi të gjitha ato. Në fund unë rastisa ballë 
për ballë me të në 3 dhjetor 1996, në qendrën Nehru në Londër. Ai refuzoi 
të më jepte një intervistë, duke cituar se kishim një konflikt interesi njësoj si 
tha dhe Spink. Sidoqoftë ai ishte shpirtmirë të nënshkruante një kopje të 
biografisë së ilustruar që ai ishte duke fshikulluar. 

Një nga autoret më të shitura të nënë Terezës në vitet 1990 ishte Sue 
Shaw. Megjithëse botimet e saj nuk ishin versione të autorizuara, ato 
shiteshin shpejt shumicën e librarive ne Britaninë e madhe, ndoshta edhe për 
shkak të strategjive shitëse të botuesve Harper Collins.  

Sue Shaw ishte një grua e sinqertë, që shfaqte një ndershmëri të rrallë në 
profesionin e saj. Ajo më tregoi150 se nuk ishte një katolike dhe se nuk kishte 
ndonjë interes të veçantë për nënë Terezën. Ajo e shkroi librin sepse thjesht 
ishte kontraktuar nga botuesi për ta bërë atë. Ajo kurrë nuk e kishte takuar 
nënë Terezën apo të kishte vizituar Kalkutën. Kur i tregova asaj disa gabime 
të ndryshme, shtrembërime dhe pasaktësi rreth subjektit të saj dhe Kalkutës, 
ajo shprehu keqardhje të thellë, duke thënë se ajo thjesht e mori informacio-
nin nga biografitë e tjera të njohura të saj”- ajo tha se kishte shpresuar që 
botuesit dhe redaktorët do të bënin korrigjimet e nevojshme!  

Efekti domino i krijimit të mitit vazhdon. 
Unë vetëm se jam marrë me mitet të propaganduara nga media e 

shkruar. Të pavërteta më të mëdha janë thënë nga televizionet apo filmat, 
ndikimi të cilëve është më i ndezur, i përhershëm dhe i përhapur. Dokume-
ntarë të panumërt janë bërë për nënë Terezën, kryesisht nga miqtë dhe ndje-
kësit e saj, dhe janë shfaqur në kanale normal në të gjithë botën. Më i rëndë-
sishmi ndër ta u bë nga motrat Ann dhe Jeanette Petrie. Nëna me gjithë 

 
147 Catholic News Service, SHBA, 10 prill 1997. 
148 Letra të datës 24 shkurt 1997. 
149 Letra të datës 2 nëntor 1996. 
150 Letra të datës 15 tetor 1997; gjithashtu bashkëbisedime telefonike. 
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përvuajtjen e saj, nuk pati asnjë problem ta lejonte ekipin xhirues ta filmonte 
atë përgjatë një viti të tërë. 

Sa efektive ishte dhe se sa larg shkonte makina propaganduese e nënë 
Terezës mund të merret me mend nga fakti që ky dokumentar u shfaq në 
Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në 26 tetor 1987, gjatë 
festimeve të 40-vjetorit të organizatës. Jo çdo shtet anëtar ishte i lumtur 
sepse filmi ishte maskuar si propagandë katolike dhe e Vatikanit, por ata 
qëndruan të heshtur sepse askush nuk do të thoshte ndonjë gjë kundër 
shenjtores së gjallë. Dhe në të vërtetë ajo ishte aty dhe iu drejtua një mijë 
delegatëve rreth vlerave të përuljes, bamirësisë dhe plagës së abortit. Ajo u 
prezantua nga Xavier Perez de Cuellar si “gruaja më e fuqishme në botë.” 
Ajo tha në fjalimin e saj: 

 
Kur ne shkatërrojmë fëmijën e pa lindur, ne shkatërrojmë Zotin. Ne jemi të 
frikësuar nga një luftë bërthamore, ne jemi të frikësuar nga kjo sëmundje e 
re (AIDS), po... Aborti është bërë shkatërruesi më i madh i paqes. 
 
Dokumentari fillon me një skenë tipike të rrugëve të Kalkutës dhe i 

tregon murgeshat sikur ato janë në çdo cep të qytetit duke bërë detyrat e 
tyre. Dhe kujdes, hap sytë dhe papritur ato rastisin mbi një njeri që është 
duke vdekur! Dhe ato me butësi e ngrenë atë për ta vendosur në ambulancën 
e tyre për në udhëtimin e gjatë për tu kthyer në Nirmal Hriday. Por çfarë 
koincidence, kjo rrugë e rastësishme ka në sfond konturet e mjegullta të 
Nirmal Hriday duke vezulluar në dritën e diellit. 
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 “... pasi unë kam dëgjuar përgojimin e shumë njerëzve, ndërkohë që ata 

këshilloheshin me njëri-tjetrin kundër meje dhe jepnin ide që të më merrnin 
jetën mua”. 

“Psalmet 31:13” 
 
Në janar të vitit 1912, mbreti George V vizitoi Kalkutën. Në vitin 1911, 

për arsye politike dhe gjeografike, kryeqyteti i perandorisë britaniko-indiane, 
nga Kalkuta u zhvendos në Delhi. Vetë mbreti kishte hedhur themelet në 
jetën e egër të asaj që në të ardhmen do të bëhej New Delhi. 

Vizita e mbretit të perandorisë në Kalkuta synonte që pjesërisht të 
shëronte ndjenjat e vrara të qytetarëve të këtij qyteti. Gjatë fjalimit të tij, ai u 
tha qytetarëve të Kalkutës:  

 
“Qyteti juaj duhet të vazhdojë të jetë i pari në Indi. Popullsia e tij, rëndësia 
e tij si një qendër tregtare, traditat e tij të shkëlqyera historike, të gjitha së 
bashku vazhdojnë t’i japin Kalkutës një karakter unik, i cili duhet ruajtur në 
këtë nivel të qëndrueshëm”.151 
 
Me fjalimin e tij, mbreti i kishte paraprirë protestave të mëdha në qytetet 

më të paqëndrueshme indiane, kundër zhvendosjes së kryeqytetit. Në të 
vërtetë, qeveria britanike kishte qenë pasive ndaj kësaj vizite. Megjithatë, 
gjatë kësaj ngjarjeje mbreti ishte përshëndetur “nga një turmë krahësh që e 
mirëprisnin”. Në atë kohë zhvendosja e kryeqytetit nuk shihej nga qytetarët e 
Kalkutës si një kërcënim për qytetin e tyre; ata i qëndronin bindjes se Delhi 

 
151 The Statesman, Kalkuta, 30 janar 1911. 
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(pavarësisht epitetit të ri “new”) do të vazhdonte të ishte një amull në 
traditën e të bërit kryeqytet, ashtu si Otava apo Kanbera. Pjesa tjetër është 
histori. Me sa duket, Kalkuta e zhgënjeu mbretin Xhorxh V, ashtu siç do të 
bënte edhe në të ardhmen me djalin e tij Eduardi VIII. “Vaj medet! Për 
qytetin e madhështor të zbukuruar me ngjyra vjollcë e të kuqe të veshur me 
pëlhura liri, i stolisur me flori, gurë të çmuar dhe perla, pasi brenda një ore 
pasuritë kaq madhështore do të shkatërrohen” (Revelata 18: 16,17). 

Arsyet për rënien e Kalkutës (përpara se të shfaqej faktori Tereza) janë 
komplekset e ndërlikuara - pjesërisht kanë të bëjnë me arsye të vetë qytetit, 
por, gjithashtu edhe për faktin e të qenit në vendin e gabuar dhe në kohën e 
gabuar. Në një vështrim retrospektiv del qartë fakti se transferimi i kryeqyte-
tit ndikoi negativisht mbi Kalkutën. Megjithatë, qyteti vazhdoi të lulëzonte 
dhe, sipas shumë historianëve, në vitet 1930 ky qytet arriti kulmin nga ana 
kulturore, tregtare dhe estetike. Më pas Kalkuta u bë “qyteti më i pasur midis 
Romës dhe Tokios” dhe vazhdonte të mbante pozitën e “qytetit të dytë të 
Perandorisë Britanike”. Në këtë qytet, pra në Kalkuta, në vitin 1929 e reja 
shqiptare, murgesha Gonxhe Bojaxhiu (ashtu siç quhej më parë Nënë 
Tereza), mbërriti në Kalkuta me një anije që vinte nga Irlanda. Këtu duhet 
theksuar fakti se ajo nuk erdhi në këtë vend për të bërë bamirësi, por për të 
bërë një jetë fetare me Motrat Loreto në Kalkuta. Ajo qëndroi në manastirin 
e tyre deri në vitin 1948. Brenda pak muajve të mbërritjes së motër Bojaxhiut 
në Kalkuta, një çmim Nobel u dha në këtë qytet - Sir Chandrasekhar Raman, 
profesor i fizikës optike në universitetin e Kalkutës fitoi çmimin Nobel për 
fizikë në vitin 1930. Ky ishte çmimi i dytë Nobel i dhënë në këtë qytet, duke 
pasur parasysh të parin, i cili ishte dhënë në vitin 1913 për Tagore, i cili e 
fitoi atë në fushën e letërsisë. 

Në një nga biografitë më të famshme të Nënës, tregohet një histori krejt 
tjetër nga kjo. Duke komentuar rreth Çmimit Nobel, që iu dha Nënë Terezës 
në vitin 1979, në këtë biografi shkruhet: “Ishte hera e parë që një qytetari 
indian i jepej ky çmim dhe një kor vlerësimesh nga e gjithë bota.”152 

Një gënjeshtër e tillë është e qartë. Nëse do të thuhej e vërteta, Kalkuta 
kishte marrë dy çmime Nobel përpara se Nënë Tereza të zbrazte valixhet në 
këtë vend. Ky fakt do të prishte të gjithë agjendën, pasi para së gjithash, ky 
është një vend, i cili, sipas mikut të Nënë Terezës, at.Georges Gorée është 
një “lungë e botës”, ku “në koshat e plehrave, në kanalet kulluese, poshtë 
ndenjëseve të autobusëve gjendeshin fetuse të gjallë që ishin dhënë si ushqim 
për qentë. Një djali të vogël ende i dalloheshin në qafë shenjat e shtrëngimit, 
pasi nëna e tij ishte përpjekur për ta vrarë atë”.153 

 
152 Sue Shaw, Mother Teresa (Marshall Pickering, 1993), fq. 126. 
153 Georges Gorée dhe Jean Barbier, For the Love of God, Mother Teresa (T. Shand Alba 
Publication 1974), fq. 22, 58. 
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Komenti i mësipërm është shumë i çuditshëm e i ulët dhe për këtë nuk 
meriton të diskutohet. Për mua mania katolike për fetuset njerëzore është e 
trishtueshme, e shtrembëruar dhe e ngatërruar. Lidhur me fetuset, media 
botërore është shprehur shumë herë se murgeshat e Nënë Terezës mbledhin 
vazhdimisht foshnje nga kazanët e plehrave të Kalkutës. Në të vërtetë një 
pjesë e madhe e njerëzve e shohin këtë veprim si një nga detyrat ditore të 
këtyre motrave - duke përgjuar në kazanët e plehrave dhe më pas duke marrë 
prej andej foshnjat e vogla e duke i mbështjellë në rrobën e tyre të ngrohtë 
prej pambuku. Në të vërtetë realiteti tregon se nëse një fëmijë braktiset në 
rrugët e Kalkutës, ky është një lajm për faqet e para të gazetave, ashtu siç 
ndodh dhe në qytete të tjera të botës. Në 18 tetor të vitit 2000 një foshnjë e 
seksit femër u gjend e braktisur në rrugën “Sitanath” (është interesant fakti 
se kjo foshnjë u gjet në një kosh plehrash), në pjesën veriore të Kalkutës dhe 
kjo gjë bëri që ditën tjetër të gjitha gazetat ta jepnin këtë lajm në faqet e tyre 
të para. Në fakt foshnja nuk u çua në ndonjërën nga shtëpitë e foshnjave të 
Terezës, por u çua në spitalin Marwari Relief Society. Pas këtij fakti, rreth 12 
çifte pa fëmijë u paraqitën të gatshëm për ta adoptuar foshnjën dhe pas një 
kohe ai u adoptua. Një vit më pas, shumë gazeta të këtij qyteti lajmëruan për 
ditëlindjen e parë, njëvjetorin e kësaj foshnjeje.  

Bota është informuar se kur Gonxhe Bojaxhiu zbriti nga një anije në 
Kalkuta, kjo e re kishte braktisur një jetë plot të mira për të ardhur në një 
vend të egër dhe të shkatërruar. Realiteti ishte krejt ndryshe. Nënë Tereza 
ishte një shqiptare etnike nga qyteti ballkanas i Shkupit. Familja e saj kishte 
jetuar gjithmonë në krizë, duke qenë një familje katolike në një zonë me 
shumicë myslimane. Ajo, si shumë gra katolike të rajonit, një ndër arsyet pse 
u bë murgeshë ishte shpëtimi nga varfërimi dhe persekutimi. Pas Luftës së 
Dytë Botërore, Shkupi u bë pjesë e Jugosllavisë. Pas shpërbërjes së Jugoslla-
visë dhe formimit të shtetit maqedonas, tashmë Shkupi është kryeqytet i 
vendit. Shkupi nuk ka qenë kurrë një vend i qetë. Aty gjithmonë ka pasur 
konflikte midis shqiptarëve dhe maqedonasve, (veçanërisht në pjesën e 
qytetit ku ka jetuar Bojaxhiu). Shqiptarët dhe maqedonasit nga Shkupi largo-
heshin nga qyteti turma-turma me anije, varka, e mjete të tjera lundrimi, duke 
u përpjekur të arrinin në Itali. Është një panoramë e vazhdueshme shpëtimi i 
tyre në Detin Mesdhe. Vetëm brenda një jave, në mars të vitit 1997, 12 000 
emigrantë ekonomikë emigruan nga Shqipëria për në Itali nëpërmjet Adriati-
kut. Kjo konsiderohet si lëvizja më masive e njerëzve në Evropë, nga një 
vend që nuk ishte në luftë. 

Nënë Tereza e konsideronte veten shqiptare, por me kushtin se familja e 
saj ishin me prejardhje nga Italia. Megjithatë, lidhja me Italinë nuk u qartësua 
kurrë. Nuk do të ishte e drejtë të krahasoheshin kushtet e Kalkutës të viteve 
‘30 me ato të Shqipërisë, por ndryshimi i tyre në zhvillimin social mund të 
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ilustrohet me faktin se Shqipëria deri në vitet ‘90 ishte i vetmi vend në botë, 
ku sipas një dekreti zyrtar, poezia duhet të kishte patjetër rimë brenda saj.  

Shkrimtarja Rumer Godden (jo e dashuruar me orientin dhe orientalët), e 
cila është bërë e njohur me librin e saj “The Black Narcissus”, vepër kjo e cila 
u bë shumë e njohur, në lidhje me jetën në Kalkuta në vitin 1929, shprehet:  

 
“Për pak unë shijova përsëri sesa e këndshme mund të ishte jeta në 
Kalkuta... Golfi luhet gjithmonë në ambiente tërheqëse. (Bashkëshorti im) 
zakonisht dilte në mëngjes herët të dielave dhe shkonte në një nga klubet e 
vendit që njihej si Calcutta Golf Club ose shkonte në klubin Tollygunge, i 
cili ishte i veçantë. Ndërsa unë zakonisht dilja me makinë për të drekuar 
jashtë. Drekat e të dielave zakonisht ishin mish me erëza dhe karkaleca deti. 
Karkalecat e detit të Kalkutës ishin të shijshëm. Pas kësaj kishte një pushim 
gjumi pas dreke, derisa të vinte koha për në kinema”.154 
 
Karkalecat e detit të Kalkutës vazhdojnë të jenë të shijshëm dhe klubi i 

golfit të Kalkutës së bashku me klubin Tollygunge vazhdojnë të ekzistojnë 
edhe sot. Në Kalkutën moderne në ditët e sotme nuk është diçka e veçantë 
të flasësh për klube golfi, ashtu siç nuk ishte e veçantë të flisje rreth varfërisë 
në Kalkuta (e cila ishte e përhapur, megjithëse në një shkallë të vogël) në 
vitet 1930. Vetë Rumer Godden e ka sqaruar këtë pikë. Pavarësisht se nuk e 
ka përmendur varfërinë në Kalkuta në shkrimet e saj të hershme, ajo gjatë 
një polemike të ashpër rreth Nënë Terezës në vitin 1994, solli ndërmend se 
ajo çfarë kishte parë në Kalkuta gjatë rinisë së saj (në vitet 1930) ishte varfë-
ria. Ajo ishte kthyer në Kalkuta (për pak ditë) në gusht të vitit 1994, për 
shkak se televizioni BBC po përgatiste një dokumentar për të. Pak pas kësaj, 
gjatë polemikave në mediat britanike rreth mirësisë (ose të kundërtën) të 
veprës së Nënë Terezës, shumë figura me vlerë u rreshtuan në mbrojtje të 
shenjtores që ishte ende në jetë dhe në mesin e tyre ishte dhe shkrimtarja 
Godden, për të cilën është interesante të përmendet se u konvertua në fenë 
katolike në një moshë të vonë. Në një rikthim befasues të kujtesës ajo kuptoi 
se kishte parë më shumë varfëri në Kalkuta në vitet 1930 sesa në vitin 1994 
dhe në një mënyrë shumë të natyrshme ajo vendosi se ky rezultat ishte i tillë, 
falë Nënë Terezës: “(Unë pashë me sytë e mi atë çfarë ka bërë Nënë Tereza, 
pasi unë kurrë nuk pashë (gjatë vizitës sime në gusht 1994) ndokënd të 
vdiste apo të vdekur nëpër kanale dhe as foshnje të braktisura”. Po ashtu, ajo 
vazhdon duke thënë: “Unë nuk njoh ndonjë zonjë indiane që tashmë të mos 
jetë e përfshirë në ndonjë lloj vepre bamirësie, ndërsa më parë dukej se atyre 

 
154 Rumer Godden, A time to Dance, No Time to Weep (Macmillan, 1987), fq. 36. 
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nuk u interesonte, madje as të shihnin dhe mbase ky është misioni i vërtetë i 
Nënë Terezës...”.155 

Dokumnetari “Bookmark” i BBC-së fliste rreth rinisë hedonistike të 
Rumer Goddenit në Kalkuta (e bërë më pikante nga disa komente jo-nderu-
ese për indianët). 88-vjeçarja Godden nuk shkoi të vizitonte shtëpitë e Nënë 
Terezës, por sigurisht çdo perëndimor arrin në përfundimin se Kalkuta është 
një barrë e përhershme e njeriut të bardhë (e gruas së bardhë). Për sa i përket 
Kalkutës bashkëkohore, nëse do të shkoni atje dhe nuk gjeni atë për të cilën 
keni pasur makthe dhe keni qenë të frikësuar, atëherë ju do të arrini në 
konkluzionin se Nënë Tereza ka ardhur dhe ka pastruar rrugët nga të 
vdekurit dhe nga ata që kanë qenë duke vdekur. Ky është një shembull i 
vogël i natyrës vetë-zhgënjyese të një sistemi besimi, në të cilin bota është 
futur, në mënyrë për të ngritur lart figurën e “shenjtores së gjallë”. Ajo del 
fitimtare edhe kur humbet dhe pikërisht e kundërta ndodh për Kalkutën. 

Përveç ndryshimit të kryeqytetit në vitin 1911, dy goditje të tjera në 
rënien e Kalkutës erdhën në momentin e ndarjes së Indisë, në vitin 1947 dhe 
përfundimisht gjatë luftës civile në vitin 1971, në Pakistanin e mëparshëm 
lindor, gjë që rezultoi në krijimin e shtetit të Bangladeshit. Të dyja këto ngja-
rje shkaktuan një fluks të madh refugjatësh, që u dyndën në Kalkuta. Sipas 
mendimit tim, momentet më të errëta për Kalkutën ishin gjatë fundit të vite-
ve ’60 deri në vitin 1977. Fillimi i kësaj periudhe dëshmoi për lindjen e shu-
më grupeve të krahut ekstrem të majtë në këtë qytet, të cilët kishin si qëllim 
të vetëm shkatërrimin e “sistemit” dhe të njëri-tjetrit; njëra nga mënyrat e 
tyre më të njohura të protestave kundër institucioneve ishte duke djegur 
autobusët dykatësh. Znj. Gandi, e cila ishte kryeministre e Indisë në atë kohë 
e përballoi këtë kërcënim nga e majta ekstreme, duke ngritur një grup të rin-
jsh huliganë dhe duke i armatosur e u dhënë leje të plotë për çfarëdolloj më-
nyre që ata do të ndërmerrnin për t’u përballur me kërcënimin e majtistëve. 

Pas George V, monarku tjetër britanik që vizitoi Kalkutën ishte mbretë-
resha Elisabeta II. Gjatë vizitës së saj në shkurt të vitit 1961, ajo ishte e 
shoqëruar nga bashkëshorti i saj. Mbretëresha mbërriti në Kalkuta në 16 
shkurt dhe u largua në datën 19 të po atij muaji. Më poshtë do të paraqitet 
një përmbledhje e agjendës së saj në Kalkuta gjatë vizitës së saj atje. 

Dita e parë:  
- Mbërritja në një bazë ushtarake ajrore pranë Kalkutës.  
- Dreka dhe pushimi. 
Dita e dytë:  
- Vizitë në një fabrikë çeliku, rreth 100 milje larg nga qyteti.  
- Drekë me ministrin e çelikut.  
- Mbërritja në Kalkuta pasdite vonë dhe pritje.  

 
155 Letters to the Editor, The Times, Londër, 11 nëntor 1994. 
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- Pushim në Raxhbhavan (rezidencë zyrtare e guvernatorit të Bengalit 
Perëndimor). 

- Darka e shoqëruar nga një pritje zyrtare që guvernatori i bëri çiftit 
mbretëror. 

Dita e tretë: 
- Fjalim përpara një grupi fëmijësh emigrantësh britanikë në Kalkuta. 
- Pjesëmarrje në Panairin Kombëtar Bujqësor që zhvillohej pranë qytetit. 
- Në mesditë një vizitë në memorialin “Viktoria”, që është memoriali më 

i madh në botë, i cili i është kushtuar katragjyshes së saj. 
- Pjesëmarrja në darkën zyrtare të guvernatorit. 
- Pjesëmarrja në pritjen e organizuar në Klubin Mbretëror të Kalkutës 

“Turf”, ku ishte e ftuar nga përfaqësuesi i lartë i ngarkuar me punë nga 
Mbretëria e Bashkuar në Kalkuta. 

Dita e katërt:  
- Pjesëmarrja në shërbesën në katedralen e Shën Palit, kisha kryesore 

anglikane në Indinë lindore.  
- Në mesditë nisja për në Madras. 
 
Çifti mbretëror e nisi turin indian me Kalkutën dhe u prit ngrohtë në 

qytet. Kjo ndodhi pikërisht 14 vjet pas pavarësisë, por në të vërtetë nuk u 
shfaqën shenja armiqësie kundër sunduesve të mëparshëm. Për më tepër, 
tashmë dukej qartë për klasën e mesme të qytetarëve të Kalkutës se qyteti në 
Indinë e pavarur po humbiste famën e mëparshme në pasuri dhe në status 
dhe tashmë ishte shfaqur fuqishëm një nostalgji e thellë për epokën e 
Raxhait. Thuhet se kur mbretëresha dhe bashkëshorti i saj mbërritën në 
aeroport, ata u përshëndetën nga 10 000 njerëz. 

Është me rëndësi të përmendet fakti se gjatë itinerarit mbretëror në vitin 
1961, mungon tërësisht ndonjë veprimtari që ka të bëjë me bamirësinë, ndih-
mën, lagjet e varfëra, lebrosët, “shpëtoni këtë” apo “ndihmoni atë”. Po ashtu, 
është me vlerë të përmendet se në këtë kohë Nënë Tereza kishte 13 vjet që 
ishte aktive në këtë qytet, por sigurisht që e gjithë kjo ndodhte 8 vjet përpara 
se ajo të “zbulohej” në mënyrë të papritur nga Malcolm Muggeridge nga BBC 
(gjatë këtyre 8 vjetëve funksionet e saj të bamirësisë nuk kishin ndryshuar në 
Kalkuta). Megjithatë, kur lexon shënime rreth Kalkutës në fillim të viteve ‘60, 
në biografitë rreth Nënë Terezës krijon përshtypjen se qyteti ishte një varrezë 
e madhe, me rrugë të mbushura me të vdekur dhe njerëz që vdisnin, ku Nënë 
Tereza po kryente punën e të vetmit engjëll shtegtar. 

Mbretëresha Elisabeta II e takoi Nënë Terezën për herë të parë dhe të 
vetme, në 24 nëntor të vitit 1983, gjatë samitit të federatave (Common-
wealth) në New Delhi, kur Nënë Tereza ishte në rolin e murgeshës me 
Urdhrin e Meritës (Order of Merit); një nder me të vërtetë i veçantë për dikë 
që nuk është me kombësi britanike. Të gjitha gazetat britanike vërshuan 
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duke shkruar se si Nënë Tereza e takoi mbretëreshën e veshur “me një triko 
ngjyrë gri me vrima”156 e të tjera si këto. Nënë Tereza tha: “Shpresoj që 
mbretëresha mos ta ketë problem, pasi veshja ime nuk është e pastër. Unë 
nuk kisha kohë ta ndërroja”.157 Ajo bëri që gazetarët e pranishëm të shpër-
thenin në lot. Gazeta serioze “Daily Telegraph”158 bëri këtë zbulim unik: 
“Mbretëresha e takoi për herë të fundit Nënë Terezën gjatë vizitës së saj 
shtetërore në Indi në vitin 1961”. Në fakt kjo, padyshim, që nuk është e 
vërtetë, por unë nuk habitem për një gazetar britanik ta konsiderojë si diçka 
të pa mendueshme që mbretëresha e Anglisë të ketë shkuar në Kalkuta në 
vitin 1961 dhe të mos ketë takuar Nënë Terezën.  

Më poshtë po citoj çfarë më ka thënë sekretari i shtypit të mbretëreshës 
për vizitën në Kalkuta në vitin 1961: “Ne kemi kërkuar në gazetat tona në 
lidhje me vizitën e mbretëreshës dhe dukës së Edinburgut në Indi në fillim të 
pranverës së vitit 1961 dhe nuk kemi gjetur ndonjë referencë mbi takimin e 
madhërisë së saj me Nënë Terezën”.159 

Në vitin 1962, një tjetër figurë britanike e shquar, Robert Maxwell, 
deputet i Partisë Laburiste dhe një figurë mediatike e shquar bëri një vizitë 
private në Kalkuta. Në autobiografinë e znj. Maxwell përshkruhen ditët 
luksoze që ata kaluan së bashku me miqtë e tyre në Mahalanobises; Nënë 
Tereza nuk përmendet kurrë. Robert Maxwell u bë një nga mbështetësit më 
të flaktë të Nënë Terezës dhe një nga mbledhësit më të mëdhenj të fondeve 
në vitet 1980, kur ai po shfrytëzonte fondet e pensioneve të punëtorëve të 
tij, shuma të cilat arrinin në qindra milionë. Kushdo qofshin motivet e tij për 
të mbështetur dhe për t’i dhënë asaj ndihmesën, a është ndalur ai ndonjëherë 
të mendojë se përse ai kurrë nuk qe dëshmitar i ndonjërës prej veprimtarive 
të Nënë Terezës në Kalkuta. 

31 vjet pas vizitës së mbretëreshës Elisabet, një tjetër mbretëreshë erdhi 
në Kalkuta. Ajo nuk ishte tjetër, veçse “mbretëresha e zemrave të njerëzve”, 
megjithëse kjo ndodhi katër vjet përpara se ajo ta merrte këtë titull. Kryesisht 
kjo ishte një vizitë private për të hedhur gurin themeltar të ndërtesës së re të 
deputetit britanik në Komisionin e Lartë, e cila po ndërtohej në rrugën 
Hochiminh. Ceremonia e vendosjes së gurit themeltar u zhvillua me shpejtë-
si dhe jo në mënyrë ceremoniale, pavarësisht një mosfunksionimi të vogël të 
mikrofonave (gjatë së cilës mbretëresha qeshi nën hundë). Pjesa tjetër e 
angazhimeve të princeshës Dajana gjatë udhëtimit dyditor në Kalkuta ishte si 
më poshtë:  

 
156 The Daily Mail, Londër, 25 dhjetor 1983. 
157 The Daily Mirror, Londër, 25 dhjetor 1983. 
158 25 dhjetor 1983. 
159 Letër drejtuar autorit, që daton më 11 prill 1997 nga Geoffrey Crawford, Buckingham 
Palace. 
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1- Vizitë në spitalin Premananda, spitali i vetëm në Kalkuta për lebrosët 
(ky spital nuk drejtohet nga Misionarët e Bamirësisë). 

2- Vizitë në Shishu Bhavan, jetimorja e Nënë Terezës. 
3- Vizitë në Nirmal Hriday (Shtëpia e Nënë Terezës për personat që 

janë duke vdekur). 
4- Vizita në shtëpinë e Nënës për të biseduar me murgeshat (dhe për t’u 

dhënë atyre një donacion të konsiderueshëm, por të pashpallur). 
 
Në ndryshim nga vizita e vjehrrës së saj 30 vjet më parë, i gjithë udhëti-

mi i Dianës kishte të bënte me lagjet e varfëra, lebrosët, nevojtarët etj - lloji i 
veprimtarive që janë bërë sinonim i Kalkutës, që kur Nënë Tereza filloi të 
ishte një aktore me rëndësi në këtë qytet. 

Diana kishte 30 njerëz në personelin e saj shoqërues, ku përfshiheshin 
parukierët, damat e pritjes dhe shërbëtorët. Një javë të tërë përpara se ajo të 
zbriste në Kalkuta, gazeta “Today”, shkruante: “S’ka dyshim se sytë e saj do të 
përloten, ndërsa ajo sheh nga afër mungesën e gjërave më të domosdoshme, 
që e kanë kthyer Kalkutën në një vend të humburish, ku lypësit enden 
rrugëve dhe fëmijët lihen të vdesin.”160 

Në të vërtetë Diana u përlot shpesh gjatë kohës që ishte në Kalkuta, 
ndërkohë që ankohej për faktin se nuk arriti të takonte Nënë Terezën në 
këtë qytet. Nënë Tereza ndodhej në spitalin Gemeli në Romë, për një regjim 
shtrati. Diana bëri një fotografi që përbënte një lajm të pabesueshëm për të 
gjithë median botërore, kur ajo bashkëbisedoi me Jodhan Shaw, një 55 vjeçar 
në spitalin e lebrosëve. Fotografia mbante emrin “princesha dhe lebrosi”. 
(Në fakt ky spital nuk ka të bëjë fare me Nënë Terezën).  

Diana kaloi një gjysmë ore në jetimoren e Nënë Terezës, ku ajo ndoqi 
një pjesë teatrale të vënë në skenë nga fëmijët, në të cilën tregohej se si një 
larvë kthehej në një flutur. Ajo përqafoi fëmijët, duke lëvizur me shkathtësi 
nga një shtrat tek tjetri; vetëm se në këtë rast në çdo krevat kishte një fëmijë, 
ndryshe nga zakonisht, kur gjendeshin pesë ose tetë fëmijë. 

Ajo çfarë është befasuese është kontrasti midis gjithë atmosferës që 
përshkruante vizitën e Dianës dhe atë të vjehrrës së saj. Dua t’ju pyes juve se 
sa mund të zhytet në 31 vjet një qytet, që e tërë perspektiva e tij të ndryshojë 
kaq shumë? Unë nuk po mohoj që Kalkuta, ashtu si të gjithë qytetet indiane, 
ka qenë në rënie gjatë kësaj periudhe, por identifikimi i këtij qyteti me 
skamjen dhe mjerimin që ai e ka përftuar më vonë është një pjesë thelbësore 
e mitit të Nënë Terezës.  

 
John Keay, autor i librave mbi Indinë dhe Raxhain shkruan: “Tani është e 
vështirë të imagjinosh qytetin si të lumtur dhe si një kryeqytet elegant i 
lindjes. Pak vende mund ta kenë përftuar një reputacion kaq të kundërt në 

 
160 Today, Londër, 8 shkurt 1992. 
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hapësirën e disa shekujve; ashtu si Regency Bath u kthye në Bronx. Në 
vizatimet bashkëkohore të disa autorëve si Tomas Daniel, paraqiten shtë-
pitë e mëdha palladiane, rrugët e gjera dhe kopshtet e rrethuara nga ujërat e 
kaltra të lumit Hughli... ajo (jeta në Kalkuta) ishte emocionuese si kombini-
mi i Parisit në lëvizjet e viteve ‘90 dhe Klondike.161 
 
Mjerisht ujërat e lumit Hughli nuk janë më të kaltra, por të errëta dhe 

pjesa më e madhe e shtëpive të mëdha palladiane janë shembur për t’i hapur 
rrugën jo lagjeve të varfëra, por blloqeve apartamentesh të shëmtuara. 

Këtu unë kam risjellë informacione rreth Kalkutës nga disa botime të 
enciklopedisë britanike (Encyclopeadia Britannica) të dy shekujve të fundit. 
Në botimin e tretë (1788-1797) Kalkuta përshkruhet kështu:  

 
“Kalkuta... një qytet prej 500 000 banorësh nuk është gjë tjetër, veçse një 
qytet modern i ndërtuar në vendin e fshatit të quajtur Govindpur. Ai është 
ndërtuar në mënyrë elegante, të paktën pjesa e banuar nga anglezët. Ndërsa 
pjesa tjetër, që është dhe pjesa më e madhe, është e ndërtuar sipas modelit 
të qyteteve indiane. Në mesin e këtyre ndryshimeve të Kalkutës ne mund të 
sjellim ndërmend përshkrimin e Sir William Jones; lulëzimi i shtetit të 
Kalkutës, në një masë të gjerë mund t’i dedikohet tolerancës së pakufishme 
të të gjitha feve që ekzistojnë këtu. Kështu, paganët, muhamedanët dhe 
katolikët kryejnë lirshëm ritet e tyre”. 
 
“Toleranca e pakufishme” e të gjitha feve vazhdon të bjerë në sy edhe 

sot, në krahasim me pjesët e tjera të Indisë. “Shoqëria e informacionit” e 
themeluar nga Sir William Jones (një studiues i cili duhet vendosur përkrah 
Edward Gibbon dhe Dr. Johnson) është me siguri Shoqëria Aziatike e 
Kalkutës, e cila tashmë është një institucion i madh dhe jo vetëm një hije e 
ekzistencës së saj të mëparshme - zakonisht është e njohur për luftën e bre-
ndshme që ajo nxit në mesin e fraksioneve politike që luftojnë për të marrë 
kontrollin e operacioneve. 

Në botimin e vitit 1788-1797 të enciklopedisë britanike përmendet 
gjithashtu pjesa më pak e shëndetshme e Kalkutës: “... në bregun verior për 
tri milje gjatësi gjendet një liqen me ujë të kripur, i cili në shtator del mbi 
shtratin e tij ndërsa në dhjetor uji thahet, duke lënë pas një sasi të tillë pisllë-
ku dhe materialesh të neveritshme, të cilat e ndotin shumë ajrin.” 

 Në botimin e nëntë të kësaj enciklopedie të vitit 1875-1889, ne gjejmë 
të shkruar këtë informacion për Kalkutën: 

 
“.. një qytet prej 892.429 frymësh. Tregtia bregdetare e tij arrin në 52.5 
milion sterlina, me një epërsi të eksportit mbi importin, shifër e cila arrin në 

 
161 John Keay, India Discovered (Collins, 1988), fq. 21-22. 
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11 milion sterlina...Që nga ajo kohë (1773), historia e Kalkutës paraqet një 
tregues të lehtë të një begatie në zhvillim. Zhvillimi i Kalkutës nuk është 
ndërprerë nga ndonjë luftë civile dhe as fatkeqësitë klimaterike nuk kanë 
bërë ndonjë dëm që s’riparohet lehtë. Një park i madh (mejdan) i kryqëzuar 
me rrugë dhe me kopshte të pyllëzuara shtrihet përgjatë bregut të lumit. Në 
anën e tij perëndimore ngrihet fortesa, shtëpitë shtetërore të Chowringhi së 
bashku me rezidencën qeveritare, gjykata e lartë dhe zyra të tjera publike, të 
cilat rreshtohen në anët e tij lindore dhe veriore. Sheshe të bukur me reze-
rvuare të mëdha dhe kopshte e zbukurojnë qytetin dhe rrugë të gjera e të 
shtruara mirë lidhin anët e qytetit me njëra-tjetrën... herë pas here janë bërë 
propozime për të hequr nga Kalkuta selinë e qeverisë. Fakti që Kalkuta 
është një zonë jo e shëndetshme, veçanërisht gjatë stinës së shirave, si largë-
sia e saj nga qendra e Hindustanit dhe të qenit larg Anglisë, të gjitha këto së 
bashku janë kthyer në pika të dobëta për këtë vend. Megjithatë, këto disava-
ntazhe të Kalkutës tashmë pothuajse janë zhdukur ose pasojat e këtyre 
anëve negative janë zbutur si rezultat i zhvillimit shkencor... veprat e kulli-
mit tashmë janë në një nivel të kënaqshëm. Kanalet kryesore ndodhen nën 
tokë dhe për tërheqjen e ujërave drejt lumit Salt funksionon një sistem po-
mpimi, i cili ka një kosto vjetore 3000 paund. Sistemi i drenazhimit nënto-
kësor, megjithëse nuk është përfunduar tërësisht, ka pasur në vitin 1874 një 
kosto prej 620 000 paund. Një furnizim i bollshëm me ujë solli një zhvillim 
në sistemin e kullimit dhe reformat e tjera sanitare, duke bërë që Kalkuta të 
kthehet në qytetin më të shëndetshëm të lindjes – në të vërtetë më i 
shëndetshëm se disa nga qytetet e mëdha evropiane. Civilizimi anglez ka 
mundësuar kështu që Kalkuta të vazhdojë të jetë kryeqyteti politik i Indisë”. 
 
Deri në fillim të shekullit të njëzetë Kalkuta është quajtur “Qyteti i 

pallateve”. Kjo është një thënie zyrtare. Ky nuk ishte një titull që iu dha 
qytetit nga vetë qytetarët e Kalkutës, por iu dha nga bota. Mendohet se ky 
titull u përdor për herë të parë në vitet 1780 dhe shumë shpejt u bë një 
përshkrim i rregullt i qytetit gjatë bisedave të përditshme. Njëri nga të parët 
që e vuri në përdorim këtë titull ishte Thomas Twining, i cili arriti në këtë 
vend në vitin 1792. Ai shprehet:  

 
“Kur u kthyem befas në drejtim të veriut, në fund të kopshtit Reach, 
përpara nesh u shfaq në anën e majtë të bregut të lumit Gang “qyteti i 
pallateve” me shtëpitë e tij të mëdha të veçuara, me çati të sheshta dhe 
direkët e panumërt të anijeve të atij qyteti. Një numër i madh ndërtesash të 
mrekullueshme...”162 
 

 
162 Cituar në J.P. Losty, Calcutta, City of Palaces (The British Library, 1990), fq. 45. 
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Titulli “qyteti i pallateve” u ngulit në imagjinatën e publikut, ashtu si më 
vonë do të ngulitej për njerëzit titulli “qytet i lagjeve të varfëra” apo “qyteti i 
Nënë Terezës”. Dy misionarë të Shoqatës Misionare të Londrës (London 
Missionary Society): George Benet dhe Daniel Tyerman mbërritën në 
Kalkuta në 15 prill të vitit 1826. Ata shkruan:  

 
“Tani përpara nesh u shfaq me një madhështi imponuese qyteti i mirënjo-
hur i Kalkutës, që nga shtrirja e tij e gjerë dhe stili i mrekullueshëm i ndërte-
save të tij...Kalkuta mund të quhet “qyteti i pallateve”... pak qytete në botë 
do ta tërhiqnin të huajin nga Anglia me më shumë habi se Kalkuta.”163  
 
Reputacioni më i keq që mund të ketë Kalkuta ekziston në Shtetet e 

Bashkuara, por autorja amerikane Katherine Mayo (e cila tani kujtohet të 
mbahet mend në qarqet akademike indiane për antipatinë e saj ndaj Indisë 
dhe gjithçkaje indiane) e përshkruan kështu qytetin në vitet 1920:  

 
“Kalkuta, qyteti i dytë në perandorinë britanike (pas Londrës) i shtrirë 
përgjatë lumit Gang. Kalkuta e madhe perëndimore moderne ka ndërtesa 
publike, monumente, parqe, kopshte, spitale, muze, universitete, gjykata, 
hotele, zyra, dyqane, të gjitha çka mund t’i përkasin një qyteti të begatshëm 
amerikan; dhe e gjithë kjo e pasuar nga një qytet indian i tempujve, 
xhamive, tregjeve dhe shumë kioska librash, ku endeshin studentët nga 
Bengali me veshje kombëtare... Kalkuta e pasur, e hapur ndaj trafikut të 
botës dhe Indisë, trafikut të arit, jutës, pambukut; nga e gjitha kjo India dhe 
bota përfitonin çfarë dëshironin nga njëri-tjetri. 
Një anë tjetër e Kalkutës ishte dhe hijeshia e dekoracioneve, ku njerëzit e 
sofistikuar të të gjitha besimeve, ngjyrave dhe veshjeve shkonin në selinë 
qeveritare për t’i bërë nderimet shkëlqesive të tyre dhe për të biseduar 
këndshëm me një anglishte të mirë gjatë pirjes së çajit dhe ngrënies së 
akulloreve nën muzikën e bandës regjimentale.164 
 
Ndërkohë që shkëlqimi i Kalkutës rritej së bashku me shkëlqimin brita-

nik, përralla e “vrimës së zezë” u la në harresë, megjithëse vazhdonte të qën-
dronte një kapitull i detyrueshëm për breza të tërë fëmijësh britanikë – besoj 
se kjo gjë ka vazhduar deri në vitet ’70. Padyshim, kjo bëhej për t’iu kujtuar 
atyre që po ndërtonin perandorinë, se pas së gjithash nuk mund t’u besohet 
vendasve dhe sado që të ndjehesh shumë larg shtëpisë në këtë vend, ai kurrë 
nuk do të jetë shtëpia jote. 

 Në dekadat e fundit kjo gjë është kthyer në një titull, në një metaforë 
për Kalkutën, por “vrima e zezë” mendohej se ka qenë një dhomë e vogël, 

 
163 Quoted in Tm Hiney, On the Missionary Trail (Chatto & Windus, 2000), fq. 204. 
164 Quoted in Mrinalini Saha (ed.) Selections from Mother India (Kali for Women, 1988), fq.69. 
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ku disa britanikë burra e gra, u zhdukën gjatë një rrethimi të Kalkutës në 
vitin 1756. Kjo ndodhi kur britanikët dhe nevabët e Bengalit po luftonin për 
të marrë kontrollin e qytetit. Pjesa më e madhe e historianëve indianë 
këmbëngulin në faktin se incidenti i “vrimës së zezë” nuk ka ndodhur fare 
dhe është shpikur nga britanikët për të bërë një aneksim të provincës në një 
mënyrë sa më etike dhe më të pranueshme. Logjika e kësaj është se barbarët, 
të cilët mbysin gratë dhe fëmijët, duhet të dëbohen nga tokat e tyre. Biografi 
i Kalkutës Geoffrey Moorhouse, i cili nuk njihet për pikëpamje radikale apo 
antikoloniale, thotë:  

 
“Kjo histori vazhdon të qarkullojë me të gjitha detajet e tij (Holwell) në 
librat angleze të historisë, megjithëse ka arsye të besohet se një pjesë e saj 
është e falsifikuar; fakti që maksimalisht 64 njerëz shkuan në “vrimën e 
zezë” dhe në mesin e tyre nuk gjendej asnjë zonjë me emrin Carey (bëhet 
fjalë për atë grua që e shiti historinë e saj në gazetat e shekullit të tetë-
mbëdhjetë) dhe prej atyre njerëzve 21 njerëz mbijetuan. Kjo legjendë ka 
mundësi të përhapet në Europë, por me shifra më të ulëta.”165 
 
Simon Chama, një historian i famshëm mediatik, beson se edhe nëse 

incidenti “vrimës së zezë” ka ndodhur, shifrat janë shumë të ekzagjeruar.166 
Megjithatë, pranohet madje dhe nga vetë historianët, të cilët e besojnë 
ngjarjen e “vrimës së zezë” se ajo ishte thjesht një aksident. Ajo është një 
dëshmi për fuqitë e mediave perëndimore dhe komunikimit se “vrima e 
zezë” u kthye befas në një imazh kaq të njohur të vuajtjeve britanike gjatë 
kohës së Raxhait, ndërkohë që pothuajse askush nuk kishte dëgjuar për Ar-
mitsar, një vend ku në 13 prill të vitit 1919, 350 njerëz të paarmatosur (në 
mesin e tyre gra dhe fëmijë) u rrafshuan në më pak se dhjetë minuta nën 
urdhrin e brigadier Reginald Dyer. 

Zhvillimi i mjeteve moderne të udhëtimit në rang ndërkombëtar ka sjellë 
zhvillimin e një industrie multimilioniere të librave dhe shkrimit udhëtues. 
Në Indi, libra të tillë gjenden me bollëk. Pjesa më e madhe e tyre është 
shkruar nga perëndimorët, të cilët pretendojnë se janë kthyer në ekspertë të 
çështjeve indiane pas vetëm disa muajsh që kanë kaluar në atë vend të 
vështirë dhe enigmatik. Shpesh botuesit kanë përdorur ndihmën “e indianë-
ve”, të perëndimorëve që mbajnë emra indianë. Në raste të tilla shumë rrallë 
mund të ketë ndodhur që si kontribuues i këtyre shkrimeve të ketë qenë një 
indian i vërtetë dhe në asnjë rast shkrimet për Kalkutën, nuk janë shkruar 
nga një banor i saj. Si një banor i Kalkutës unë e di sa e vështirë do të ishte 
për të shkruar rreth Boas apo Madrasit. Për këtë, nuk është e habitshme kur 

 
165 Geoffrey moorhouse, calcutta the City Revealed (Penguin, 1971), fq. 45. 
166 Simon Schama, History of Britain (BBC books, 2002). 
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unë gjej gabime të mëdha të shpikura rreth Kalkutës apo stereotipe 
perëndimore rreth Kalkutës në shumë guida udhëtimi për Indinë. 

Gabimet që bien më shumë në sy shfaqen në librin më të famshëm rreth 
kujtimeve të udhëtimit që quhet “India- planeti i vetmuar”. Kjo guidë 
udhëtimesh, i cili shitet në miliona kopje është veçanërisht e ashpër dhe e 
gabuar rreth Kalkutës. Unë kam cituar më poshtë nga botimi i vitit 1996 , i 
cili është i fundit përpara vdekjes së Nënë Terezës. Në këtë libër kapitulli i 
titulluar “Kalkuta” fillon kështu: 

 
 “Tepër e populluar dhe e ndotur, Kalkuta shpesh është një vend i 
shëmtuar dhe i mjerë, të cilin shumë njerëz e cilësojnë si vendin më të keq 
në Indi. Për më tepër , Kalkuta është pllakosur nga një ankth kronik i fuqisë 
punëtore, që ka rezultuar në një rënie të kapacitetit të saj të prodhimit. 
Kalkuta nuk është një prezantim i mirë për Indinë dhe më e mira është që 
të vizitohet pasi të keni pasur shansin të njihni disa nga ekstremet e këtij 
vendi. Hindustan Motors është vetëm një nga shumë industri të mëdha, të 
cilat janë larguar nga ky qytet për ta transferuar veprimtarinë e tyre në 
shtete të tjera, kjo situatë mund të përmblidhet nga sistemi i pashpresë i 
prodhimit të energjisë në këtë qytet. Energjia elektrike në Kalkuta ndërpri-
tet shpesh, saqë çdo hotel, restorant, dyqan apo biznes i vogël ka gjetur një 
mënyrë tjetër alternative, si p.sh. gjenerator apo një sistem ndriçimi me 
bateri. Për këtë fajësohen punëtorët, teknikët, burimet e energjisë, minato-
rët që nxjerrin qymyrin, madje fajësohen edhe vagonët që nuk e shpërnda-
jnë qymyrin në kohë, por gjerësisht përmendet se Bombei p.sh. nuk vuan 
ndërprerjen e energjisë elektrike në këtë sasi dhe në një mënyrë të shpeshtë 
sa Kalkuta.” 
 
Unë nuk e di se cili do të ishte ai udhëtar që nuk do të largohej nga ky 

prezantim, por kësaj i shtohet edhe një fyerje e fundit: “mos e lini mjerimin 
që ju jepet me përshtypjen e parë t’ju largojë nga ky qytet. Ka shumë 
xhevahire për t’u zbuluar dhe ato nuk ndodhen shumë larg nga sipërfaqja”. 

Kjo guidë udhëtimit, veç faktit se nuk afron njerëzit duke përshkruar 
Kalkutën, ka edhe disa gabime të mëdha, të cilat po i përmendim më poshtë:  

“Ankthi kronik i fuqisë punëtore” – i cili mund të ishte i vërtetë midis 
viteve 1955-1980 është përmirësuar ndjeshëm dhe nuk është një realitet unik 
vetëm për Kalkutën. Qyteti ka qenë një bastion i sindikalizmit militant, por 
marrëdhëniet e tanishme të fuqisë punëtore në Kalkuta me shtetin (Bengali 
Perëndimor) janë ndër më të mirat në Indi. Kjo pasi marksistët, të cilët ishin 
acaruesit (problematikët) kryesorë në të shkuarën e kanë udhëhequr Bengalin 
Perëndimor vazhdimisht deri në vitin 1977. Në vitin 1977 deri në vitin 1978, 
45 % e të gjitha grevave dhe konflikteve në të gjithë Indinë ndodhën në një 
shtet të vetëm; në Bengalin Perëndimor; por e anasjellta, po ashtu, ka qenë 
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shumë mbresëlënëse. Për shembull, në vitin 1979 deri në vitin 1980, 
veprimet e ndërmarra nga punëtorët industrialë gjatë atyre ditëve në portin e 
Kalkutës përfshinë 99 761 persona; e njëjta shifër për vitin 1981, deri në 
vitin 1982 ishte 7 736 persona. Me sa duket konkurruesi kryesor në fushën e 
biznesit i grupit “Planeti i vetmuar, India – një guidë e thjeshtë” duket se 
është shumë më i informuar me ngjarjet që ndodhin në nënkontinentin 
indian; kjo guidë në botimin e vitit 1996 përmend: 

 
 “...imazhi i një qyteti që lufton për mbijetesë zbulon një rritje të shpejtë të 
kohëve të fundit të këtij qyteti për sa i përket pasurisë së tij... me rikthimin e 
qetësisë politike dhe pragmatizmit të qeverisë së Bengalit (Kalkuta) është e 
mbushur me optimizëm të freskët. Inaugurimi i sistemit të parë të tramvajit 
në Indi në vitin 1984 u pa si një ogur i mirë për një fillim të ri.” 
 
Kompania “Hindusatn Motors”, e cila është prodhues i makinës së 

famshme “Ambasador” vazhdon të gjendet në Kalkuta ose, për të qenë më 
të saktë, në qytezën e tyre industriale, pranë qytetit të quajtur Hind Motor. 
Prodhuesit e kësaj kompanie kanë një filial tjetër në shtetin perëndimor 
indian të Huxharatit, por të gjithë prodhuesit indianë të makinave operojnë 
në shumë shtete. Kompania nuk ka shprehur ndonjë synim rreth largimit 
nga Kalkuta dhe Kalkuta vazhdon të jetë shtëpia e makinës së famshme 
“Ambasador”. 

Ndërprerjet e energjisë elektrike në Kalkuta nisën në vitin 1971 dhe 
arritën kulmin, në fund të viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980, kur 
ndërprerja e energjisë elektrike arrinte deri në 12 orë në ditë. Tani qyteti ka 
shumë pak ndërprerje të energjisë elektrike – një nga arsyet pse shumë 
industri të cilat ishin larguar nga qyteti 20 vjet më parë – pra ato industri po 
rikthehen për shkak të kufizimeve të ndjeshme të ndërprerjeve të energjisë 
elektrike në qytetin e Kalkutës. Bengali Perëndimor tashmë po u shet 
energjinë e tij të tepërt shteteve fqinje. Sot Delhi dhe Bombei kanë 
ndërprerje serioze të energjisë elektrike dhe janë pllakosur nga errësira që 
është e vazhdueshme. Në maj të vitit 1995 organizata e britanike “Economic 
Intelligence Unit” organizoi një konferencë për situatën energjetike indiane. 
Kjo konferencë u mbajt në një nga hotelet më moderne të Delhit. Një 
ndërprerje e energjisë elektrike e ndërpreu fjalimin e ministrit indian të 
financave Montek Ahluwalia. Duke komentuar rreth situatës energjetike në 
New Delhi në vitin 1995, revista britanike “The Economist” shprehet: “Në 
periudhat më kulminante furnizimi me energji elektrike arrin mesatarisht 
rreth 20 % të totalit të nevojshëm, shifër kjo e parashikuar të rritet në 30 % 
në vitin tjetër”.167 

 
167 The Economist, Londër, 27 maj 1995. 
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Në të vërtetë në 5 dhjetor 1996 parlamenti indian në New Delhi pati një 
ndërprerje të paprecedentë të ndërprerjes së energjisë elektrike gjatë një 
interpelance parlamentare. Më 28 shkurt 1997 qyteti i Bombeit mbeti 24 orë 
pa energji elektrike. Guida “Planeti i vetmuar” ka të drejtë rreth faktit se 
“disa lloje gjeneratorësh apo sistemesh me bateri përdoren në Kalkuta”. Të 
gjitha bizneset dhe sipërmarrësit në Kalkuta i mbajnë këto mjete për t’i pasur 
nëse ndodh ndonjë ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike, pasi ata 
akoma nuk mund t’i besojnë faktit se ditët e vështira të krizës së thellë 
energjetike kanë mbaruar. Gjatë kohës kur unë jetoja në Kalkuta në vitet 
1970 kishte raste kur ndërprerja e dritave ishte aq e zgjatur, aq sa nuk kishte 
energji të mjaftueshme që të karikoheshin bateritë. Gjeneratorët rezervë janë 
tashmë një normë në të gjitha qytetet indiane; më 9 korrik 1996 tre pjesëtarët 
e një familjeje në New Dehli u asfiksuan dhe vdiqën nga tymi toksik i 
gjeneratorit të tyre gjatë kohës së ndërprerjeve të gjata të energjisë në 
kryeqytet. Thuhet se një qytet që po angazhohet në fushën e armëve 
bërthamore, nuk mund t’u sigurojë qytetarëve të tij diçka kaq bazë sa ç’është 
energjia elektrike. 

Për sa i përket çështjes së ndotjes “Lonely Planet” nuk duhet ta kishte 
përmendur Kalkutën, pasi Dehli i cili ka më shumë makina se të tri metrotë 
të marra së bashku dhe është qyteti më i ndotur në nënkontinent sot. Qytet-
shteti i Dehlit i cili në origjinë u ndërtua për qëllime administrative ka parë 
në çerekshekullin e fundit një rritje të dukshme të aktivitetit industrial. Gjatë 
muajve të dimrit niveli i grimcave të dëmshme në Dehli arrin në 550 ppm 
(WHO ka rekomanduar një maksimum prej 260 ppm) Ndotja e ajrit në 
Dehli, tani ka arritur nivele alarmuese dhe sipas Bordit Qendror të Kontrollit 
të Ndotjes, rreth 2000 ton tymra toksikë i shtohen atmosferës së qytetit çdo 
ditë. Në vitin 1996, WHO-ja botoi një listë me 41 vendet më të ndotura të 
botës (Kalkuta nuk figuronte në këtë listë dhe kjo gjë më duhet ta pranoj se 
më befasoi shumë) dhe New Dehli zinte vendin e katërt në këtë listë.168 
Edhe pas këtyre fakteve kur botuesit e Lonely Palnet vendosën të hapnin një 
kapitull për Kalkutën ku të përmendnin ndotjen e ajrit të këtij qyteti ata nuk 
e përmendin këtë ndotje të ajrit kur flitet për Dehlin. Madje edhe Rough 
Giude e besueshme në punën e saj e përmend Kalkutën (madje duke e 
nënvizuar dukshëm) në lidhje me ndotjen në qytetet indiane. Karakteristika 
befasuese për sa i përket ndotjes së Kalkutës ka të bëjë me faktin se ajo është 
shumë e qartë- masa të shumta tymi nafte dhe tymi të qymyrit që digjet në 
shkritoret përreth qytetit. 

Ndotja e ambientit është një çështje realisht e rëndësishme, e rëndë në 
Kalkutën e ditëve të sotme dhe një pjesë e grupeve dhe organizatave 
joqeveritare (dhe deri diku dhe qeveria) po përdorin ndikimin dhe presionin 

 
168 India Today, 15 korrik 1996. 
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e tyre që ky problem të zgjidhet. Mbase Nënë Tereza e cila dha përshtypjen 
se mund ta drejtonte qytetin me një dorë, mund të kishte bërë diçka për 
ndotjen e Kalkutës. Por kjo gjë nuk i interesonte asaj - për aq kohë sa ajo 
bëri publicitet duke shfrytëzuar qytetin, ajo ishte e kënaqur. Madje edhe 
pemët që ishin në pjesën e jashtme të “Shtëpisë e Nënës” janë nën kujdesin 
e Organizatës të njohur si “Economic Transport Organization” (Organizata 
e Transportit Ekonomik). 

Mund të debatohet, për faktin se ishte e pandershme të presësh nga një 
grua plakë të ngecur në Krishtërimin mesjetar, të kuptonte konceptet 
moderne, siç ishte p.sh ndotja. Ky ishte mendimi im deri ne momentin kur 
më ra në dorë një letër, të cilën ajo ia shkruante S. M. Ghosh169: 

 
I dashur z. Ghosh dhe i gjithë grupi SMG 
Zoti ju dashtë për të gjitha përpjekjet që po bëni për të luftuar kundër 
ndotjes së ajrit dhe ndotjes akustike. Në këtë mënyrë ju po i shërbeni edhe 
Zotit edhe fqinjëve tuaj. Ju i shërbeni Zotit duke u kujdesur për krijimin e 
Tij dhe po i shërbeni fqinjëve duke e bërë tokën një vend më të pastër dhe 
më të shëndetshëm për të gjithë. Vazhdoni të mbani në zemrën tuaj 
gëzimin për dashurinë që keni ndaj Zotit dhe fqinjëve dhe përhapeni këtë 
gëzim tek të gjithë ata që takoni. 
Le të shpresojmë 
M Tereza M. C 
 
Grupi SMG refuzoi të konfirmonte ose të mohonte faktin nëse një 

dhurim kishte ndërruar destinacion. Është e panevojshme të përmendim se 
Lonely Planet India ka një referencë të ndritshme për Nënë Terezën (në kuti 
dhe të nënvizuar) në kapitullin e tyre për Kalkutën, ku ajo prezantohet si 
“Shenjtorja e lagjeve të ndotura”; skica e saj biografike ishte faktikisht e 
pasaktë. Në një kapitull të librit “Fact’s for the Visitor” kishte detaje se si 
mund te merrje kontakt me Misionarët e Bamirësisë, nëse dikush dëshironte 
të punonte si vullnetar. 

 Ky libër udhëtimi jashtëzakonisht i famshëm ishte një reklamë globale 
për anët e varfëra dhe të neveritshme të Kalkutës, që janë pjesërisht faktike 
dhe në pjesën më të madhe pjesë mitesh. Po ashtu, për Nënë Terezën 
funksiononte dhe një stendë afishimi ndërkombëtare. Faktet nuk janë një 
pikë e fortë e këtij libri, i cili është kthyer në de rigeur për shumë të rinj që 
udhëtojnë drejt Indisë ose kërkojnë të mësojnë rreth saj. Është e habitshme 
se si personat që kujdesen për anën faktike në qendrën e drejtuese të Lonely 
Planet (nëse ka te tillë në këtë institucion), të cilët kishin mundësinë e 

 
169 Njoftime, në të cilat paraqitej kjo letër janë botuar në gazetat e Kalkutës gjatë gushtit të 
vitit 1996. 
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marrjes së fakteve të sakta; siç është adresa e zyrës së turizmit të qeverisë 
indiane në Kalkuta, të përmendin rrugë apo ndërtesa që nuk ekzistojnë. 
Duhet thënë për ta se adresën, kodin postar dhe numrin e telefonit të Nënë 
Terezës e kishin marrë të saktë (si ato në Kalkuta dhe ato në Londër). Unë 
nuk jam konsultuar më me Lonely Planet India që pas vdekjes së Nënës, por 
nuk pres që të ketë ndonjë ndryshim material, për sa i përket informacionit 
të tyre dhe qëndrimit gjithashtu. I shkrova më shumë se një herë botuesit 
kryesor në Australi duke nxjerrë në pah gabimet e panumërta të bazuara në 
fakte, por ata nuk bënë asnjë ndryshim të paktën deri në vitin 1996. 

Pjesa më e madhe e librave të publikuar në SHBA kanë gabime të njëtra-
jtshme për sa i përket fakteve, por më i dëmshmi është libri me titull “Fro-
mmer’s Frugal India Guide” (Guida e lirë e Indisë nga Fromeri). Ky libër 
synonte lexuesit e moshës së re. Kapitulli i këtij libri rreth Kalkutës fillon 
kështu: “Gjithçka që ju keni dëgjuar për Kalkutën është e vërtetë”. Ajo çka 
është e mjaftueshme të përmendet është fakti se autorja e librit Aaron ka 
bërë vetëm një gjë; ajo ka shkruar rreth këtij qyteti duke u bazuar në çfarë ka 
dëgjuar. Ajo nuk ka qenë kurrë atje! Ajo e përshkruan Kalkutën si një qytet 
të madh endacakësh, i cili i ngjan një skene, ku banorët që vijnë nga një mijë 
fshatra të ndryshëm, luajnë pjesën e tyre si aktorë të këtij qyteti”. Kalkuta 
është një qytet i vogël e kompakt. Historia e tij politike ju tregon që ai është 
qyteti më i madh kulturor i urbanizuar në Indi. 

Për Kalkutën ekzistojnë mite të frikshme të mendjes së njerëzve në të 
gjithë botën. Unë më poshtë po i referohem disa prej këtyre miteve. 

Miti numër 1: Kalkuta është qyteti më i populluar në botë, të paktën në 
Indi. 

Fakt: Kalkuta nuk është qyteti më i populluar në Indi. Kjo mund të 
thuhet për Bombein (Mumbai). 

Kjo që po paraqesim më poshtë është një lisë e 16 qyteteve më të 
populluara të botës; (shifrat në kllapa japin numrin e popullsisë që pritet të 
jetë në vitin 2015).170  

 
Tokio  26.6 milionë  (28.7) 
New York  16.3 milionë  (17.6) 
San Paolo  16.1 milionë  (20.8) 
Meksiko  15.5 milionë  (18.8)  
Shangai  14.7 milionë  (23.1) 
Bombei  14.5 milionë  (27.4) 
Los Angeles 12.2 milionë  (14.3) 
Beijing  12.0 milionë  (19.4) 
Kalkuta   11.5 milionë  (17.6) 

 
170 Burim i UNFPA. 
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Seuli   11.5 milionë   (13.1) 
Xhakarta  11.0 milionë  (21.2) 
Osaka  10.6 milionë  (nuk ndryshon) 
Tianjin  10.4 milionë  (17.0) 
Karaçi  9.9 milionë  (20.6) 
Dhaka  7.8 milionë  (19.0) 
Lagos   10.2 milionë  (24.4) 
Delhi   9.9 milionë  (17.6). 
 
Kalkuta, ashtu siç del dukshëm nga tabela e mësipërme, qëndron në 

vendin e nëntë së bashku me Seulin. Në vitin 2015, sipas UNFPA Tokio do 
të vazhdojë të qëndrojë në krye të listës, i ndjekur nga Bombei, Lagosi, 
Shangai dhe Xhakarta. Kalkuta do të zbresë më poshtë për sa i përket numrit 
të popullsisë, pra në vendin e njëmbëdhjetë së bashku me Delhin dhe New 
Yorkun. Qyteti që ka treguar një rritje më të madhe në botë që nga vitet 70 
deri në 2000 Ka qenë Manila, e cila kishte një rritje vjetore mesatarisht 4.65 
%. Kjo gjë mesa duket e ka kënaqur Nënë Terezën, e cila ashtu si miku i saj i 
ngushtë, kardinali Sin i Filipineve, ka pasur një qëndrim të prerë kundër 
metodave kontraceptive. Dy qytete që kanë rritjen më të shpejtë midis viteve 
1990-2000 ishin Daka në Bangladesh dhe Lagos në Nigeri me një rritje për 
një dhjetëvjeçar respektivisht 76% dhe 64 %. Problemet e qytetit të Dakës 
janë një ogur i keq për Kalkutën, pasi një pjesë e pupullsisë së tepërt pritet të 
kalojë kufirin për në Kalkuta. 

Gjatë viteve 1995 deri në 2025 dhjetë qytetet aziatike, të cilat janë plani-
fikuar të kenë rritjen më të madhe vjetore të popullsisë janë: Daka, Lahore, 
Karaçi, Rangun, Haderabad, Bangkok, Delhi, Bombei, Xhakarta dhe Banga-
lore. Rritja e këtyre qyteteve varion nga 3. 96 % (Daka) në 2.58 % (Banga-
lore).171 Një fakt interesant është se 7 nga këto 10 qytete gjenden në nënko-
ntinentin indian, por Kalkuta nuk është një prej tyre. 

Miti numër 2: Kalkuta është qyteti me numrin më të madh të lagjeve të 
varfëra në botë, të paktën të Indi. 

Fakt: Kalkuta nuk është qyteti me numër më të madh të lagjeve të varfëra 
në Indi. Në Bombei më shumë se gjysma e popullsisë jetojnë në lagje të var-
fëra. Në Kalkuta shifra e popullsisë që jeton në lagje të varfëra është 33% dhe 
në Delhi dhe Madras kjo përqindje arrin në 30. Shumë të tjerë në secilin prej 
qyteteve jetojnë në vendbanime me kushte shumë të këqija, madje më të këqija 
se në lagjet e varfëra. Rreth 5 % e popullsisë në çdo qytet janë të pasur, të cilët 
bëjnë një jetë të rehatshme të krahasuar me të pasurit e perëndimit. 

Lagjja e dytë më e madhe e varfër në botë (më e madhja nuk gjendet në 
Kalkuta, por gjendet në Meksiko City) gjendet në Bombei dhe kjo është 

 
171 “The Statesman”, Kalkuta, 30 korrik 1998, sipas burimeve të OKB. 
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pikërisht lagjja e varfër me emrin Dharavi, e cila ka qenë tema e librave, 
dokumentarëve dhe disertacioneve të panumërta. Dharavi është një qytezë 
brenda qytetit, ku më shumë se 500 000 banorë (ose 4 herë më shumë se 
popullsia e Gjenevës) jetojnë vetëm në këtë lagje të vjetër. Sipas ekspertëve, 
nëse gjërat do të vazhdojnë në këtë rrjedhë, në vitin 2010 rreth 80 % e 
popullsisë së Bombeit do të jetojnë në këto lagje të varfëra. 

Autori britanik Blake Morrison e përshkruan vizitën e tij në një qytet 
indian në shtator të vitit 1996 në këtë mënyrë:  

 
“Gjatë gjithë rrugës has njerëz të shtrirë, nga aeroporti në stacione 
autobusash dhe në kanale plehrash në stola dhe në shtrate të improvizuara 
nga dy apo nga tre vetë ose më shpesh thjesht të shtrirë nëpër trotuare. Kjo 
pamje i ngjan një pamje lufte, ku trupat ushtarake janë larguar dhe kanë 
lënë këtë gjendje. Ndryshimi i vetëm qëndron në faktin se këta nuk janë 
trupa të vdekurish, por ata janë thjesht duke fjetur. Hoteli ndodhet përballë 
spitalit të qytetit dhe për sytë e mi këmbësorët e zakonshëm mbi trotuare 
nuk bëjnë dallim nga ata që kanë ardhur për tek mjeku, të sëmurët, sakatët. 
Kur makina ndalon në ndonjë semafor, fëmijë të vegjël që mbajnë në krahë 
bebe lypin të holla nga dritaret e makinave. Gishtat e tyre në xhamin e 
makinës lëshojnë një tingull çjerrës si kotelet apo qentë e vegjël që mbyten 
në një kovë metalike”.172 
 
Qyteti që Morrisoni po përshkruante ishte Bombei, por nëse do t’ia 

tregonim dikujt në botë këtë përshkrim e ta pyesnim për emrin e qytetit ai do 
të thoshte se bëhej fjalë për Kalkutën. Bombei ka 70 000 fëmijë rruge, më 
shumë se të gjithë banorët e rrugëve që jetojnë në Kalkuta. Pavarësisht mje-
rimit të skajshëm, Bombei ka një emër shumë më të lartë se Kalkuta, duke 
qenë se është shtëpia e industrisë së filmit “Bolly Wood”. Organizata Katoli-
ke Indiane është e dhënë pas qytetit të Bombeit, sepse në të gjenden 40 herë 
më shumë katolikë se në Kalkuta.  

Me të vërtetë miku dhe biografi i Nënë Terezës Eduard le Joly, i cili nuk 
ka thënë një fjalë të mirë për Kalkutën, në biografinë për Nënë Terezën, ai 
thotë fjalë të mira për Bombein, duke u shprehur për të si “Holliwood-i i 
Indisë” dhe se në të jetojnë 400 000 katolikë. Qyteti mund të mburret me 
shumë shkolla dhe kolegje që drejtohen nga katolikët...”.173 Le Joly vazhdon 
duke përshkruar se si Nënë Tereza ishte një yll i përmasave të mëdha në 
Bombei dhe do të lavdërohej me të madhe nëpër rrugë, nëse e njihnin. Unë 
nuk mendoj se ka qenë kështu, por nëse me të vërtetë do të ishte kështu 

 
172 “Independent on Sunday”, Londër, 29 dhjetor 1996. 
173 Edward Le Joly. Mother Teresa the Glorious Years (St. Paul Publications, 1992), fq. 99. 
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atëherë do të kishte qenë e patolerueshme për katolikët indianë fakti që ajo 
në mënyrë imagjinare të injorohej në Kalkuta. 

Nga dhjetori i vitit 1992 deri në mars të 1993, 1200 veta vdiqën në 
përleshjet që u bënë në Bombei midis Hinduve dhe myslimanëve. Vetëm në 
12 mars u vranë 320 veta nga shpërthimi i një bombe të vetme. Nëse Nënë 
Tereza do të ishte një “yll” i tillë ajo do të kishte përdorur ndikimin e saj për 
të arritur pajtimin e palëve - si një e krishterë ajo duhet të kishte dalë mbi 
ndarjet midis sekteve. Ajo nuk shkoi kurrë në Bombei gjatë trazirave (ajo ka 
qenë jashtë vendit një pjesë të kësaj kohe) - por ajo vazhdoi të bëjë lutjet e 
saj të zakonshme për paqe dhe bëri një “apel për qetësi”. 

Miti nr. 3: Kalkuta është një vend përjetësisht i uritur. Në Kalkuta është 
tepër e vështirë të gjesh ushqim. 

Fakt: Çdo indian nga çdo pjesë e vendit do t’ju thotë se një familje e kla-
sës së mesme në Kalkuta shpenzon më shumë të ardhura për ushqim në kra-
hasim me qytetarët e tjerë të së njëjtës klasë në qytetet e tjera indiane. Fatke-
qësisht, në Kalkuta ka shumë pak restorante që shërbejnë ushqim tipik 
vendas. Përbërësit e kësaj kuzhine vendase janë delikatë, ushqimi është i 
harmonizuar dhe shumë shpesh duhet të mësohesh me shijen duke qenë se 
pjesa më e madhe e ushqimit gatuhet me vaj mustarde. 

Shteti i Kalkutës, Bengali Perëndimor është një nga rripet e tokës më 
pjellore se kudo në botë (ambienti moçalor që e bën atë të lagësht dhe me 
tendencë për zhvillimin e malaries është arsyeja kryesore pse dheu i sjellë 
prej tij është veçanërisht prodhues). Megjithëse një nga shtetet më të vegjël 
indianë (që përbën 2.6 % të territorit të përgjithshëm të Indisë), ai ka qenë 
prodhuesi më i madh vjetor i orizit në Indi për 20 vitet e fundit, duke pro-
dhuar rreth 20% të prodhimeve kombëtare mesatare. Shteti ka një vjelje 
vjetore të drithërave që arrin në 142 tonë për km katror, përkundrejt një 
mesatareje kombëtare të Indisë që arrin në 56 ton për km katror; në mesin e 
132 shteteve indiane ky shtet për sa i përket drithërave mban vendin e tretë. 
Nëse pjesë të mëdha të tokës nuk do të ishin të zëna me kultivimin e çajit 
dhe jutës, ai do të ishte në krye të listës së shteteve në këtë drejtim. Për t’ju 
dhënë një shembull po përmendim faktin se shteti më i madh në Indi, 
Madhja Bradesh, i cili për nga përmasat është edhe 5 herë më i madh se Ben-
gali Perëndimor prodhon sa 1 ½ e sasisë së vjeljeve se ky i fundit. Tregu i 
shitjes së drithërave me shumicë në Kalkuta është më i madhi në Indi. Çaji i 
famshëm i njohur si “shampanja e çajit” Darjeeling Tea eksportohet vetëm 
përmes Kalkutës. 

Më vjen keq që po ngjaj me një buletin të epokës sovjetike, por çështja e 
urisë së tejskajshme dhe gjith përfshirëse të Kalkutës, e cila është tema kyçe e 
publicitetit të makinerisë katolike (dhe medias së gjerë) ka nevojë të trajtohet. 
Fakti është se klasa e mesme e Kalkutës ushqehet shumë herë më mirë 
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krahasuar se shoqet e saj në qytete tjera të Indisë. I varfri në Kalkuta vuan 
ashtu siç vuan kushdo tjetër si ai në qytetet e tjera. 

Prodhimi bujqësor i përftuar nga zonat e thella të Kalkutës ka qenë 
gjithnjë në shifra impresionuese dhe në vitin 1813 kolonialisti britanik 
Charles Stewart u shpreh: “Provinca e Bengalit është një nga përftimet më 
me vlerë që është bërë ndonjëherë nga ndonjë komb”.174 

Sipas Sir William Jones, i cili shkruan në shekullin e tetëmbëdhjetë se 
Bengali ishte: “Ky vend i mrekullueshëm që fati e hodhi në krahët e Britani-
së, ndërkohë që ai ishte në gjumë.”175 

 Banorët e Kalkutës janë veçanërisht të dhënë pas peshkut (të ujërave të 
freskëta) dhe qyteti konsumon më shumë peshk se tri “metrotë” e tjera 
(Delhi, Bombei dhe Madrasi) së bashku.  

 Peshku është produkti kryesor në kulturën e Bengalit Perëndimor, i cili 
është shteti i vetëm në Indi që ka një Ministri Peshkimi. Banorët e Kalkutës 
konsumojnë lloje të ndryshme peshqish, por pa dyshim që ka lloje peshqish 
që janë më të preferuar ku përmendim peshkun ilish (eelish) si peshku më i 
vlerësuar; ai përveçse është i shijshëm, i butë dhe stinor ai po ashtu ka disa 
kocka të holla - vlerësimi i këtij lloj peshku nuk mund të bëhet nga një 
shqiptare. Por mund të prisni nga ajo që ta trajtojë me respekt. Ekziston një 
tregim parabolik (që përmendet në shumë prej biografive të saj) rreth nënë 
Terezës dhe peshkut ilish. Në të thuhet: “Një herë një familje e klasës së 
mesme në Kalkuta dëshironte që t’i shpërblente me të mira Motrat dhe kë-
shtu që u dërgoi atyre një pako me ilish. Nëna u mërzit pasi Motrat do të 
shijonin një ushqim të shijshëm, por në mënyrë që të mos i shkonte dëm ajo 
u kërkoi atyre që ta gatuanin në mënyrë të tillë që të mos ngacmonte shijet e 
tyre. Ajo u kërkoi atyre që ta zienin peshkun! Ky tregim përfundon me një 
shënim të gëzueshëm, ku thuhet se Motrat e hëngrën me kënaqësi ushqimin 
e tyre të thjeshtë. 

Tani, peshku ilish shpërbëhet me shpejtësi nëse e zien. Unë vetëm shpre-
soj që ashtu si shumë parabola të tjera rreth saj edhe kjo të mos jetë imagji-
nare. Nëse kjo është një ngjarje e vërtetë, atëherë unë kam frikë se vetëm me 
këtë veprim që ka bërë Nënë Tereza ka humbur të drejtën e të quajturit “nga 
Kalkuta”. Unë jam i përgatitur t’i kaloj të gjitha devijimet e saj, por të ziesh 
peshkun ilish është diçka që një vendës nga Kalkuta nuk do ta merrte me 
shumë lehtësi! 

Imazhi i Kalkutës si një qytet pa ushqim dhe me një uri të përhershme 
është shumë larg të vërtetës dhe vetëm nëse dikush do të jetonte për disa 
kohë me një familje të klasës së mesme do të ishte në gjendje ta vlerësonte se 
sa e pavërtetë është ajo thënie. 

 
174 Cituar në “Calcutta The City Revealed”, fq. 133. 
175 Cituar në “India Discovered”, fq. 21. 
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Sipas informacioneve që kam, ka një lidhje midis urisë së një qyteti dhe 
nivelit të tij të inflacionit. Nëse është kështu, Kalkuta është në pozicionin më 
të mirë në mesin e 4 qyteteve të quajtura “metro” të Indisë. Qyteti më i 
madh në secilin cep të nën kontinentit në formën e diamantit quhet “metro” 
(që është shkurtimi i “qytet metropolitan”. Katër “metrotë” janë Dehli, 
Bombei, Madras dhe Kalkuta. Në një studim të bërë për monedhën rubi dhe 
vlerën që ajo kishte në vitin 1996 krahasuar me vlerën e tij në vitin 1982 doli 
se Kalkuta jo vetëm që ishte në një nivel më të mirë se qytetet e Delhit, 
Madrasit dhe Bombeit (rend në të cilën vendosen në këtë studim), por ishte 
dhe pak më mirë se mesatarja kombëtare.176 

Në 10 dhjetor 2001, personazhi i famshëm televiziv, kuzhinieri Keith 
Floyd nisi të transmetonte një emision mbi ushqimin nga qyteti i Kalkutës. 
Në këtë program ai nuk ndaloi së shprehuri mrekullimin e tij me nivelin e 
lartë të kuzhinës dhe prodhimet e panumërta. Po ashtu, ai foli dhe pak më 
shumë se ç’duhej për “rrugët e pastra dhe elegante”, që ka shumë mundësi të 
ketë qenë një reagim normal nga një tronditje e shkaktuar nga një pamje 
imagjinare që nuk përputhej me realitetin.177 

 Ajo çka ka arritur Nënë Tereza, veçanërisht gjatë çerekut të fundit të 
shekullit është fakti që ka bërë që njerëzit nga e gjithë bota të vijnë në 
Kalkuta duke kërkuar në veçanti varfërinë e përshkruar. Në të vërtetë pjesa 
më e madhe e “turistëve” të huaj me të cilët jam takuar në Kalkuta gjatë 
dekadës së fundit i përkasin kësaj kategorie. Këtu përfshihen dhe ata burra e 
gra që vijnë për të punuar si vullnetarë për Misionarët e Bamirësisë. 
Padyshim që këta kërkues të varfërisë arritën ta gjejnë atë në sasi të mëdha. 
Në fund të fundit Kalkuta është një qytet i botës së tretë. Le ta ta harrojmë 
botën e tretë, po ju pyes se nëse unë nisem në Suedi me qëllimin e vetëm që 
të gjej varfëri apo të varfër atje, a nuk do t’i gjej?  

Njerëzit që kanë vizituar këtë vend përpara kohës së Nënë Terezës nuk 
kanë qenë të zellshëm të përfshiheshin në temën e varfërisë. Në vitin 1949 
producenti i filmave francezi Jean Renoir ( i biri i piktorit Pierre –Auguste) e 
përshkruan qytetin si “një kopje e mirë e periferisë së Londrës”.178 Ky pro-
noncim vjen edhe pse dy vjet pas ndarjes problemet urbane të qytetit ishin 
akute dhe kishte shumë lagje të varfëra rreth e përqark, por në këtë rast vizi-
torët thjesht nuk kishin prioritet të tyre vëzhgimin e kësaj pjese. 

Megjithatë, të paktën në dekadën e fundit, shumë “vampirë” që kanë 
kërkuar aspektet më të këqija të Kalkutës janë zhgënjyer dhe kjo ka ndodhur 
veçanërisht nëse më parë se të vizitonin Kalkutën ata kanë vizituar pjesë të 
tjera të Indisë, vetëm në rast se këmbëngulja e tyre ka qenë tepër e madhe 

 
176 Skicë statistike e Indisë 1995-96. 
177 Kanali televiziv britanik “Channel 5”. 
178 Jean Renoir, Letters (Faber and faber, 1994), fq. 222.  
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për të parë atë që dëshironin të shihnin. Shkrimtari udhëtues Steve 
McClarence e përshkruan179 kështu eksperiencën e një “turisti” të tillë të qua-
jtur Majkëll dhe që vinte nga Shtetet e Bashkuara me të cilin ai ishte takuar 
në Kalkuta: 

 
“Majkëlli është i mërzitur në kohën e mëngjesit. Gjërat po shkojnë sipas 
planit. Ai ka ardhur në Kalkuta për të gjetur varfëri - ashtu si dhe shumë 
udhëtarë të tjerë që kanë ardhur në Indi, ai ka ardhur këtu për të gjetur 
vetveten. Të dyja këto qëllime po duket se janë të pakapshëm. Sigurisht që 
ka lypës - thotë ai - sigurisht që ka njerëz që flenë në rrugë, por sinqerisht 
kjo nuk është varfëri e vërtetë, apo jo? Nuk është - thotë ai, - ndërkohë që 
luan me vezën që ka në pjatë - nuk është varfëri e barqeve të zhuritur nga 
uria. Kalkuta ka pamjen e qytetit më të dëshpëruar të tokës, një vend që 
zien nga humanizmi dhe mizoria, një vend ku duhet të zgjedhësh rrugën 
tënde në mesin e të vdekurve dhe atyre që po vdesin, një vend i mbuluar 
nga ankthi, një xhungël njerëzore, ku njerëzit kanë predikuar katastrofën 
gjatë më shumë se një gjysmë shekulli.” 
 
Më vonë, gjatë ditës, Majkëlli përshkruhet në shkrimet e autorit si një 

njeri që arriti kulmin e lumturisë së tij: 
 
“Majkëlli nga Nju Jorku është tashmë një njeri i ndryshuar plotësisht. Pasi 
hëngri mëngjes ai mori një taksi dhe i kërkoi taksistit ta çonte në një vend 
me të vërtetë të varfër. Pas gjysmë ore ata e gjetën; një lagje me të vërtetë e 
varfër, e qelbur; me të vërtetë barqe të zhuritur nga uria. Majkëlli lëshohet 
mbi “mulligatawny” (një lloj ushqimi që i përngjan supës dhe një përkthim 
letrar i kësaj fjale do të thotë “ujë speci”). Ai është drejt rrugës për të gjetur 
vetveten. 
 
Kam harruar të numëroj sa Majkëll-a (dhe Margarita) kam takuar; dhe 

ajo çka është interesante është fakti që pjesa më e madhe e tyre janë nga 
Shtetet e Bashkuara dhe Evropa Perëndimore. Numri i tyre është rritur që 
nga momenti i publikimit të librit dhe shfaqjes së filmit “The City of Joy”. Nuk 
ka nevojë të përmendet fakti se ky libër si dhe filmi është produkt i një grupi 
njerëzish katolikësh dhe evangjelistësh të etur. Aty ku Nënë Tereza ndërpreu 
së dëmtuari reputacionin e Kalkutës ia nisi filmi “The City of Joy”. 

Steve McClarence kishte bërë një vëzhgim të mprehtë gjatë një vizite të 
shkurtër të tij për faktin se shoferët e taksive në Kalkuta ishin kthyer në 
guidë për një udhëtim të organizuar në vendet më të llahtarshme të qytetit. 
Në të vërtetë, shoferët e taksive që shërbejnë në aeroportet e vendit në 
mënyrë rutinë i pyesin pasagjerët që vijnë nga Perëndimi se cilën lagje të 

 
179 “Independent on Sunday”, Londër, 3 shtator 1995. 
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varfër dëshirojnë të vizitojnë. Lagjja e varfër Pilkhana në Howrah e cila 
aktualisht është “qyteti” i The City of Joy, thuhet se është një domosdoshmëri 
për t’u vizituar në itinerarin e turistëve të sotëm në Kalkuta. 

Kjo është një kthesë e çmuar në fatin e qytetit! Çfarë suksesi i mrekullu-
eshëm i publicitetit dhe dogmës perëndimore! Qyteti, i cili deri në fillim të 
shekullit të njëzetë ishte një pikë e fokusit të perandorisë më të madhe të hi-
storisë dhe qyteti të cilin i riu Lord Curzon përpara se të bëhej Zv/mbreti i 
Indisë e quajti “një kapital të shquar të një perandorie jo më pak të vogël në 
përmasa se e tërë Evropa”180 ka ndryshuar shumë! 

Gazetarë dhe shumë të tjerë do të habiteshin jashtë mase nëse Kalkuta 
përshkruhet si një qytet normal dhe janë të tmerruar nëse ky qytet paraqitet 
si një qytet elegant. Një ditë po lexoja biografinë e Dr. Will Pickles, presiden-
tit të parë të Kolegjit Mbretëror të General Practitioners, në të cilin unë jam 
anëtar i një organi të rëndësishëm. Biografi e përshkruan eksperiencën e Dr. 
Pickles në Kalkuta duke thënë: 

 
“Ata mbërritën në destinacionin e tyre në Kalkuta në dhjetor të vitit 1912 
dhe Will-it iu duk si një vend i këndshëm dhe i bukur për të qëndruar; dar-
kimi në klubin e Bengalit, vallëzimi në klubet e natës të së shtunës, ndjekja e 
garave, ndeshjet e polos dhe martesat e dy ose tre pasagjerëve….”181  
 
Që në këtë pikë biografi është tejet i shokuar - “Kalkuta” u përmend, 

por ku është panorama e imagjinuar? Ai zhytet sërish në lexim, “…dhe tme-
rri i varfërisë dhe sëmundjes në atë qytet duket se nuk i kanë bërë atij për-
shtypjen e duhur”. Këtu ka dy fakte që duhet cilësuar: 

a) Dr. Pickles shkoi në Kalkuta kur ajo ishte zyrtarisht “qyteti i pallate-
ve”, pavarësisht se, nëse kërkonit, mund të gjenit në të dhe shumë lagje të 
varfëra.  

b) Biografia ishte shkruar në vitin 1970, pak pasi Nënë Tereza u katapul-
tua si një person në zë nga ana e Muggeridge. 

Më poshtë po ju paraqes disa vëzhgime të shkurtra të marra nga perce-
ptimet e Kalkutës në mediat e shkruara perëndimore gjatë 5 viteve të fundit, 
të cilat janë zgjedhur thjesht rastësisht. Po citoj më poshtë shkrime të marra 
nga gazetat britanike, por më kanë thënë se në Shtetet e Bashkuara imazhi 
është akoma edhe më i keq: 

“70,000 mund të jetë numri i atyre që po vdesin sonte në trotuare”, 
shkruante gazeta “The Daily Express”.182 

 
180 David Gilmour, Curzon (Macmillan, 1994), fq. 68. 
181 John Pemberton, Will Pickles of Wensleydale (Geoffrey Bles, 1970), fq. 52. 
182 26 prill, 1973. 
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“Pjesa më e varfër dhe më e zymtë e Indisë”, (e mbushur plot) “me 
pellgje me erë të keqe dhe e mbushur plot me lagje të varfëra”, shkruante 
gazeta “The Times”.183  

Sërish kjo gazetë (The Times) shkruante: “...njëri nga qytetet më të 
varfëra të botës”.184 

“Qyteti i lagjeve të pista dhe të varfëra, i ndotjes dhe i Nënë Terezës”, 
shkruante “Sunday Times”.185 

“Lagjja e varfër më e keqe në botë”, shkruante “The Independent on 
Sunday”.186 

Gazeta e fundit e përmendur më lart, pak muaj më vonë pas këtij citimi 
për Bombein, shprehet kështu: 

 
“Ne ecëm përmes qendrës së qytetit pranë një sërë qendrash banimi të pista 
që vazhdonin në rresht me njëra tjetrën. Njerëzit shprehen se Bombei është 
70 % i mbuluar nga lagjet e varfëra dhe kjo në të cilën ne ndodheshim ishte 
pjesa më e vogël e problemit dhe që kishte zona të tëra që shtiheshin 
përreth qytetit të mbushura me vendbanime të varfëra dhe të pista… Në 
çdo anë të këtyre lagjeve të mjerueshme banorë të rinj kishin ngritur shtëpi-
të e tyre thjesht duke ngritur një barakë të mbuluar me letër katrama të 
mbështetur mur pas muri, në të cilët kishin varur enë, rroba, tenxhere 
…Ndërkohë që ne ndaluam për të vëzhguar nga afër një rrugicë që kalonte 
në një ngushticë të mbushur me plehra, pamë pisllëqe, kanale të zeza të ha-
pura dhe grumbullime minjsh.187 
 
Përshkrimi nuk është vlerësues, madje mbase më i ulët se “lagjja e varfër 

më keqe e botës”, por gjithsesi ka një ndryshim të madh midis komenteve të 
bëra për të dy qytetet. Nëse rasti i Bombeit ishte një përshkrim i bërë nga 
ana e një dëshmitari, përshkrimet e bëra për Kalkutën janë thjesht pasojë e 
imagjinatave të thella të gazetarëve, të cilët kurrë nuk kanë qenë në atë qytet. 

Tani, a është Kalkuta një nga qytetet më të varfëra të botës? Unë nuk e di, 
por unë di që bota është një vend i madh dhe në të gjendet një numër i madh 
qytetesh si dhe di faktin tjetër që, pavarësisht se rënia e kohëve të fundit ka 
qenë e rrëmbyer, deri vonë në mes të viteve 1930, Kalkuta ka qenë një nga 
qytetet më të pasura të botës. Po ashtu, unë di se kushton më shumë që të 
marrësh me qira një metër katror zyrë në Kalkuta se sa kushton në Londër. 

Në fakt nuk ekziston një tabelë e të ardhurave për person të banorëve të 
qyteteve të Indisë, por sipas pasurisë së mbledhur Bombei është aktualisht 

 
183 4 shkurt, 1986. 
184 27 gusht 1996. 
185 24 mars 1996. 
186 24 mars 1996. 
187 “Independent on Sunday”, 26 janar 1995. 
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në vendin e parë në mesin e qyteteve indiane, pavarësisht se nëse do të bëhej 
një lidhje për sa i përket të ardhurave për person Bombei dhe Kalkuta do të 
ishin në pozicion të njëjtë si pasojë e popullsisë së madhe që ka Bombei si 
dhe numrin e madh të të varfërve që ndodhen atje. 

Tani, a është Kalkuta “pjesa më e varfër dhe më e zymtë e Indisë?” Unë 
nuk e di se çfarë nënkuptohet me fjalën “i zymtë” dhe dikush nuk duhet të 
befasohet nëse banorët e qytetit kishin një ndjenjë kolektive vetëvrasëse për-
ballë luftës së vërtetë që mediat botërore kanë hapur kundër tij; por Kalkuta 
nuk është ‘pjesa më e varfër” e Indisë. Pjesa më e varfër e Indisë është rajoni 
i Raigarhit në shtetin e Orisas, që ndodhet në një largësi të barabartë më një 
natë udhëtim me tren nga Kalkuta. Raigarh është zona që ka të ardhurat më 
të ulta për person nga të gjitha rajonet e Indisë, përqindjen më të lartë nën 
nivelin e varfërisë (75%) dhe një nga përqindjet më të larta të vdekjes fosh-
njore në botë. Pjesa e popullsisë së Kalkutës që jeton nën nivelin e varfërisë 
është 13% përkundrejt mesatares së vendit që është 29.9%. Ashtu siç 
pranohet “niveli i varfërisë” përkufizohet nga qeveria indiane si pragu mbi të 
cilin njerëzit e dinë se nga do ta sigurojnë vaktin e ardhshëm të ushqimit. 

Mundet që të mos ekzistojë një krahasim i të ardhurave për person në 
qytetet indiane, por ajo çka ekziston është informacioni i numrit të persona-
ve që paguajnë taksat e të ardhurave në secilin qytet. Në këtë aspekt Kalkuta, 
i cili nuk është qyteti më i populluar i Indisë ka numrin më të madh të 
taksapaguesve për të ardhurat personale, numër i cili arrin në 1.4 milion ose 
12.73% e popullsisë së këtij qyteti. Përqindja mund të duket e vogël, por e 
njëjta përqindje për kryeqytetin e vendit Delhin është 8.91%. Në Indi, 
totalisht 12 milionë njerëz (ose më pak se 0.2%) paguajnë taksa. 

“70,000 mijë veta janë duke vdekur sonte në trotuar” ishte komenti i një 
të riu me emrin Paul Dacre, e më pas “The Daily Express” (ai tani është botu-
esi i një gazete më me ndikim dhe më të thellë për sa i përket prirjeve konse-
rvative “Daily Mail”), duke u kthyer prapa në kohë në vitin 1973 në një 
intervistë me Nënë Terezën në Londër. Ajo kishte shkuar atje për të marrë 
çmimin e vitit 1973 “Templeton Award” (me vlerë 35,000 paund anglez) 
“për mirëkuptim fetar”. Njerëzit mesa duket harrojnë se numri total i të 
vdekurve dhe të plagosurve pas sulmit të bombës atomike në Nagasaki ishte 
66,000. Unë duhet të pranoj se Mr. Dacre ka qenë tepër i sjellshëm me 
Kalkutën - referimi i zakonshëm i gazetarëve është “miliona vdesin në rrugët 
e këtij qyteti (Kalkuta)”. 

Michael J.Farell, një editor i vjetër i “National Catholic Reporter”, orga-
ni kryesor katolik i Amerikës, duke shkruar nga tavolina e tij e punës në 
Kansas City, të Shteteve të Bashkuara, paraqiti një pikëpamje unike se bano-
rët e Kalkutës janë kaq mjerisht të degraduar, saqë klasifikohen si një degë 
tjetër e pemës së evolucionit njerëzor; ai shprehet se njerëzit sot “në këtë 
gradë të evolucionit njerëzor”, përfaqësohen nga dy tipe njerëzish; njëri i 
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pasur dhe normal dhe tjetri “njeriu i një rruge të humbur të Kalkutës”, i cili 
kurrë nuk kishte pasur shtëpi, punë apo bashkëshorte, makinë apo kollare 
apo qoftë edhe 10 $ në emër të tij. Sot në moshën 27 vjeçare, i pa aftë për ta 
përballuar edhe më tej këtë ai shtrihet dhe vdes.188 Pyes veten se çfarë ka për 
të thënë vija politike e të menduarit në Vatikan për sa i përket kësaj teorie 
unike rreth evolucionit njerëzor, të devijuar nga linja biblike. 

Nuk është e nevojshme të përmendet fakti se këto admirime për Kalku-
tën janë bërë në kontekstin e Nënë Terezës dhe shumë shpesh, nga njerëz që 
nuk e kanë vizituar qytetin më parë. Madje edhe nëse gazetari i ngarkuar me 
këtë punë do të shkonte në Kalkuta dhe do të zbulonte se realiteti nuk 
përputhej me imazhin e këtij qyteti, ai nuk do të shihte asnjë arsye për ta 
ndryshuar shkrimin e mëparshëm. Filmi horror për imazhin e Kalkutës është 
një kopje e mirë e këtij realiteti dhe kjo është ajo që producenti i filmit 
dëshiron dhe, në fund të fundit, kjo është ajo që dhe lexuesit duan të lexojnë. 
Gjithashtu, ashtu siç e dimë dhe të gjithë ne, historitë e kontrastit të madh; i 
gjithë tmerri, përballë gjithçkaje hyjnore. Ky është materiali nga i cili 
përbëhen të gjitha përrallat dhe fantazitë. Psikoanalisti Jung ka bërë një 
studim rreth kësaj magjepsje të racës njerëzore me imagjinatën primitive dhe 
e ka paraqitur këtë në teorinë e tij të “arkeotipeve”. 

Biografitë e shumta të Nënë Terezës japin një përshkrim të tillë grotesk 
të Kalkutës, saqë ai bëhet pothuajse krenar, sublim. Qytetarët e këtij qyteti 
përshkruhen si robotë, të plogësht, në një farë mënyre të gëzuar, por shumë 
nevojtarë dhe të varfër. E gjithë kjo del në pah si diçka sureale, si përshkrimi 
i ferrit të bërë nga Hironymus Bosch, të cilit i janë shtuar disa figura të defo-
rmuara dhe të çuditshme nga ana e Edvard Munsch. Më poshtë, po citoj një 
pjesë të shkëputur nga një biografi e famshme, në të cilën autori, duke cituar 
një vullnetar pa emër, përshkruan skenën e shtëpisë së një personi që është 
duke vdekur: 

 
Rreth këmbëve të tij ishte mbështjellë një rrugicë dhe na duhet ta nxirrnim 
përjashta për shkak të erës së keqe. Kur e lamë, uji bëri që gjaku të rridhte 
mbi mishin e mavijosur, muskujt dhe kockat dolën në shesh. Këmba nuk 
ishte gjë tjetër tashmë, veçse një skelet dhe mund të dalloje qartë përmes 
këmbës deri tek gjuri. Një sorrë erdhi dhe e mori kockën që kishte rënë nga 
këmba; edhe ato ishin të uritura.”189 
 
Çdokush që ka pasur mundësinë të analizojë një trup të vdekur apo të 

hapë një kufomë do të ishte në gjendje të na tregonte se sa e vështirë është të 
shkëpusësh kockën nga kocka, madje dhe në një kufomë të vdekuri; kockat e 

 
188 National Catholic Reporter, SHBA, 17 mars 1995. 
189 Sue Shaw, “Mother Teresa”, fq. 108. 



 162 

vogla të këmbës janë të lidhura fort njëra me tjetrën nëpërmjet ligamenteve 
dhe fijeve muskulore. Që një kockë të shkëputej nga trupi, e veçanërisht nga 
trupi i një njeriu të gjallë do të duhej një nga mrekullitë e Nënës. Kocka që 
shkëputen nga këmbët dhe bien dhe sorra të uritura që vërsulen për t’i 
ngrënë janë skena që mund të ndodhin në filma me efekte speciale, por jo në 
jetën reale. Autorja e librit në fjalë, Sue Shaw, më ka thënë personalisht se 
ajo kurrë nuk qenë në Kalkuta. 

Unë kam vënë re se shpesh gazetarët dhe autorët mërziten nëse shkojnë 
në Kalkuta, pasi ajo që shohin atje nga Tereza dhe nga qyteti nuk përputhet 
në asnjë formë me imazhin që ata kanë në mendje. Ata shpesh e shfryjnë 
këtë acarim të tyre, me qytetin dhe qytetarët e tij. Zemërimi i institucionit 
katolik ndaj mungesës së devocionit në Kalkuta është shfaqur shpesh në 
shumë mënyra; Kjo gjë shfaqet kur katolikë të ardhur nga Perëndimi kanë 
vizituar qytetin duke pritur të shohin një popullsi nën nivelin njerëzor vajtu-
es dhe të zhytur në devocion ndaj Zotit, të paktën tepër mirënjohës ndaj të 
gjallëve shenjtorë (shenjtorëve të gjallë). Në vend të kësaj panorame ata 
gjejnë një qytet të fortë laik, ku muret janë të shkarravitur nga grafitet mar-
ksiste dhe ku katolicizmi është shpirtërisht i panjohur. Është e vështirë për 
një katolik, të përballet me acarimin që qyteti i Nënë Terezës nuk ka lidhje 
shpirtërore me besimin e saj. Priftërinjtë dhe autorët katolikë shpesh kanë 
hedhur helm mbi këtë qytet si pasojë e këtij zemërimi që kanë brenda tyre. 

Prifti jezuit Paul Chetcuti, i cili shkoi të punonte në Kalkuta për Nënë 
Terezën ishte shumë i befasuar nga mungesa e besimit që ekzistonte tek 
popullsia e këtij qyteti dhe veçanërisht nga mungesa e besimit tek të varfërit. 
Ai shprehet: “Ajo çka më bëri më shumë përshtypje teksa pashë ato gra dhe 
burra që endeshin në ato lagje të pista, ishte ideja se sa e lehtë është për 
njeriun të humbë natyrën e tij njerëzore… Unë kam parë njerëz që nuk 
kishin ndonjë dallim nga egërsirat.” 

I paaftë për ta mbajtur zemërimin e tij që ndiente ndaj Kalkutës, ai tha: 
“Nuk është e lehtë të përshkruash atë që sheh në Kalkuta. Qyteti më duket si 
një plagë e hapur.” Ai vazhdon duke treguar se si në Kalkuta ai arriti të 
kuptonte se edhe Krishti kishte zbritur në ferr, se si kalkutasit nuk posedo-
nin “shkëndijën hyjnore” dhe ishin “një tempull i asgjëje”; “me sytë e tyre të 
boshatisur nga të gjitha shprehjet e ndjenjave dhe gëzimit.”190 

Katolikët të cilët mund të jenë të nevrikosur me të varfërit e qytetit, pasi 
këta të fundit nuk i vlerësojnë shenjtorët e gjallë që gjenden midis tyre, duhet 
të kuptojnë se nuk është prej parimeve të Krishterimit që të shfryjnë inatin e 
tyre ndaj qytetarëve të këtij qyteti dhe t’i fyejnë ata. Në vend të kësaj ata 
duhet të pyesin veten se pse Kalkuta nuk ka ndikim katolik apo ndonjë 

 
190 Paul Chetcuti, në “Choosing to Serve the Destitute” (Botuar nga Irish Messenger 
Publications, 1980), fq. 3-5. 
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popullsi katolike rreth të cilës të flitet. Nëse Nënë Tereza do të kishte përha-
pur apo shpërndarë një pjesë të vogël të asaj çka bota mendon se ajo shpërn-
dan, të varfërit në Kalkuta do të ishin kthyer me turma në këtë fe. 

Të gjithë lexuesit duhet ta dinë se edhe në rast se nuk përmendet Nënë 
Tereza, Kalkuta përmendet si metaforë e varfërisë dhe lagjeve të pista. Në 
filmin e famshëm “In the Name of the Father” (1993) të burgosurit e IRA-s që 
ishin në grevë urie shfaqen duke përlyer muret dhe tavanet me jashtëqitjet e 
tyre në të gjitha qelitë. Ata i dhanë leje vetëm një kardinali katolik që t’i 
intervistonte. Kardinali më vonë i tregoi shtypit se ai ishte tronditur nga ajo 
që kishte parë dhe se një nivel të tillë të degradimit njerëzor ai e kishte parë 
vetëm në Kalkuta! Në filmin e Woody Allenit Alice (1990), kur Mia Farrow i 
thotë William Hurt se duke dashur të gjejë vetveten ajo do të shkonte në 
Kalkuta për të punuar për Nënë Terezën, Hurti i tronditur merr një minutë 
kohë për të përgatitur fjalën e tij dhe, duke iu marrë goja, thotë: “Por në 
Kalkuta qarkullojnë 10,000 sëmundje të panjohura!” 

Ajo çka është interesante për Kalkutën është fakti se banorët e saj, 
ndihen shumë rehat në qytetin e tyre. Shumë prej tyre jetojnë në mes të var-
fërisë, por nuk nxitojnë të largohen. Nëse Kalkuta është pjesa më “e varfër, 
më e dëshpëruar dhe më e uritur e botës” ose madje dhe India a ka njohur 
ndonjëri nga ju refugjatë që vijnë nga Kalkuta? Pjesa më e madhe e proble-
meve të Kalkutës i përkasin njerëzve që janë grumbulluar në Kalkuta. Kohë 
pas kohe indianët, për t’i shpëtuar varfërisë në vendin e tyre, janë larguar me 
anije, tragete, madje dhe duke u varur tek pjesët e lëvizshme të aeroplanëve; 
a ka qenë ndonjëri prej këtyre refugjatëve një kalkutas? Kur janë larguar 
kalkutasit në masë, nga qyteti i tyre, për në qytete të tjera të Indisë? Në mesin 
e hordhive që emigruan nga dyert e Kalkutës në Bangladesh në vitet 1960-të 
dhe 1970-të (shumë prej tyre në të vërtetë kaluan nëpërmjet aeroportit dhe 
portit detar të Kalkutës) drejt Anglisë, sa prej Kalkutës apo Bengalit Perëndi-
mor u nxitën që të bashkohen me masat e palara? Është interesant fakti që 
qytetarët e Bangladeshit që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar njihen gjithmo-
në e më shumë me emrin “Bengalis” duke pasur parasysh se qytetarët e 
Bangladeshit dhe Bengalit në Bengalin Perëndimor përdorin të njëjtën gjuhë 
të shkruar, gjuhën bengale. Por midis këtyre dy popujve ekzistojnë ndryshi-
me të mëdha kulturore, ndër të cilat më i rëndësishmi është se qytetarët e 
Bangladeshit janë myslimanë të vendosur, ndërsa qytetarët e Bengalit në 
pjesën dërrmuese i përkasin fesë hindu. 

Libri “Fodor’s India” (1996) e qartëson këtë pikë: 
 
“Në një pankartë në gjuhën angleze, në të cilën përmblidheshin ndjenjat e 
shumë kalkutasve thuhet: 
 “Shumë vetë thonë se Kalkuta është një qytet i vdekur. Por qindra vetë 
dynden nga vendet fqinje drejt Kalkutës çdo ditë. A mos janë kafshë ata që 
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ushqehen me kërma? Jo! Ata vijnë me shpresën për të gjetur mundësi për 
mbijetesë dhe jetesë. Ata i arrijnë këto dhe vendosen aty. Ata nuk janë 
kërmë-ngrënës dhe Kalkuta është tepër e gjallë.” 
 
Këto ishin për sa i përket fakteve, ndërsa po t’i kthehemi filmave 

Kalkuta është gjithmonë në fund. Seriali “The Simpson”, që mund të konside-
rohet si seriali komik më i suksesshëm i të gjitha kohërave ka si personazh të 
tij një pronar dyqani ëmbëlsirash që quhet Apu. Ky personazh i cili flet me 
një theks të veçantë të pjesës jugore të Indisë përshkruhet si një emigrant 
nga Kalkuta. Në një nga episodet ai paraqitet si në një formë prekëse duke u 
arratisur nga varfëria e Kalkutës. Pyes veten se si ka mundësi që nga qindra 
mijëra pronarë amerikanë që zotërojnë dyqane ëmbëlsirash, një i vetëm 
qenka nga Kalkuta (megjithëse universitetet amerikane kanë mijëra studentë 
nga Universiteti i Kalkutës në listat e tyre). 

Kryeministri britanik John Major erdhi në Kalkuta, më 9 janar të vitit 
1997 dhe së bashku me të ishin dhe ministri i Industrisë dhe Tregtisë dhe 50 
krerë të bizneseve britanike, të cilët kontrollonin 20% të GDP-së në Britani. 
Z. Major iu drejtua një grupi prej 12,000 biznesmenëve indianë që ishin 
mbledhur në stadiumin Netaxhi të Kalkutës. Ky vend si për rastësi ishte një 
nga grumbullimet më të mëdha përpara të cilave z. Major kishte mbajtur 
ndonjëherë fjalim dhe në mesin e të cilit, gjendeshin disa nga njerëzit më të 
pasur të botës. Gazeta “The Financial Times”191, duke iu referuar përfitime-
ve të biznesit të arritura gjatë këtij udhëtimi shkruan: “Ju duhet të keni qenë 
në Klubin Tollygunge Country në pjesën e poshtme të Kalkutës ….”. 
Gazeta vazhdon të tregojë rreth marrëveshjeve të biznesit me vlerë miliona 
paund që ishin nënshkruar vetëm brenda asaj nate. Megjithatë, në (faqen e 
parë të kësaj gazete) ata paraqitën vetëm një foto e cila fliste më shumë se 
1000 fjalë rreth udhëtimit të John Majorit në Kalkuta. Kjo foto tregonte për 
vizitën që Majori bëri në një nga lagjet e varfëra të qytetit. Vizita në këtë lagje 
të varfër ishte vetëm një pjesë shumë e shkurtër e gjithë udhëtimit të tij të 
ethshëm biznesi. Për sa i përket lagjes së varfër në fjalë ajo ishte një lagje që 
ishte ngritur me ndihmën e qeverisë britanike dhe që natyrisht nuk ishte vizi-
tuar asnjëherë nga funksionarët e Misionarëve të Bamirësisë. 

Në lajmet e orës gjashtë në kanalin televiziv BBC192 u paraqit përsëri 
kronika me titull “Në lagjet e varfëra të Kalkutës” dhe një klip nga skena të 
ndryshme të këtyre vendeve. Gazeta “The Daily Telegraph”193 paraqiste të një-
jtën foto. Gazeta “The Evening Standart”194 e përmblidhte udhëtimin e Majorit 

 
191 10 dhe 13 janar 1997. 
192 9 janar 1997. 
193 10 janar 1997. 
194 14 janar 1997. 
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si “nga lagjet e varfëra në Khyber Pass”. Për brezat e sotëm nuk është e mu-
ndur të hiqen nga mendja “lagjet e varfëra” dhe “lagjet e pista” sapo t’u për-
mendësh Kalkutën dhe kjo situatë ka arritur këtu vetëm si pasojë e lidhjes që 
i bëhet këtij qyteti me Terezën. Shumë mirënjohje për britanikët për sa i për-
ket bizneseve të mbledhura për kompanitë e këtij vendi, mirënjohje historike 
për faktin se pjesa më e madhe e pasurisë së Raxhait u mor nga ky vend. 
Kipling, i cili në vitin 1899 vizitoi një biznes britanik në Kalkuta nënvizon: 

 
“Pas kësaj një ide e ligë më vjen në mendje. Çfarë vendi hyjnor! Çfarë vendi 
qiellor për ta zhvatur!...I zbukuruar, me skelë, me anije, i reklamuar dhe i 
pretenduar nga anglezët, që ekziston vetëm pasi Anglia jeton dhe që varet 
nga Anglia për mbijetesën e saj”. 
 
Unë i shkrova Norma Majorit pak pasi ajo ishte kthyer nga Kalkuta 

duke e pyetur për mendimin që kishte për paraqitjen negative që kishte bërë 
media dhe cila ishte arsyeja përse londinezët të cilët vetëm një shekull më 
parë kishin pasur lidhje të ngushta me Kalkutën, persona si Leeds ose 
Cardiffi, e përmendin këtë qytet vetëm për ta ulur. Ajo mu përgjigj: 

 
“Unë jam e sigurt se ti e kupton që ne nuk kemi fuqi të kontrollojmë mëny-
rën se si media zgjedh, për të paraqitur një lajm (vizitën tonë). Qëndrimi 
ynë pozitiv ndaj Kalkutës dhe të ardhmes së saj paraqitet në vendimin tonë 
për të vizituar qytetin… Po të flasim për më gjerë, ju mund të keni të drejtë 
për faktin se një stereotip dhe pikëpamje e shtrembër e Kalkutës është e 
përhapur kudo. Unë nuk mendoj se ky nuk është një fenomen vetëm brita-
nik…Por ekziston një besim (te Kalkuta), që e ardhmja premton për 
mirë.”195 
 
Çuditërisht Nënë Tereza nuk u shfaq fare në vizitën e kryeministrit 

britanik (Ai nuk e përmendi atë fare gjatë fjalimit të tij të gjatë). Kjo është një 
kthesë; në çerekun e fundit të shekullit, krerët e shteteve apo të qeverive 
kanë shkuar në Kalkuta, jo vetëm për të takuar Nënë Terezën. Unë e pyeta 
zonjën Major nëse kishte vënë re ndonjë provë të veprimtarisë së Nënë 
Terezës në Kalkuta, por ajo nuk e përmendi “mbretëreshën e Kalkutës” 
(duke qenë se makineria e propagandës katolike ka pasur raste kur e ka 
prekur jo ëmbël atë) në përgjigjen e saj. Unë prisja një citim pozitiv. 

Unë habitem nga qëndrimi aktual britanik, ndaj kryeqytetit të mëpar-
shëm të Raxhait si të turbullt. Është e vërtetë që në Britani Kalkuta nuk ka 
atë imazh të ulët në ekstrem ashtu siç e ka në Shtetet e Bashkuara, por duke 
pasur parasysh lidhjet e ngushta që qyteti në fjalë ka pasur me këtë vend, 

 
195 Letër drejtuar autorit, e datës 22 janar 1997. 
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qëndrimi konsiderohet si tradhtar i vetëdijes historike. Një pjesë e madhe e 
pasurisë së Britanisë në shekullin e tetëmbëdhjetë dhe në shekullin e nëntë-
mbëdhjetë rridhte nga Kalkuta. Mijëra britanikë, njerëz të zakonshëm dhe jo 
të zakonshëm kanë lindur këtu si William Makepeace Thakeray; Sir Cliff 
Richard (babi i tij ishte një supervisor i furnizimit ushqimor në hekurudhë; 
aktorja (më vonë e Holliwood-it) Merle Obero; Clare Duchess nga 
Sutherland; Alison Blair etj. Vivien Leigh ka lindur në një vend jo shumë larg 
këtij qyteti. Po ashtu dhe Val Morris, fotografi më i shquar i mediave 
katolike britanike të dekadave të fundit ka lindur në Kalkuta. 

Kur Robert Clive themeluesi shpirtëror i perandorisë britanike vdiq në 
vitin 1774 dhe pasuria e tij ishte rreth 1 milion paund; pjesa më e madhe e 
kësaj pasurie ishte fituar në Kalkuta. Djali i tretë dhe i preferuari i Glad-
stonit, Harri arriti të vërë një pasuri të madhe në këtë qytet. Njëri nga djemtë 
e Charls Dickensit u përpoq të bënte diçka në këtë qytet, por nuk pati 
sukses. Ai është varrosur në varrezën e qytetit. 

Jeta në Kalkuta për komunitetin britanik nuk kishte të bënte vetëm me 
fitimin e parave, ajo ishte dhe një stil jetese. Në një reklamë për një bllok të 
ri në gazetën “The Statesman”, gjatë viteve 1930, tregon një çift britanik të 
veshur mirë, të cilët vështrojnë njëri-tjetrin mbi një parmëz të shpendëve. 
Ajo i thotë: “Do të të tregoj dëshirën time. Unë ëndërroj për një shtëpi të 
vërtetë angleze, në një ambient shoqëror të ngritur, dhoma të këndshme 
artistikisht, ushqim anglez i gatuar në mënyrën më të mirë, shërbim të mirë, 
kopshte të bukura dhe jo më shqetësime.” Ai përgjigjet: “Atëherë dëshira 
jote u plotësua e dashur, pasi gjithçka ti do ta gjesh këtu në Kalkuta.” 

Pasuria e këtij qyteti është kaq legjendare, saqë arriti të bëhej pjesë e 
letërsisë. Në një pjesë irlandeze “A School for Scandal” (1777) xhaxhi i 
varfër vjen nga Irlanda ndërsa ai tepër i pasur vjen nga Kalkuta. Në një pjesë 
tjetër të vënë në skenën nën autorësinë e shkrimtares Fanny Burney (1752-
1840) trashëgimtarja është nga Kalkuta. Ky fakt bie në kontrast me metafo-
rën që e shoqëron emrin “Kalkuta” sot në libra, filma dhe biseda. Në librin e 
Frank McCourt “Angela’s Ashes”, autori e përshkruan lagjen e varfër duke 
iu referuar “Kalkutës”. Në filmin “Traffic”, që fitoi çmimin Oscar në vitin 
2000 Michael Douglas thotë “si në Kalkuta”, duke iu referuar lypjes. Lista në 
këtë aspekt është e pafundme. Personalisht nuk kam asnjë dyshim se Nënë 
Tereza ka përgjegjësi të dretpërdrejtë për këtë shpifje, pavarësisht se edhe 
kalkutasit ndajnë pjesën e fajit që nuk e kanë mbrojtur nderin e qytetit. 

Në 13 qershor 1999 televizioni BBC 2 transmetoi “dokumentarin-ditar” 
të titulluar “Scrutiny” (Shqyrtimi). Ata kaluan një pjesë të mirë të kohës së tyre 
në Kalkuta. Filmi tregonte për udhëtimin e këtyre deputetëve në Sonagachi, 
në rajonet famëkeqe me drita të kuqe të Kalkutës, si dhe një lagje të varfër në 
zonën e Kasba-s. Në këto dy zona fondet britanike janë përdorur mirë. Filmi 
është një panoramë e Kalkutës së varfër dhe të grabitur si dhe në të para-
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qiten intervistat me disa njerëz shumë të varfër. Një detaj interesant është se 
në të gjithë filmin nuk përmenden fjalët si “Nënë Tereza” apo “Misionarët e 
Bamirësisë”. Në këtë filmim paraqiten anëtarët e parlamentit që intervistojnë 
një prostitutë të quajtur Bobbi e cila tha se nisi të prostituojë pasi nuk 
përballonte dot shpenzimet e vitit të fundit të shkollës së mesme - ajo 
shprehej se nëse do të kishte pasur mundësi do të kishte ngritur një biznes të 
vogël rrobaqepësie. 

Pak pas kësaj, unë i kërkova të intervistoj pesë deputetë të parlamentit, 
të cilët ishin në udhëtim. (Deputeti laburist Ann Clwyd nuk e pranoi ftesën 
time për intervistë). Unë u drejtova deputetëve tri pyetje kryesore: 1. A 
mendonin se organizata e Nënë Terezës kishte një prezencë të madhe në 
qytet dhe veçanërisht në mesin e të varfërve që ata kishin takuar. 2. Për sa i 
përket rastit të Bobbit, në momentin kur ajo i la studimet Nënë Tereza ishte 
në kulmin e aktivitetit të saj atëherë përse kjo vajzë nuk shkoi tek ajo për t’i 
kërkuar ndihmë ashtu siç është dhe imazhi botëror se të varfërit dhe të 
dëshpëruarit e këtij qyteti nxitonin tek ajo për ndihmë. 3. A i përngjante 
imazhit të saj ajo që ata kishin parë në Kalkuta? 

Deputeti konservator Bowen Wells më tha se ai kishte qenë në Kalkuta 
shumë herë. Herën e parë ai kishte ardhur në këtë qytet në vitin 1955, kur ai 
ishte në flotën Mbretërore. Ai po ashtu kishte një lidhje familjare me qytetin, 
pasi stërgjyshi i tij kishte qenë kapiteni i një anijeje pararoje që bombardoi 
Hooghly. Ai tha se kushtet që ai i kishte parë në 1955 (më pak se një dekadë 
pas ndarjes) kishin qenë të tmerrshme. Ai ishte i mendimit se çdo herë që e 
kishte vizituar qytetin kishte parë se ai ishte në përmirësim të vazhdueshëm. 

Në të vërtetë ai e kishte takuar Nënë Terezën në vitin 1984, kur ajo i 
kishte treguar shtëpitë e saj. Ai vetë nuk kishte parë murgesha të punonin në 
lagjet e varfëra që ai kishte vizituar dhe as në rrugë, por ai kishte besuar 
gjithnjë se Nënë Tereza kishte bërë shumë punë duke i marrë njerëzit nga 
rruga, duke i strehuar etj. Ai nuk e kishte parë Nënë Terezën të siguronte 
mundësi shkollimi për fëmijët e rrugës, të cilët kishte vizituar. Përsa i përket 
rastit të Bobit dhe faktit se ajo mund të kishte shkuar tek Nënë Tereza ai tha 
se nuk i kishte shkuar në mendje. Ai tha se kishte vënë re se Nënë Tereza 
kishte qenë shumë efiçente për t’i bërë autoritetet e bashkisë të bëjnë shumë 
punë për të. Për sa i përket Kalkutës, ai nuk ishte dakord me mua se qyteti 
ishte bërë sinonim i Nënë Terezës dhe lagjeve të varfëra (shumë britanikë të 
brezit më të vjetër të cilët qëndronin afër Raxhait kanë të njëjtin mendim me 
z. Wells). Ai po ashtu u shpreh se e cilësonte arkitekturën e Raxhait të mre-
kullueshme. Ai pëlqente shumë maidan dhe Kopshtet Botanike. Mesa duket 
qeveria marksiste e Bengalit Perëndimor nuk ka rival në idetë e z. Wells, i cili 
shprehet se “idetë mbi bujqësinë dhe reformat e tokës janë me të vërtetë të 
dobishme.” 
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 Dr. Jenny Tongue deputet liberal-demokrat më tha196 se në tri ditët e 
qëndrimit të tij në Kalkuta pjesa më e madhe e kohës i kishte kaluar e bllo-
kuar në trafik. Ajo u shpreh se kishte vizituar një “lagje të varfër të tmerr-
shme” dhe një lagje tjetër të varfër, e cila ishte duke u “ripërtërirë” nga vetë 
qeveria e Bengalit, e cila ishte e vetme në këtë sipërmarrje. Ajo gjatë këtyre 
tri ditëve të vizitës së saj në lagjet e varfëra u shpreh se në takimet dhe disku-
timet e shumta për këtë temë nuk u përmendën asnjëherë fjalët “Nënë 
Tereza”. Ajo nuk kishte parë asnjë murgeshë të vetme në lagjet e varfëra apo 
diku tjetër. Ajo tha se kishte mbetur e befasuar nga puna e projektit të 
Bengalit Perëndimor në fushën e shëndetit seksual, të cilës i përkisnin perso-
nazhe si Bobi dhe rreth qindra punonjëse të tjera të kësaj fushe. Një pjesë e 
këtij programi financohet nga qeveria britanike. Ajo tha se kurrë nuk kishte 
besuar se Kalkuta ishte sinonim i Nënë Terezës, megjithëse kishte dëgjuar 
shumë të flitej për të, ajo nuk ishte e sigurt për atë që kishte bërë kjo grua. 
Ajo ishte dakord me idenë se Kalkuta ka një imazh me të vërtetë të varfër, 
por që ajo kishte parë që qyteti ishte goxha i këndshëm (veç trafikut të stër-
mundimshëm) dhe qendra e qytetit mund të kishte qenë shumë mirë qendra 
e një qyteti anglez. 

Deputeti laburist Piara Khabra emigroi në Britani nga qyteti Punjab i 
Indisë në vitin 1959. Ai e vizitoi Kalkutën për herë të parë me një delegacion 
në vitin 1999. Ai më tha se kishte dëgjuar shumë për Nënë Terezën dhe se ai 
besonte se ajo kishte ndihmuar një numër të madh njerëzish. 197 Por ai nuk 
kishte parë ndonjë nga murgeshat e saj në lagjet e varfëra, në të cilat ai kishte 
qenë dhe po ashtu ai tha se nuk kishte parë ndonjë provë të punës së saj. 

Deputeti konservator Andrew Rowe ka një lidhje të fortë me Indinë, si 
personale (ai e ka vizituar këtë vend tetë herë), por më së shumti nëpërmjet 
bashkëshortes së tij, e cila drejton kurse për komunitetet të cilat bazohen në 
rehabilitimin e tyre. Në këto kurse trajnuesit janë shpesh OJQ nga India.  

Z. Rowe nuk ishte pjesë e delegacionit parlamentar që bëri një vizitë në 
Indi në vitin 1999, por ai më tha se nga ajo që kishte dëgjuar nga bashkësho-
rtja e tij ai nuk kishte konsideratat më të mira për punën e Nënë Terezës.198 
Çifti Rowe janë kristianë të devotshëm (Kisha e Londrës) dhe sponsorizojnë 
një projekt për një lagje të varfër në Delhi. Ai shprehet se znj. Rowe mendo-
nte se “standardi i përkujdesjes së Nënë Terezës ishte i ulët”. Ai vazhdon 
duke thënë se ai nuk e dinte me saktësi se çfarë kishte bërë Nënë Tereza, por 
kishte dijeni se ajo nuk ishte e interesuar në aktivitete rehabilituese apo 
zhvillimi. Ai tregon se tre shtete në Indi që kanë një menaxhim më të mirë të 

 
196 Intervistë e marrë në parlamentin britanik, 21 maj 1999. 
197 Intervistë e marrë në parlamentin britanik, 22 qershor 1999. 
198 Intervistë e marrë në zyrën e anëtarëve të parlamentit, 1 dhjetor 1999. 



 169 

parave të ndihmave që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar janë Bengali Perëndi-
mor, Orisa dhe Andhra Pradesh. 

 Për deputeten laburiste Oona King kjo ishte vizita e tretë në Indi dhe 
vizita e parë në Kalkuta. Në vitin 1986, kur ishte adoleshente, ajo kishte 
kaluar gjashtë muaj në këtë vend duke udhëtuar si udhëtare lëvizëse. Ajo tha 
se kishte parë po aq varfëri në Delhi sa kishte parë në Kalkuta, por Delhi 
nuk lidhet nga njerëzit me varfërinë.199 Kalkuta është kthyer në “një ikonë të 
varfërisë”. Ajo tha se nuk kishte parë ndonjë provë të punës së Nënë Tere-
zës në Kalkuta, por insistoi në faktin se e respektonte atë. Ajo tha se në me-
ndjen e saj ishin të gjalla kujtime të fotove të Nënë Terezës që shtrëngonte 
një fëmijë - asaj nuk i interesonte nëse ajo foto ishte thjesht publicitet apo 
altruizëm i vërtetë. 

Është interesant fakti se simpatizantja më e madhe ndaj figurës së Nënë 
Terezës ishte deputetja më e re në moshë Oona King, e cila ishte rritur në 
mes të shkëlqimit verbues të publicitetit të murgeshave. 

Asnjë diskutim në lidhje me denigrimin e Kalkutës nuk është i plotë, pa 
përmendur citimin e famshëm të Kipling-it “qyteti i netëve të frikshme”. 

Pjesa më e madhe e librave të udhëtimit dhe tregimeve në lidhje më 
qytetin nisin me këto fjalë. Kipling nuk ka qenë fare i dhënë pas Kalkutës 
(megjithëse e konsideronte qytetin me frikë dhe pranonte “Qytet –në Indi ka 
vetëm një”), por nuk e përshkroi si të tillë. Ai jep përshkrimin e një rajoni 
me drita të kuqe në këtë qytet, ku ai merrej më së shumti me një prostitutë të 
quajtur Daity Iniqutity.200 Mospëlqimi që kishte Kipling për qytetin kishte të 
bënte me kozmopolitantizmin e tij dhe me shkrirjen e Lindjes me Perëndi-
min, në mësim-nxënie dhe në kulturë. Rudyard Kippling (1865-1936) i lindur 
në Indi ishte një racist i egër, që besonte se kultura perëndimore duhet të 
ishte e vetmja ruajtëse e racës së bardhë. Një herë, kur ai shkoi në dhomat e 
diskutimeve legjislative në Kalkuta dhe dëgjoi babu (zot në Indi) që citonte 
John Stuart Mills; ai u skuq në fytyrë dhe tha: 

 
“Ne e kemi marrë atë vendim ekstravagant. Lumi i fjalëve është i yni. Ne i 
mësuam atij atë që ishte kushtetuese dhe atë që nuk ishte në atë kohë kur 
Kalkuta mbante erë. Kalkuta vazhdon të mbajë erë, por ne duhet të 
dëgjojmë gjithçka që ai ka për të thënë për pluralizmin e votës dhe rrahjet e 
erës apo lëkundjet e litarëve të rërës. Është faji Ynë.” 
 

 
199 Intervistë e marrë në parlamentin britanik, 24 nëntor 1999. 
200 Andrew Lycett, Rudyard Kipling (Phoenix 1999), fq. 210. 
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Po ashtu, ai ishte i skuqur nga zemërimi për faktin që "bordi drejtues i 
bashkësisë së Kalkutës përbëhej nga emra vendasish; burra të lindur dhe të 
rritur nga ky grumbull pisllëku".201  

 Kipling po ashtu ndante dhe pikëpamje antisemite dhe besonte se 
fatkeqësitë më të mëdha të botës ishin shkaktuar nga çifutët. Ai ishte i 
mbushur me përçmim ndaj teorisë së relativitetit të Ainjshtanjit dhe e 
përshkruante shkencëtarin si: “Një Ajnshtajn me emër zviceran, por sigurisht 
një çifut…”.202 Gjithashtu, ai ishte dhe një admirues i flaktë i Musolinit. 

Në prill të vitit 1919 Gjeneral-Brigadieri Reginald Dyer vrau me gjakfto-
htësi 350 indianë të paarmatosur në Punjab- shumica prej të vrarëve ishin gra 
dhe fëmijë. Në kohën që ai po gjykohej në Londër, gazeta "Morning Post" nisi 
një fushatë për mbledhje fondesh në mbrojtje të tij; njëri nga kontribuuesit e 
parë ishte Kipling. 

 Ky pra ishte Rudyard Kipling. Ai mbase ishte një shkrimtar i mirë, por 
shumë njerëz janë të mendimit se një njeri me një pikëpamje të tillë për 
botën nuk duhet të ishte nderuar kurrë me çmimin Nobel për letërsinë. Unë 
ndjej brenda vetes se është një kompliment i madh për Kalkutën dhe kalku-
tasit që një njeri si Kipling nuk ushqen simpati për ta. 

Ian Finlayson, në një shkrim në gazetën "The Times", shkruan se një njeri 
si Kipling i mbushur me “mizori, shovinizëm dhe racizëm…në vend që të 
merrte çmimin Nobel për letërsinë do të ishte më e përshtatshme që sot të 
mbyllej në çmendinë…”203. Po ashtu, është interesant fakti se citimi “qytet i 
netëve të tmerrshme (që nuk është një frazë e tij, por e marrë nga poeti 
James Thomson) është bërë në vitin 1888 dhe nuk njihej deri kur Nënë 
Tereza u bë e njohur për botën. Gjatë kohës kur ky autor ishte gjallë qyteti 
njihej me emrin “qyteti i pallateve”. 

Edhe nëse Kipling ka bërë këto citime negative për Kalkutën, pse duhet 
që ato të jenë një përshkrim përkufizues i këtij vendi? A ka ndonjë qytet në 
botë rreth të cilit ndonjë figurë e njohur të mos ketë thënë gjëra jo të pëlqye-
shme? A janë bërë ato thënie moto apo shenjë dalluese e atij qyteti? Frazat e 
thëna për Ajnshtainin nga ana e Kipling a janë kthyer në prezantim për këtë 
figurë dhe thuhet se “Albert Ajnshatini të cilin shkrimtari fitues i Çmimit 
Nobel e përshkruan si… "e të tjera si këto"? 

Gjatë pranverës së vitit 1996 aktori tragjik britanik Tim Pigott Smith, i 
cili luajti rolin kryesor në tregimin televiziv "The Jewel in the Crown" (Xhevahiri 
në kurorë), i cili tërhoqi vëmendjen e publikut të gjerë dhe ngacmoi imagji-
natën e publikut britanik dhe amerikan në vitet 1980-të, prezantoi më vonë 
një serial televiziv prej tetë pjesësh rreth Kalkutës të titulluar "Calcuta Chro-

 
201 Andrew Lycett, Rudyard Kipling (Phoenix 1999), fq. 210. 
202 Po aty, fq. 673. 
203 Cituar në “The Tablet”, Londër, 2 tetor 1999. 
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nicles".204 Ai më tha se fillimisht ishte habitur për faktin se Nënë Tereza nuk 
përmendej në asnjë prej këtyre pjesëve (kjo gjë ishte një vendim i drejtorëve 
të serialit). Unë e pyeta atë nëse kishte vënë re ndonjë provë të veprimtarisë 
së Nënë Terezës në Kalkuta (filmi ishte xhiruar kur Nënë Tereza ishte 
gjallë). Përgjigjja që ai më dha tregonte se ai mbeti i çuditur dhe njëkohësisht 
u trondit: “Jo, në fakt…uuu!” 

Piggot Smith tha se atij i ishte dashur të kërkonte më të vërtetë shumë, 
për të gjetur ato lagje të varfëra me të vërtetë të zymta që përshtateshin me 
metaforën e “Kalkutës”. Ai tha:  

 
"Unë nuk e kuptoj pse Kalkuta mori këtë imazh. Unë shoh një qytet 
normal, i cili po ngrihet, pavarësisht propagandës së pareshtur dhe pavarësi-
sht migrimit në masë… Unë e quaj median përgjegjësen kryesore për ima-
zhin që ka marrë Kalkuta. Për hir të Zotit aq e gjatë sa është një lagje e 
varfër në Bombei është gjatësia e gjithë Kalkutës. Dhe prapëseprapë, po të 
pyesësh dikë këtu (ne po bisedonim në kafenenë e Teatrit Kombëtar Mbre-
tëror) çfarë u vinte në mend kur kujtonin Kalkutën, ata do të thoshin lagjet 
e varfëra dhe Nënë Terezën. Kjo situatë është e ngjashme me atë sikur ne 
të paraqitnim një zonë të izoluar të Londrës, për shembull një pjesë të Bri-
ksonit dhe vazhdimisht t'u thoshim njerëzve dhe botës se kjo pjesë përfaqë-
son të gjithë Londrën. Kjo ka ndodhur me Kalkutën, fatkeqësisht për çfarë-
do arsye… ne dëshironim të qëndronim larg stereotipit të Nënë Terezës 
dhe kështu, ne vendosëm që të mos e përmendim në seritë tona. Megjitha-
të, nëse do të kishim vendosur t'i paraqitnim atë dhe murgeshat e saj kjo do 
të kishte qenë shumë e lehtë - ato e pëlqejnë shumë publicitetin… Dhe unë 
e ndjej se britanikët e kanë braktisur keqazi Kalkutën.205 
 
Perëndimorët që nuk janë në kërkim të varfërisë dhe kanë vizituar 

Kalkutën janë befasuar nga normaliteti i këtij vendi. Nga kjo unë kuptoj se sa 
e dëmshme ka qenë Nënë Tereza për zhvillimin tregtar të këtij qyteti. Unë di 
raste pafund të bizneseve të vogla britanike që janë frenuar nga investimi në 
këtë qytet si pasojë e imazhit negativ të tij. Se sa janë humbjet financiare të 
këtij qyteti është një shifër që mund të imagjinohet. 

Po ashtu, mund të imagjinohen dhe humbjet financiare në fushën e 
turizmit që erdhën si pasojë e murgeshave dhe imazhit të frikshëm që iu 
mvesh qytetit. 

Sot India vizitohet çdo vit nga rreth 3 milionë turistë. Me një përllogari-
tje të kujdesshme, rreth 20% të tyre apo e thënë ndryshe rreth 600,000 
turistë do të shkonin të vizitonin Kalkutën, nëse ajo nuk do të kishte këtë 
imazh të tmerrshëm. Në këtë qytet vijnë çdo vit rreth 85,000 vizitorë të huaj. 

 
204 Kanali televiziv britanik “Channel 4”. 
205 Intervistë me autorin, 8 nëntor 1996. 
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Nëse llogarisim se çdo vizitor do të shpenzonte në qytet rreth 500$, humbjet 
që i shkaktohen vazhdimisht këtij qyteti kapin shifrën e 258 milionë dollarë 
çdo vit. Në këto tri dekadat e fundit ajo i ka shkaktuar qytetit një humbje që 
mund të shkojë tek katër miliardë e gjysmë dollarë, duke lejuar inflacionin etj 
- dhe kjo është një shifër e përllogaritur mirë. Kësaj shifre duhet t'i shtohet 
dhe një shifër e përafërt që ka të bëjë me humbjet e bizneseve ndërkombëta-
re që mund të kishin investuar në vend, por që janë larguar për shkak të 
imazhit të keq. Shuma totale sipas përllogaritjeve të mia arrin në 10 miliardë 
dollarë. Kjo shifër paraqitet përkundrejt shifrës së 450,000 dollarëve që 
urdhri i saj i murgeshave shpenzon çdo vit në qytet në ditët e tij “më të lulë-
zuara” (shih kapitullin 9), që në total, në tri dekadat e fundit kap një shifër 
prej 10 milionë dollarëve. 

Diferenca e këtyre dy shifrave është shumë e pabesueshme dhe e madhe 
për t'u llogaritur, madje dhe për t'u marrë me mend. 
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Të varfërit e Kalkutës, 
një profil dhe video-intervistat 
e mia me ta 
 

 
 

 
 

Kalkuta, si të gjitha qytetet e Indisë dhe të Botës së Tretë, ka shumë të 
varfër. Brigada e publicitetit të Terezës i kanë kthyer ata në krijesa biblike, 
edhe pse ata janë njerëz real, me probleme reale dhe në një qytet real. 

Le të largohemi për pak nga “metafora e Kalkutës”; të varfërit të 
rreshtuar në rrugë etj. dhe t’i bëjmë vetes tonë disa pyetje serioze: Nga vijnë 
të varfërit e Kalkutës? Ku jetojnë ata? Si mbijetojnë? Dhe a janë shumë? 

Nga këndvështrimi im, jo të gjithë banorët e trotuarit janë të varfër, kjo 
për arsye se shumë prej tyre e zgjedhin të jetuarit nëpër trotuare si një 
mënyrë jetese. Përkundrazi shumica e banorëve që nuk jetojnë në trotuar, 
jetojnë nëpër lagje të varfëra ose në lagje të mëdha të klasës më të ulët të 
popullsisë së mesme duke jetuar në të ashtuquajturat shtëpi që kufizohen me 
të varfërit. Shumë pak studime janë bërë mbi qindra miliona njerëz që 
jetojnë në Indi, në një gjendje përherë të pasigurt, vetëm një hap larg 
varfërisë totale.  

Janë bërë studime të panumërta për banorët trotuareve të Kalkutës, nga 
autoritetet e qytetit, por shumica e tyre nga akademikët; ata kombëtar dhe 
ndërkombëtar. 

Është pyetur shpesh; sa banorë trotuaresh ka në Kalkuta? 
E harrova llogarinë, sapo dëgjova emërtimin e qytetit si - “vendi ku 

jetojnë miliona njerëz të varfër në rrugë”. Nëse vetëm një milion njerëz do të 
shtriheshin në rrugët e Kalkutës, pranë njëri-tjetrit, secili duke zënë një 
hapësirë modeste prej 1m2, ata do të formonin një zinxhir që do të kishte 
gjatësinë e 912 km të përbërë prej trupave të banorëve të trotuareve - duke 
arritur kështu, në qytetin e shenjtë të Varanasit në Indinë veriore.  
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Pra, sa banorë trotuaresh ka? – Afërsisht 50-55 mijë njerëz. Ndërmjet 
marsit dhe qershorit të vitit 1987, Autoritetet e Zhvillimit të Metropolit të 
Kalkutës (A.ZH.M.K.) kryen një vëzhgim për secilin prej banorëve të 
trotuareve të Kalkutës dhe e llogaritën numrin total të tyre në 55 571. Të 
tjera vëzhgime të panumërta, janë bërë më së shumti nga organet akademike 
dhe shifrat përsëri rezultojnë të jenë 50-55 mijë.  

Menjëherë pas luftës së Bangladeshit në vitet ‘70, numri i këtyre 
banorëve arriti majat, në mbi 70.000. Aktualisht, numri ka mundësi të ketë 
pësuar ulje, nën 50.000, duke qenë se autoritetet e qytetit kanë marrë masa 
për të ndaluar ngritjen e kasolleve nga njerëzit e pastrehë.  

Çfarë bëjnë banorët e trotuareve të Kalkutës për të fituar një copë bukë? 
Në një vëzhgim206 të 10.841 banorëve të trotuareve në vitin 1975, dr. 

Sudhendu Mukherjee, atëherë zëvendësdrejtor i planifikimit i A.ZH.M.K., 
zbuloi “profesionet” e tyre:  

Lypsarë     22 % 
Punëtorë të rastit    23.4 % 
Hamallë     6.5 % 
Kasolle ndërtues    7.3 % 
Gjuetarë     3.1 % 
Lecka mbledhës    4.8 % 
Punëtor i përditshëm   8.6 % 
Shitës zarzavatesh    3.6% 
Shërbëtorë    4.2% 
Të tjera     16.5% 
 
Dolli, në vëzhgimin207 e saj të shkurtër të banorëve të trotuareve (të ndër-

marrë në mes të vitit 1974) rreth zonës së stacionit hekurudhor qendror 
Sealdah, zbuloi se profesioni më i zakonshëm (i 30.4% të tyre) të ishte kondra-
bandimi i orizit dhe i grurit. Kjo ndodhi kur importi i drithërave në qytet nga 
fshati, u ndalua me qëllim që çmimet të mos ngriheshin nëpër fshatra. 

Në një vëzhgim208 të 33.743 banorëve të trotuareve dr. Sudhendu 
Mukherjee zbuloi se 98% e tyre kishin emigruar në qytet, por shumica nga 
zonat e thella të Bengalit perëndimor. 33.2% vinin nga shtetet e tjera, 
shumica nga Bihar (rreth 20% e numrit total). 6.6% kanë ardhur nga Bangla-
deshi. Përpara se ata të emigronin, shumica e tyre punonin si bujq, si fermerë 
apo si ndihmës. Një fakt interesant që del nga këto vëzhgime është se vetëm 
një minoritet i vogël i banorëve të trotuareve, janë lypsarë; një shifër kjo që 
varion nga 8 % - 25 %, në varësi të zonës që është vëzhguar. Dr. Sumita 

 
206 Jean Racine (ed), Kalkuta 1981 (Concept Publishing, 1986), fq 231. 
207 Dolly Pal, Banorët e trotuareve të Kalkutës ( Joint Women’s programme, 1989). 
208 Kalkuta 1981, fq 268. 
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Chaudhuri, bëri një studim akademik me lypsarët e një zone të vogël të 
Kalkutës, të quajtur Kaligat, më vonë u publikua një libër mbi këto kërkime i 
titulluar “Lypsarët e Kaligatit në Kalkuta” (Një studim antropologjik i 
Kalkutës në Indi, në vitin 1987). Studimi u krye në mes të viteve ‘70, por ,që 
prej atëherë, pamja sociale ka ndryshuar shumë pak. Ishte periudha kur nënë 
Tereza po forconte reputacionin e saj ndërkombëtar dhe, gjithashtu, duke 
mbledhur vlerësime aq lehtë dhe hareshëm, sikur dikush do të mblidhte 
kërpudha pas shiut. Përveç çmimit të parë të saj Nobel në vitin 1979, ajo 
kishte marrë që prej atëherë pjesën më të madhe të vlerësimeve.  

Studimi u bë vetëm për lypsarët, duke përjashtuar banorët e trotuareve, 
të cilët ishin fëmijë të moshës 0-15 vjeç. Studimi, tregoi gjithashtu, një feno-
men të pazakontë; në këtë popullsi kishte më shumë burra sesa gra ndërkohë 
që e kundërta ndodh zakonisht në popullsinë e banorëve të trotuareve. Gratë 
ishin kryesisht vejushat, të cilat ishin varfëruar pas vdekjes së burrave të tyre 
dhe kishin migruar nga fshatrat; ose gra të martuara që ishin larguar nga 
shtëpitë e tyre në zonat rurale duke lënë pas burrat e tyre të dhunshëm. 
Gjithashtu ishin dhe gratë e martuara, që përbënin çifte lypsarësh. 

Në vëzhgimin e dr. Sumita Chaudhuri, rreth 50% e popullsisë ka ardhur 
nga zonat rurale të Bengalit perëndimor, 20% nga shteti fqinj i Biharit, 20% 
nga Bangladeshi dhe pjesa tjetër nga zona të tjera të Indisë. Vetëm një 
familje ishte e ardhur nga Andamansi i largët, një grup ishujsh rreth 1.000 
milje larg. Lypsarët që vinin nga një vend i largët i kontinentit, formonin gru-
pin e tyre etnik dhe, megjithëse, ekzistonte njëfarë rivaliteti ndërmjet grupe-
ve, nuk ka pasur ndonjë armiqësi të hapur. Dr. Sumita Chaudhur, numrin 
përfundimtar të lypsarëve e nxori 3.000, megjithëse, duket se është diçka e 
pazakontë ti shohësh të gjithë ata në të njëjtën kohë. 

Lypësit e Kaligatit kujdesen përditë për të gatuar, ndërmjet orës 4 dhe 5 
pasdite. Gatimi bëhet në vend të hapur dhe ushqimi që përbëhet kryesisht 
prej orizit dhe zarzavateve konsumohet rreth orës 8 pasdite. Ky nuk është 
vakti i vetëm që ata hanë, sepse herë pas here, pelegrinët u japin atyre 
ushqim. Tempulli Prasad, për shkak të racioneve me masë të vogël që shpër-
ndan, nuk është shumë popullor. Ushqimet gatuhen veçmas nga familje të 
ndryshme ose nga grupe emigrantësh. 

Duhet të vëmë në dukje, që nënë Tereza e Kalkutës, urdhri i së cilës 
posedon kuzhina që gatuajnë supë në qoshet e errëta të Shteteve të Bashku-
ara të Amerikës, nuk e posedon një të tillë në Kaligat të Kalkutës. 

Shumë prej lypsarëve në Kaligat, u drejtohen dredhive e mashtrimeve, 
në mënyrë që të rrisin sa më shumë sasinë e lëmoshës së tyre, duke mbuluar 
pjesë të trupit me lëkurë dhie (pjesa e brendshme e lëkurës me gjak jashtë) 
për ta bërë atë të duket si një ulçer; ky është një kurth i vjetër. Ata që kanë 
fëmijë, si rregull, i marrin me vete kur lypin, sikurse dihet që fëmijët gjenero-



 176 

jnë simpati dhe dhembshuri; kjo është një nga arsyet kryesore përse është 
vështirë për t’i marrë këta fëmijë në shkollë. 

Lypsarët, nuk e kanë luksin e të jetuarit në lagjet e të varfërve; ata kryesi-
sht flenë në trotuar, disa flenë nën portikët e ndërtesave, disa të tjerë kanë 
kasolle të lëvizshme në parkun më të afërt. Një numër i vogël flenë në dyqa-
ne, duke bërë njëkohësisht funksionin e rojës së sigurisë. Përsëri urdhri i 
nënë Terezës nuk ofron ndonjë strehë për lypsarët e Kaligatit (e kudo nëpër 
Kalkutë) megjithëse, ajo ka me qindra vendstrehime për të kaluar natën kudo 
nëpër botë. Në të vërtetë, nëpër mbarë botën sigurimi i vendstrehimit për të 
kaluar natën është vepra bamirëse më e thjeshtë. Ndoshta do të kërkonim 
tepër, të siguroje strehë për tre mijë lypsarë, të paktën në Kalkuta. Sidoqoftë, 
unë mendoj se nga ky urdhër mund të prisnim të sigurohej njëfarë furnizimi 
minimal për më të dobëtit, si p.sh. gratë me fëmijë të vegjël. Por ajo nuk i 
siguroi ato. 

“Lypsarët e Kaligatit në Kalkuta”, është një vëllim i vogël. Ai është 
shkruar pa sentimentalizma dhe emocione, është thjesht një dokument kërki-
mor. Përveç disa hartave dhe tabelave, ai gjithashtu, përmban pjesë për-
shkruese, ku përshkruhet rutina e përditshme e jetës së një lypësi në Kaligat 
dhe njëkohësisht, aspiratat dhe fatkeqësitë e tij. Ka histori të ndryshme, 
veçanërisht të përjetuara nga gratë, por gjatë këtij kërkimi shpjegues tërësor, 
nënë Tereza përmendet vetëm një herë kalimthi. Megjithëse lypsarët e 
kalojnë jetën e tyre në fqinjësinë e shtëpisë së saj me famë botërore, realisht, 
shumë prej tyre kaluan netët duke mbështetur kasollet e tyre në muret e 
Nirmal Hriday. Çuditërisht, në asnjë prej dokumenteve zyrtare që kam 
konsultuar dhe që kanë të bëjnë me problemet urbane të Kalkutës, madje në 
vitet pak para se nënë Tereza të merrte çmimin Nobel, nuk përmenden 
misionarët e bamirësisë. Në fakt, unë kisha menduar se ata duhet të kishin 
pasur njëfarë roli në jetën e lypsarëve të Kaligatit. Nënë Tereza dhe motrat e 
saj janë entitete të panjohura për pjesën më të madhe të lypsarëve dhe të 
varfërve të Kalkutës, por mendohej që ato mund të kishin një farë influence 
mbi të varfërit e sidomos për ata që janë duke vdekur, të cilët jetojnë apo 
frekuentojnë zonën e vogël ku ndodhet shtëpia e saj. 

Në vëzhgimet që kam bërë në Kaligat, mbi lypsarët në moshë madhore, 
kam zbuluar që vetëm10% e burrave dhe 2% e grave kanë njohuri për të 
shkruar ose lexuar; kjo është në përputhje me vëzhgimet e dr. Sumita 
Chaudhuri, dhe vëzhguesve të tjerë me lypsarët Indianë. 

Nënë Tereza, kishte burimet financiare ideale për të edukuar, brenda 
mundësive, fëmijët e varfër të Kaligatit. Shtëpia e saj për banorët që janë 
duke vdekur ndodhet në katin përdhes të banesës; kati i parë i ndërtesës ka 
një kishëz dhe dhoma për të fjetur katër ose pesë murgesha. Shtretërit e 
murgeshave nuk janë shtretër-barela të Luftës së I Botërore, apo si ata shtre-
tër të banorëve që janë strehuar në jetimoret apo azilet e nënë Terezës, ata 
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janë shtretër të rregullt, me mbulesa dhe çarçafë të stampuar. Ka gjithashtu, 
një verandë të madhe në katin e parë, ku unë kam kaluar një pasdite të tërë 
duke folur me vullnetarët. Kishëza nuk është e madhe por është vendi i 
mbajtur më pastër dhe ambienti për të cilin kujdesen më shumë sesa në të 
gjithë ndërtesën. Meqenëse dhoma për banorët që janë duke vdekur, rrallë 
është plotësisht e mbushur, kati i parë mund të përdoret, nëse ka vullnet si 
një shkollë për fëmijët e lagjes së varfër të Kalkutës, funksion të cilin ajo e ka 
pasur si qëllim për t’u siguruar nga masa bujare. Nëse u referohemi shumë 
shënimeve ndërkombëtare nën emrin e saj:Të revistës vlerësuese ndërko-
mbëtare; Who’s who (I Kujt është Kush) shënime që deklarojnë”.........në 
1948 ajo hapi shkollën e saj të parë për fëmijët e varfër në Kalkutë” Kjo 
shprehje e zakonshme për shumicën e Who’s who (I Kujt është Kush) 
nënkupton që ajo administron një numër shkollash zinxhir për lagjet e të 
varfërve në Kalkuta. Në të vërtetë ajo ka vetëm një shkollë të vendosur në 
një lagje të të varfërve aty; kjo është shkolla e parë Motijheel e vitit 1948 (me 
rreth 80 studentë). Ajo sidoqoftë ka aktivitete ndihmëse të lidhura me klasat 
e vogla bashkangjitur shtëpive të saj, duke përfshirë edhe Nirmal Hriday. 

Përveç të varfërve dhe popullsisë së lypsarëve të saj, ajo tërheq çdo ditë 
një masë të madhe njerëzish nga të gjitha pjesët e qytetit e zonat përreth. 
Pelegrinët Hindu në tempull, të cilët dalin jashtë për të krijuar një farë 
virtuoziteti për veten e tyre, mund të bëhen mjaft bujar për të dhënë lëmo-
shë. Është një nga zonat më të vjetra të qytetit, që ka ndryshuar më pak në 
këta tre shekuj; madje megjithëse se ka kaluar kushte të këqija. Kështu 
ndodh në të gjitha vendet e vjetra e të shenjta hindu; ato janë të rrethuara 
nga pisllëku, kalbësira dhe korrupsioni. Varanasi qyteti më i shenjtë indian 
është një nga më të pistët në kontinent. Në stilin e shumë qyteteve të tjera të 
shenjta hindu, Kaligati ka gjithashtu, një rajon me fenerë të kuq i cili të ngrin 
gjakun me degradimin dhe shthurjen e tyre; tre prostituta shpesh ndajnë të 
njëjtën dhomë të vogël me klientët dhe fëmijët e tyre. 

Sikurse të gjithë katolikët e dinë, nënë Tereza e ka vendosur Kaligatin në 
hartën ndërkombëtare, meqenëse këtu është azili i saj i famshëm për të 
varfërit e Kalkutës që janë duke vdekur. Sikurse dhe e kam përmendur diku 
më lart, azili i saj është shumë i vogël dhe ka më pak se njëqind vende. 
Ndonjë patjetër mund të priste që ajo mund të kishte pasur njëfarë përfshir-
jeje tërësore me të varfërit e Kaligatit. Ajo nuk kishte asnjë lidhje, madje, ajo 
nuk kishte atje as edhe një kuzhinë supe. I vetmi ushqim për të varfërit që 
ofrohet atje jepet nga autoritetet e tempullit, të cilët u japin çdo ditë një raci-
on të vogël të Prasadës së shenjtë, rreth pesëqind lypsarëve dhe të varfërve. 

Urdhri i Terezës nuk ofron ndonjë lehtësi për gratë dhe fëmijët jashtëza-
konisht të mjerë në Kaligat. Tashmë është e dukshme lidhja e saj sentime-
ntale me këtë vend, kjo ndoshta sepse ky ishte i pari i atyre qindra qendrave 
që ajo kishte, ose kjo lidhje konsiston në atë që kjo ishte shtëpia që e bëri 



 178 

nënë Terezën fillimisht të arrinte famën. Ajo madje e vizitonte shtëpinë 
Nirmal Hriday herë pas here gjë që binte në kundërshtim me mitologjinë 
ndërkombëtare; ajo rrallë i vizitonte shtëpitë e tjera në Kalkuta, të paktën në 
dy dekadat e fundit të jetës së saj. Kur ajo u vendos përkohësisht në Kalkuta 
për probleme të zemrës, në fillim të gushtit të vitit 1996, e kaloi gjysmën e 
vitit jashtë vendit si ambasadore politike e Papës. Kur ishte në Kalkuta pjesa 
më e madhe e kohës së saj u shpenzua në çështje feje dhe punë administra-
tive. Megjithatë, ajo shihej në shtëpinë e saj në Kaligat vetëm në raste të 
jashtëzakonshme; ishte ky vendi ku ajo solli Papën dhe shumë kryeministra e 
presidentë, sigurisht edhe gazetarë. 

Prandaj e donte puna që ajo të përzihej me problemet e Kaligatit të 
paktën me zonën që rrethonte fare pranë shtëpinë. E di që problemet e kësaj 
zone të Kalkutës janë të mëdha, megjithatë, asnjë nuk do të mendonte 
kështu nëse do të dëgjonte intervistat që jepte për gazetarët në perëndim. 
Por në një zonë të vogël, të tillë siç është kjo, rreth një çerek milje katrorë 
çdokush do të priste që ajo të bënte një përpjekje të vogël. Askush nuk priti 
që ajo të zgjidhte çështjet e vjetra shekullore të problemeve, por sikurse ajo 
tha, ajo nuk ofronte kallama për peshkim por peshk; këtu kishte shumë 
mundësi për të shpërndarë peshk.  

Në të vërtetë murgeshat kanë një dhomë të vogël me një dorë fëmijësh 
në çatinë e Nirmal Hridei ku ata mësohen dy orë në ditë dhe ku orët e mësi-
mit të fesë zinin pjesën më të madhe të kohës, kjo është e gjithë shuma totale 
e pjesëmarrjes së saj në këtë zonë (përveç shtëpisë së saj). Madje dhe qeveria 
ka një shkollë të madhe në Kaligat që kujdeset për rreth 200 fëmijë, por pro-
blemi qëndron tek fakti si ti sjellin fëmijët në shkollë. 

Një fakt interesant rreth banorëve të trotuareve në Kalkutë është se një 
përqindje e konsiderueshme (rreth 40%) janë fëmijë nën 16-vjeç. Kjo përbën 
një total prej afërsisht 20.000 fëmijësh që jetojnë në rrugë. Shumica e këtyre 
fëmijëve nuk vijnë nga familje të varfëra apo të pista, ata vijnë nga familje ku 
njëri apo të dy prindërit punojnë, prandaj nuk do të përfshiheshin nga përku-
fizimit i nënë Terezës; “të varfërit e më të varfërve”. Sipas një vlerësimi tjetër 
konservativ kanë qenë rreth 10.000 fëmijë rrugësh të cilët kanë pasur me të 
vërtetë shumë nevojë. 

Bota e çorientuar nga komenti i Nënë Terezës (“ne kurrë nuk refuzojmë një 
fëmijë”) e ka marrë për të vërtetë faktin që ajo kujdeset për nevojtarët, duke 
përfshirë këtu, kryesisht nevojën e shkollimit, mbase jo të gjithë, por të 
paktën fëmijët e lagjeve të varfëra. Është pothuajse e pamundur për një orga-
nizatë që ka një jetimore me një kapacitet prej 300 vendesh, të kujdeset për 
10.000 fëmijë jashtëzakonisht të varfër. A është e mundur, sidomos për dikë 
me një reze të vogël veprimi si ajo e nënë Terezës, të kujdeset për të 
plotësuar nevojat e dhjetë, njëzetë apo dhjetë mijë fëmijëve shumë të varfër? 
Nënë Tereza ka raportuar në mënyrë të pakundërshtueshme që ajo mëson 
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mijëra fëmijë. Unë sfidoj urdhrin e saj, vetëm të më tregojë se ku. Më e 
çuditshmja është se ajo e ka thënë këtë në vitet ’70-’71, vite ku veprimtaria e 
saj në Kalkuta ishte, madje, në një shkallë më të ulët sesa është tani. Ajo e 
bëri këtë deklaratë ndërsa ishte duke biseduar me Malcolm Muggeridge rreth 
punës së saj në Kalkuta. 

 Për shembull, nëse ne nuk kishim shkollat tona në lagjet e varfëra;ato 
thjesht janë shkolla fillestare, ku ne u mësojmë fëmijëve si ta duan shkollën, të 
jenë të pastër, etj. Nëse ne nuk do ti kishim këto shkolla të vogla këta fëmijë, 
këta mijëra fëmijë do të liheshin në rrugë209.  

Kjo është një deklaratë që të habit, madje edhe në këtë kohë të 
deklarosh këtë shumë në vendet që ajo ushtron aktivitetin e saj, apo në pika 
të ndryshme të Kalkutës mezi do të arrinte shifrën 200. Gjithashtu, të gjithë 
e dinë që ajo nuk ka asnjë shkollë të rikonsruktuar totalisht për fëmijët e 
lagjeve të varfëra apo fëmijë të tjerë. Edhe me vullnetin më të madh në botë 
madje, nuk është e mundur fizikisht për një organizatë të kujdeset për 
nevojat e shkollimit të të gjithë fëmijëve të lagjeve të varfëra të Kalkutës, të 
cilët janë afërisht 1-1.5 milion. Por me burimet që nënë Tereza ka është e 
mundur që të ketë një shkollë të madhe të integruar për dhjetë mijë fëmijët 
në varfëri totale; që sikurse thuhet, ky grup është nën vëmendjen e veçantë të 
nënë Terezës. Çdo kush ka shpresuar që ajo të kishte pasur një lloj shërbimi 
për këtë grup. Aktualisht, prej 1.5 milion fëmijëve për të cilët shqetësohemi, 
më shumë se gjysma e tyre ndjekin shkollën; këto janë shkolla pa pagesë të 
administruara nga administrata shtetërore e Bengalit perëndimor. Është fakt 
që nënë Tereza, përpara se të shfaqej, jepte mësim në një shkollë pa pagesë 
të drejtuar nga motrat Loreto. Kjo shkollë ishte pa pagesë sepse funksiono-
nte prej një ndihme financiare që shteti i kishte akorduar. Janë një numër i 
madh shkollash në Kalkuta të ndihmuara nga qeveria, por të cilat janë të 
drejtuara nga organizata të tjera, gjithashtu.  

Mbikëqyrësi më i madh e i drejtpërdrejtë i arsimit fillor në Kalkutë është 
Korporata e Kalkutës. Ajo administron 350 shkolla fillore pa pagesë për të 
varfërit ku çdo vit ndjekin mësimin rreth 40.000 fëmijë.  

Vitet e fundit, ka nisur mësimdhënien një shkollë e vogël për të varfërit 
e drejtuar nga një organizatë katolike, afër shtëpisë së nënë Terezës në Pem 
Daan. Ajo ndodhet në kishën Auxilium në zonën e Tiljala-s në Kalkuta. 
Meqë ra fjala kjo kishë është projekti më i madh i ndërmarrë e i ndërtuar 
ndonjëherë nga ndonjë organizatë katolike, duke përfshirë këtu misionarët e 
bamirësisë brenda dhe në periferi të Kalkutës. Kjo është një strukturë e 
madhe e rrethuar nga lagjet e varfëra që ngrihet papërshtatshmërish afër 
tokave të djerra të Tiliala-s. Ajo është ndërtuar me gurë gri dhe kur ndriçohet 
natën ka një shkëlqim ndjellës nga larg. Nuk e di saktësisht cili grup katolik e 

 
209 Diçka e bukur për Zotin, fq 119. 
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ndërtoi kishën Auxilium, por një gjë është e sigurt që paratë erdhën nga Italia 
siç është gjithashtu e ditur se nënë Tereza ka një marrëdhënie të ngushtë me 
këtë kishë të veçantë. Ajo u lut shpesh atje megjithëse, rrallëherë ishte parë 
në kishën kryesore katolike të Kalkutës, në Murgihata. Në 85-vjetorin e 
lindjes së saj ajo e ftoi ambasadorin kroat në Indi për një seancë lutjeje pikë-
risht në kishën Auxilium. Murgeshat e nënë Terezës shihen pothuajse për-
ditë në këtë kishë. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë ajo u lidh ngushtë veçanë-
risht me katolikët kroat. Duhet theksuar këtu se gjatë viteve gjatë Luftës së II 
Botërore u ushtrua një mbretëri terrori ndër fetë e tjera duke e kaluar 
terrorin e nazistëve. 

Kisha Auxilium ka në funksion një shkollë të vogël për fëmijët e lagjeve 
të varfëra përreth, të cilët janë kryesisht hindu dhe myslimanë. Por sidoqoftë 
seancat e lutjeve të zgjatura me orë të tëra që fëmijët duhet të kalojnë përditë 
janë krejtësisht katolike. Atyre nuk u jepet mundësia e të luturit në besimet e 
tyre apo qoftë edhe mundësia për të zgjedhur. Shkolla, në përbërje të saj, ka 
një ndarje të vogël rezidenciale, vetëm për studentët katolikë. Kisha 
Auxilium (dhe përfaqësuesi i saj Misionarët e Bamirësisë) është duke usht-
ruar presion të madh psikologjik mbi banorët e varfër të kësaj zone të 
Titiala-s. Karremi i treguar është kaq imponues sa do të ishin të paktë ata që 
nuk do ta ndienin tundimin. Ka organizata të tjera që punojnë në këtë zonë, 
por ato nuk e kanë kujdesin financiar që kanë katolikët. 

Ndër llojet e aktiviteteve në klasat e vogla të nënë Terezës, të luturit 
kryhet në mënyrë kategorike vetëm sipas rregullave të fesë katolike, pavarësi-
sht se është jo dhe aq strikt sa në shkollën Auxilium. Personalisht nuk më 
shqetëson fakti që urdhri i nënë Terezës duhet të ketë vetëm lutje katolike, 
por a nuk i deklaroi ajo botës që u dha fëmijëve mundësinë t’u luteshin zota-
ve të tyre?  

Nga rrugët, në lagjet e varfëra. Përpara se ne të diskutojmë mbi aspekte 
të ndryshme të lagjeve të varfëra të Kalkutës, na duhet të dimë me saktësi 
strukturën nga e cila përbëhet një “lagje të varfër” në Kalkuta. Fatmirësisht 
është dhënë një përkufizim nga autoritetet; përkufizimi erdhi si pasojë e aktit 
komunal të vitit 1951 dhe e përshkruan kështu një “lagje të varfër”: Një zonë 
e cila përmban tokë të zënë me forcë, me qëllim grumbullimin e kasolleve në 
një ngastër jo më pak se 700 m2 për një zonë. 

Një kasolle, sikurse është përcaktuar nga akti i vitit 1951, është një ndër-
tesë, ku asnjë pjesë e dukshme e saj s’mund të ndërtohet nga mure, betone të 
përforcuar, hekur ose metale të tjera. Akti pastaj vazhdon të përcaktojë të 
dukshmen të cilën lexuesi do të kishte kureshtjen ta dinte, por që unë nuk 
mund ta tregoj me hollësi.  

Megjithatë, është e qartë se një lagje e varfër krejtësisht mund të jetë një 
zonë e vogël që përmban kasolle në një sipërfaqe prej 700 m2 e cila krahaso-
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het me masën e një teatri të vogël apo të një restoranti të madh. Kalkuta, 
ndryshe nga Bombei nuk ka lagje të mëdha të varfëra.  

Sa lagje të varfëra ka “kryeqyteti i lagjeve të varfëra të botës”, “qyteti i 
lagjeve të varfëra “ apo në të vërtetë “ lagjet e varfëra më të këqija të botës”?  

Më pak se njëmijë, shifër kjo që nuk ka lëvizur qysh prej vitit 1972. 
Lagjet e varfëra përbëjnë 6% të sipërfaqes së qytetit, kështu ne kemi një situ-
atë ku 35% e popullsisë është duke jetuar në 6% të sipërfaqes. 

Si duket jeta në “lagjet në varfëri të skajshme të Kalkutës”? 
Gjatë viteve 1970 Jean Racine, akademik francez dhe dikur drejtor i 

qendrës Kulturore franceze në Kalkutë, bëri një vëzhgim të detajuar në 
shumë lagje të varfëra të saj. Ai ka bërë punë akademike të panumërta për 
banorët e varfër të Kalkutës dhe, gjithashtu, një studim në veçanti për çdo 
person të një lagjeje të varfër; lagjja e varfër Maniktala, e cila është një prej 
lagjeve më pak tërheqëse, madje edhe nga lagjet e tjera të varfëra. Një nga 
këto tabela është ri paraqitur këtu. 

 
Vëzhgimi Social-Ekonomik i Lagjes së Varfër të  
Maniktala, Kalkuta.210 
Popullsia 4279, Meshkuj - 2270, Femra - 2009 
Proporcioni i gjinive F > M = 885 > 1000 
Zona 3.92 hektarë 
Dendësia e Popullsisë 109,158 banorë/ km2  
Blloqe Banimi 255 Shtëpitë e banimit 837 
Numri për Shtëpi Shumica e shtëpive (47.8%) kanë 3 deri në 5 njerëz. 
 
Statusi i Punësimit. 
Personat që kërkojnë punë (janë shumë të rinj, shumë pleq,  
apo gra me fëmijë të vegjël)  63.12% 
Të punësuar    26.97% 
Me punë të pjesshme   4.51% 
Të papunë.    5.40% 
Ndërmarrje tregtare   44 
Ndërmarrje të vogla industriale  148 
 
Aktivitetet kryesore të ndërmarrjeve industriale. 
Rrobaqepësi    55 
Argjendari ( xhingërrima )   14 
Trikotazhe    27 
Zdrukthëtari    4 
 

 
210 Kalkuta 1981, passim. 
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 Në fund, vijmë te ”Shërbimet Lehtësuese”. Në këtë kategori ja çfarë 
doli në dritë. 

Asnjë shërbim mjekësor, përveç një kamioni që vinte dy herë në javë për 
të plotësuar nevojat mjekësore të banorëve (nuk ka nevojë të themi që nuk 
ka të bëjë fare me misionaret e bamirësisë )Pika të furnizimit me ujë të 
pijshëm (në total 142)    1 për 30 njerëz 

Nevojtore (në total 221)   1 për 19 njerëz 
 
 Lagjet e varfëra janë bërë një e dukuri e përhershme e qyteteve Indiane. 

Sidoqoftë ka programe që vazhdojnë të përmirësojnë kushtet e tyre. Në vitet 
1960 autoritet në qytetin e Kalkutës e kishin të pamundur vizionin e 
çrrënjosjes së lagjeve të varfëra, zëvendësimin e kasolleve ose barakave me 
blloqe parafabrikatesh, por shpejt u kuptua që një shpenzim 2.000 milion 
rupive do të ishte një shpenzim i madh; një shumë e konsiderueshme në atë 
kohë. Që prej asaj kohe është adoptuar një program më objektiv por i së 
njëjtës shkalle vështirësie për “përmirësimin e lagjeve të varfëra“. Puna 
kryhet në përshtatshmëri me gjendjen, duke u varur kryesisht nga fondi që 
është vënë në dispozicion për t’u shpenzuar. Shumica e parave sigurohen 
nga huazimet dhe ndihmat financiare ndërkombëtare. 

Unë kam paraqitur këtu të dhënat211 e lagjes së varfër Chetla (në rrugën 
Govinda Addy) e cila u fut në një program përmirësimi. 

 
Problemet  

që u trajtuan 
Përpara 

përmirësimit 
Pas  

Përmirësimit 
Rrugë dhe trotuare 1.125 m katrorë 3.097 m 
Tualete higjienike 13 110 
Shërbime (të pa kanalizuara) 25 Asnjë 
Tuba të ujërave të zeza 70.2 m 1406 m 
Tuba të ujit të pijshëm 108 m 2705 m 
çezma të ujit të pijshëm 17 82 
Puse 5 5 
Godina për tu larë Asnjë 91 
Kosha plehrash Asnjë 4 
Drenazhim sipërfaqësor Asnjë 143 m 
Kanalizime Asnjë 41 
 

Qëllimi i paraqitjes së tabelave të mësipërme është për të demonstruar se 
të punosh në lagjet e varfëra të Kalkutës nuk është e thjeshtë. Sipas vetë 
nënë Terezës dhe industrisë së saj të publicitetit motrat e saj shkojnë në 
lagjet e varfëra në çifte, duke mbajtur të shtrënguara fort në gishtat e tyre 

 
211 Ibid, fq 321. 
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tespihet. Por duhet më shumë sesa tespihet për të bërë ”punë të mirë në 
lagjet e varfëra të Kalkutës”. Unë nuk i shoh që motrat e nënë Terezës që të 
vendosin 143 m drenazh sipërfaqësor.  

Përmirësimet që përmendëm më sipër u ndërmorën në vitin 1973 nga 
CMDA me një kosto totale prej 3.61 milion rupi. Pra kostoja për frymë ishte 
modeste 195 rupi. Kjo është sasia e parave që misionarët e bamirësisë gjitha-
shtu mund të shpenzonin, nëse ato zgjidhnin “të adoptonin” një lagje të var-
fër, ashtu si misioni Ramakrishna që ka adoptuar lagjen e varfër Rambagan.  

Lagjja e varfër Chetla, është me fat sepse është shënjuar, veçmas nga 
lagjet e tjera, prej qeverisë britanike për t’u zhvilluar në këto dhjetë vitet e 
fundit. Kryeministri britanik John Major e vizitoi atë në udhëtimin e tij në 
Kalkuta në janar të vitit 1997.  

Programi aktual i CMDA-së jo vetëm që është ambicioz por edhe 
shpreson të përmirësojë disa objekte sociale në lagjet e varfëra, ndërtimi i 
nevojtoreve publike dhe pastrimi me efikasitet i plehrave. Ai synon, gjitha-
shtu, të furnizojë me 90 litra ujë të pijshëm për person në ditë. Është e ditur 
se nënë Tereza, kurrë s’ka qenë përfshirë në ndonjë stad të programeve të 
panumërta të përmirësimit në lagjet e varfëra të Kalkutës, të ndërmarra në 
këto 50 vitet e fundit. 

Vëzhgimet e mia me banorët e varfër (gjithçka e regjistruar në video) u 
bënë në katër lokalitete të Kalkutës; gjatë brezit të rrugës me qarkullim të 
pakët (A.J.C. Boser road), ku nënë Tereza dhe Shishu Bhavan (një jetimore) 
janë vendosur në Kaligat dhe Tiliala, në fqinjësi të afërt, respektivisht me 
Nirmal Hriday dhe Prem Daan, në qendër të qytetit, vend ku synon të 
qëndrojë pjesa më e madhe e vullnetarëve perëndimorë të nënë Terezës. 
Vëzhgimet kryesisht u ndërmorën gjatë viteve ’95-’96. Vizitorët në shtëpinë 
e nënë Terezës në Kalkuta duhet të kenë parë një koleksion të vogël 
lypsarësh në fillim të korridorit që të shpie për në portën kryesore. Ata janë 
“të rregullt”-it, të cilët janë bërë një pamje e përhershme në shtëpinë e nënë 
Terezës. Ndër lypsarët më të rregullt të shtëpisë së nënë Terezës janë edhe 
Pamela me miqtë e saj. Ata janë pjesë e grupit të vogël të lypsarëve Anglo-
Indian në Kalkuta dhe është thënë (nga misionarët e bamirësisë) se ata lypin 
sepse janë tepër dembelë për të punuar. Ka njëfarë të vërtetë në këtë 
pikëpamje dhe në të vërtetë e njëjta gjë mund të thuhet për shumë lypsarë në 
Indi. Ata janë të varfër por nuk mund të vendosen ndërmjet “të varfërve më 
të varfër“ të nënë Terezës. 

Pamela dhe miqtë e saj udhëtojnë vazhdimisht nga Canning, një qytet 50 
milje larg në jug të Kalkutës. Ata janë kristianë (prej paraardhësve të tyre) 
dhe flasin rrjedhshëm anglisht. Ata e kanë zgjedhur nënë Terezën si një 
mundësi, ku të ishin në gjendje të bisedonin me perëndimorët që vijnë pam-
barim, duke sjellë me vete përkushtim dhe para. Pra, është një pamje e 
paradoksale, që pikërisht pragu i portës së nënë Terezës, mirëbërëses më të 
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madhe në botë, është rrethuar nga njerëz që protestojnë me zë të lartë për 
shkak se nuk kanë asgjë për të ngrënë. Habitem, a kanë reflektuar ndonjëhe-
rë vizitorët perëndimorë të nënë Terezës për këtë gjë? Qoftë edhe nëpër 
mjegullën e tyre të mohimit.  

Unë e intervistova Pamelën (në video), për herë të parë në tetor të vitit 
1995. Ajo ishte duke lypur në pragun e shtëpisë sa nënës Terezës me një 
djalë që quhej Prem, ajo nuk nguroi të shtonte se ata nuk ishin të afërt me 
njëri-tjetrin kështu që lëmosha duhet të merrej e ndarë. 

Kur e pyeta këtë çift përse ishin duke lypur në pragun e derës së nënë 
Terezës, në mënyrë lakonike ajo u përgjigj ”ku të lyp?” 

 
AC:  Si e fitoni bukën e gojës? 
Pamela:  Unë ushqehem duke lypur. 
AC:  Ku i gjeni ilaçet kur sëmureni? 
Pamela:  Më duhet ti blej sigurisht. 
AC:  A ju ndihmon nënë Tereza? 
Pamela:  Asgjë, asgjë. 

(Premi kërceu menjëherë duke thënë “ Ne nuk marrim asnjë 
ndihmë” 

Ac:  Çfarë mendoni ju për nënë Terezën?  
Pamela:  Nëna është një njeri i mirë, por motrat nuk janë të mira, nëna 

u thotë motrave të ndihmojnë por ato nuk duan. 
Premi përsëriti mendimin e fundit të Pamelës.  

 
Pamelën e intervistova në video përsëri, pothuajse 9 muaj më vonë, në 

12 korrik 1996, sërish përpara shtëpisë së nënë Terezës, por në këtë rast 
Premi nuk ishte aty, sidoqoftë, ajo ishte e shoqëruar në trotuar me një grua 
me një fëmijë të vogël; Michelle dhe Jessica. Ato të dyja ishin nga komuniteti 
Anglo-Indian në Canning. Por sot ishte duke u përgatitur një aktivitet i madh 
përpara shtëpisë së nënë Terezës, duke qenë se ishin duke u shkarkuar dy 
kamionë me mallra të ardhura nga Milano e Italisë. 

Fëmija i Michelle, Jessika, (6 ditë e ndanin nga përvjetori i tretë i lindjes 
së saj ndërsa e ëma ishte vetëm 18 vjeç) ishte e sëmurë. Jo shumë e sëmurë, 
por sikurse tha e nëna e saj kishte dy ditë me ethe të cilat e zinin vazhdimi-
sht. Ajo tha gjithashtu, se e kishte ushqyer fëmijën e saj me “baby aspro” të 
cilën e kishte blerë. Në këtë kohë motra nepaleze Aquinit, e cila ishte një prej 
vëzhgueseve në shkarkimin e kutive, erdhi dhe butësisht e qortoi gruan se 
pse ishte duke folur në video; pjesë e cila nuk është filmuar.  

 
Ac:  A u keni kërkuar motrave ndihmë?  
Michelle:  Ato na thonë ne të shkojmë të Shishu Bhavan (jetimorja që 

ndodhet 5 minuta larg) por kur shkojmë atje ata na përzënë.  
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AC:  Përse? 
Michelle:  Nuk e di pse. Megjithatë unë jam e lumtur që kam mundësi 

të blej ilaçe për fëmijën tim. Por motrat i ndalojnë të huajt të 
na japin para. 

 
Pak javë më vonë në 24 gusht 1996 unë intervistova në video tre djem 

Rafiq, Raju dhe Viki, të cilët rrinin gjithmonë përpara shtëpisë së nënë Tere-
zës. Rafiqi ishte invalid për shkak të një gunge që kishte në kurriz por ishte 
në gjendje të lëvizte dhe gjithashtu ishte jetim. Ata flinin në oborret e vilës 
Bambu, një bllok zyrash në rrugën e shtëpisë së nënë Terezës. Në vitin 1996 
djemtë ishin në mosha të ndryshme nga 8-15- vjeç. Ata shkuan në shkollën 
Samaritane pa pagesë, të cilën ua rregulloi dikush në mënyrë që të arsimohe-
shin. Ata kishin shumë shokë nga komuniteti Anglo-Indian dhe flisnin mirë 
anglisht.  

Ja çfarë tregojnë ata:  
 
Motrat kurrë nuk na kanë ndihmuar. Ato nuk na japin asgjë. Ka shumë të 
huaj që vijnë të takojnë nënë Terezën dhe ne u kërkojmë atyre para. Por mo-
trat nuk e pëlqejnë këtë gjë dhe na thonë të mos u kërkojmë para. Këto ditë e 
kanë thirrur shpesh herë policinë dhe na kanë raportuar se u kemi bezdisur 
miqtë e tyre. Policia nga stacioni policor Park Street erdhi dhe na kërcënoi. 
Fatmirësisht ne nuk kemi qenë në burg, por, sidoqoftë, kjo gjë do të ndodhë. 
Nënë Tereza është e mirë por ne i urrejmë motrat. Veçanërisht ne nuk 
pëlqejmë motër Aquinit dhe motër Bonet, e cila është e gjatë dhe me syza. 
 
Këta fëmijë që qëndronin jashtë shtëpisë së nënë Terezës, çuditërisht u 

vunë re nga Marina Cantacuzino, e cila megjithëse ishte e përhumbur në 
adhurimin e saj, shkoi për të intervistuar nënën për revistën “Hello!”. 

Ajo shkroi ”Jashtë portës, fëmijët u lypin vizitorëve perëndimor, por 
motrat ngulnin këmbë që atyre të mos u jepej para” dikush i shpjegoi se 
”Këta fëmijë janë ndihmuar nga nënë Tereza dhe atyre u është dhënë 
mundësia të hyjnë në shkollë por ata prapëseprapë dalin në rrugë.212 

Unë i shkrova Marina Cantacuzino, sesi fëmijët ishin arrestuar nga 
policia me urdhër të murgeshave dhe, më vjen mirë të them se, ajo i aprovoi 
thëniet e mia. Ajo ma ktheu letrën ku thoshte: “Është më se e dukshme që ju 
keni kërkuar dhe në mënyrë të hollësishme; unë nuk kundërshtoj asgjë nga 
ato që ju thoni, nëse artikulli im në “Hello!” është i lustruar, shkaku qëndron 
tek vetë natyra e revistës.213 

 
212 Hello! Tetor 1994. 
213 Letër për autorin, e datës 28 janar 1997. 
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Banorët e varfër rreth shtëpive të nënë Terezës në Kalkutë, mbajnë një 
qëndrim të përgjithshëm: “Nënë Tereza është e mirë, por motrat e saj janë të 
tmerrshme; veçanërisht motër Aquinit, e cila në 1995-1996 kishte për detyrë 
ruajtjen përpara shtëpisë së nënë Terezës, merrte shumë përbuzje nga të 
gjithë megjithëse askush nuk mund të flas për të si një shpirt i devotshëm. 

Mendoj se të gjithë ata që punojnë këtu hasin në shumë vështirësi. 
Shumica e rregullave të organizatës, si përdorimi i shtëpisë së nënë Tere-

zës thjesht si qendër administrative, ku nuk lejohet qëndrimi i lypësve në 
derë, nuk pranohet një fëmijë derisa prindërit të heqin dorë nga të drejtat e 
tyre për të; të gjitha këto janë formuluar nga vetë nënë Tereza. Unë e kam 
parë nënë Terezën që ndërsa ajo hynte në qendër të rrethohet nga lypsarët 
që i kërkonin ushqim dhe rroba. Nëna do tu buzëqeshte, bekonte dhe me 
madhështi do tu thoshte motrave ”përse nuk u jepni diçka atyre?“ Pastaj do 
të largohej me të shpejtë. 

Lypsarët do të bërtisnin duke kërkuar para ose batanije dhe motrat do të 
viheshin në një gjendje të vështirë. Dhënia e parave është e ndaluar në mëny-
rë kategorike nga organizata. Ato nuk munden të japin as batanije, as ushqim 
dhe asgjë tjetër nga shtëpia e nënës, sepse një gjë e tillë nuk lejohet. Këto 
gjëra nuk shpërndahen as nga qendrat e tjera të tyre në qytet. Motrat shpesh 
do të fyheshin me fjalë nga lypsarët, sepse ato shiheshin si të ashpra dhe 
dorështrënguara (patjetër që disa prej tyre të tilla janë) dhe që nuk zbatonin 
urdhrin nga lart. 

Nënë Tereza, me sjelljen e saj nuk bënte asgjë për të shmangur moralin 
tashmë të ulët të motrave të saj; ajo do të kishte fituar më tepër respekt nga 
motrat (ndoshta dhe nga të varfërit) nëse ajo do të kishte thënë ndershmëri-
sht dhe pastër “Më vjen keq, ne nuk punojmë në këtë mënyrë, ju nuk duhet 
të ishit këtu duke lypur” Por ajo nuk mund të ndalonte së luajturi rolin e saj. 

Unë intervistova një numër lypsarësh dhe fëmijë endacak në rrugën me 
qarkullim të pakët (A.J.C. Bose road) në afërsi (brenda një kilometri) me 
shtëpinë e nënë Terezës dhe jetimores. Përveç atyre që jetonin shumë afër 
me këtë rrugë, askush tjetër nuk kishte dëgjuar për nënë Terezën. 

Aliu, ishte një burrë i ri i cili e kishte familjen e tij në një fshat të quajtur 
Krishnanangar. Ai jetonte në trotuaret e Mullick Baazar, i cili është 200 
metra nga shtëpia e nënë Terezës, dhe lypte në gjatësinë e rrugës që shtrihej 
ndërmjet Mullick Baazar dhe Beck Bagan. Aliu shkonte herë pas here në 
fshat për të parë familjen e tij. Nuk kishte dëgjuar kurrë për nënë Terezën. 

 Gouri, ishte një tjetër lypëse e Low Circular Road, meqenëse ajo nuk dilte 
rregullisht, për një farë kohe unë nuk e kam parë atje, por e marr me mend 
që ajo kthehej aty herë pas here. Ulej përpara rrugës së kishës së pagëzuesit 
(e cila është 1560 metra larg nga shtëpia e nënë Terezës), nën një tabelë të 
madhe që thoshte: “Kalkuta – Jezusi të do”. Gouri erdhi nga Bangladeshi një 
dekadë më parë dhe kurrë nuk kishte dëgjuar për nënë Terezën. 
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Sheikh Rafiq i kishte të dyja këmbët të prera. Ai i humbi këmbët e tij në 
një aksident me tren. Ishte parë shpesh të lypte në Low Circular Road. 

Ai ishte pajisur me këmbë artificiale nga qendra bamirëse “Qendra për 
Rehabilitimin e Fëmijëve“. Kishte dëgjuar për nënë Terezën, por kurrë nuk 
kishte pasur rastin t’i kërkonte asaj ndihmë. 

Një lypsar i sëmurë mendor, i quajtur Bhutnath, të cilin unë e intervisto-
va përpara jetimores, nuk kishte dëgjuar aspak për nënë Terezën. Ai më 
tregoi mua se Zoti kujdesej për të, por për ushqimin e tij ai shpenzon 10 rupi 
në ditë nga parat që lyp, duke ngrënë tek ndonjë tezgë në anë të rrugës. 

Përballë jetimores së nënë Terezës, në kryqëzimin që bashkon Low 
Circular Road dhe rrugën H. K Konar Road, është një cep me mbeturina, i cili 
tërheq nja dy duzina me fëmijë çdo ditë, të cilët rrëmojnë nëpër plehra. Ata 
janë më të varfërit e të varfërve. Ata nuk kanë qenë kurrë në shkollë, por, 
sidoqoftë, të gjithë e marrin ushqim pa pagesë nga jetimorja, i cili jepet pa 
ndonjë shtrëngim; pa “kartë për ushqimin”. 

Në 15 Gusht 1996 (dita e pavarësisë së Indisë) intervistova disa fëmijë të 
përçmuar. Unë fola me Bideshi-n, një trembëdhjetë vjeçar mbledhës rrec-
kash, i cili megjithëse hindu mbante varur në qafë një kryq, që e kishte 
dhuratë nga një vullnetar perëndimor. Ai tha: “Motrat nuk na ndihmojnë 
fare, përveçse na japin pak khichuri (përzierje me dal dhe oriz)”. Nëna e 
Bideshit ishte me turbekuloz dhe ai u përpoq ta pranonin atë në Prem Daan 
(një vend i papërshtatshëm për një të sëmurë me turbekuloz. Ai tha se mbi-
zotëronte një lloj armiqësie (luftë për pushtet) ndërmjet motrës Lee në Prem 
Daan dhe motrave të jetimores, çka e bëri të vështirë mundësinë që nëna e 
tij të merrte ndonjë ndihmë. 

Sikurse e kam përmendur shpesh, pisllëku që rrethon shtëpinë kryesore 
në Kaligat është i pa imagjinueshëm. Në 4 shtator 1996 unë intervistova (në 
video) një banore të varfër, vejushë të moshuar të quajtur Bimala, në shkallët 
e Nirmal Hriday. Ajo qëndronte ulur duke parë njerëzit të kalonin pranë, 
shkallët janë një vend pushimi për të varfërit e Kalkutës. 

Ajo ishte një banore trotuaresh tipike; e ardhur nga qyteti i Diamond 
Harbour afër gjirit të Bengalit, ajo u vendos në Kalkutë para shumë vitesh. 
Kur burri i saj vdiq, iu bashkua disa lypësve nga qyteti i saj me të cilët erdhi 
këtu. Kur unë e pyeta atë nëse motrat e ndihmonin, ajo në fillim mendoi se 
unë po e vija në lojë –“Pse bëni pyetje kot së koti? E përse duhet të na ndih-
mojnë ne?- A nuk kanë gjëra të tjera për të bërë?”-Ky ishte e qëndrimi i saj. 
Ajo mendoi se unë isha në anën e nënë Terezës kështu që ajo shfreu vrerin e 
saj.” Ju mund të shkoni dhe t’u tregoni motrave se ato na përdhunojnë ne 
(ajo përdori një shprehje më vulgare). Më tej vazhdoi:  

 
Në qoftë se do me të vërtetë të dish se çfarë na japin ne motrat, vetëm hi, 
(përkthim letrar i chaee, një përdorim idiomatik). Ato vetëm sa lyejnë me 
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vaj kokën që është e lyer njëherë me vaj (një tjetër shprehje idiomatike). 
Askush nuk na ndihmon. Gjithçka që fitoj nga të lypurit, i blej ushqime dhe 
ilaçe kur sëmurem. Më parë ato na jepnin ushqimin që mbetej pa ngrënë 
nga shtëpia, por tani ato e transportojnë atë me kamionin e tyre (ambu-
lancë). Më parë ishte udhëheqëse një motër e mirë. Tani përherë e më 
shumë ato janë duke marrë motra që janë më të varfëra se ne. Nuk do të 
çuditem nëse një ditë ato do të dalin për të na lypur lëmoshë! 
 

Prahlad, ishte një lypsar nga Kaligati që punonte afër shtëpisë së 
pacientëve që ishin duke vdekur. Ai kishte qenë me lebër për 20 vjet me 
radhë dhe nuk kishte asnjë ankesë për misionaret e bamirësisë, por vajtonte 
për mbylljen klinikës së lebrës në Kaligat (në mes të viteve 1980); tani atij i 
duhet të udhëtojë 8 kilometra për në Maniktala në spitalin T.L.M për të 
marrë tabletat e tij kundër lebrës. 

Kam frikë se nuk mund të intervistoja shumë të varfër në zonën e 
Kaligatit sepse nuk ndihesha i sigurt me pajisjen time të video incizimit. Një 
tjetër person me të cilin fola ishte Debraj Parmar i cili jetonte matanë rrugës 
së Nirmal Hriday dhe lëvizte me një karrige invalidi. Megjithëse jo në varfëri 
totale, ai e kishte të vështirë t’ia dilte mbanë. Shtëpia ku ai jetonte nuk 
dallonte prej atyre të lagjeve të varfëra. Ai e mori karrigen e tij me rrota nga 
një organizatë politike. Kur unë e pyeta atë nëse ai kishte menduar ndonjë-
herë të shkonte te nënë Tereza për të kërkuar ndihmë, ai u çudit dhe pyeti: “ 
Përse duhet të përzihen ato? 

Shumicën e intervistave të mia e bëra në Tiljala, këtu ndodhet shtëpia 
më e madhe e nënë Terezës, Prem Daan, e cila është afër lagjes së varfër 
Dnarapara. Kjo është një lagje e llahtarshme me një popullsi prej 15000 
banorësh. Të intervistuarit e mi nuk ishin të gjithë të papunë. të varfërit e më 
të varfërve ishin pa një kasolle mbi kokë, në intervistat e mia unë u përpoqa 
të përfshija njerëz në nevojë nga e gjithë zona. 

Ndoshta intervista më tronditëse që unë pata bërë ishte me një grua të re të 
quajtur Baby Khatun, në shkallët që shpien nga ura e katërt poshtë për në Prem 
Daan. Megjithëse një banore e lagjeve të varfëra ajo ishte një grua me plot besim 
në vetvete dhe nuk ishte një prej më të varfërit e të varfërve. Në 20 Korrik 1996 
unë pa ndonjë qëllim isha duke filmuar Prem Daan nga maja e urës së katërt, 
kur ajo erdhi mu afrua dhe tha ”Unë do të doja që ju të mos filmoni më pamje 
nga ky vend i tmerrshëm. Ajo në fillim mendoi se unë isha i lidhur në një farë 
mënyre me misionarët e bamirësisë, ndaj vazhdoi: “Quhet Prem Daan, por 
kurrë nuk jep ndonjë daan (dhurata)”. E pyeta përse dhe ajo u përgjigj. 

 
Motrat dinë të ngrohin vetëm foletë e tyre aty. Ato janë tepër të tmerrshme. 
Njerëzit e varfër gjithmonë janë shkelmuar përpara dyerve të tyre dhe 
sistematikisht vjedhin gjërat që janë për të varfërit. Çdo borodin (krishtli-
ndje) aty ka shumë rroba që vijnë nga jashtë, kjo gjithashtu është koha që 
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motrat kanë vizitat e përvitshme nga njerëzit e familjeve të tyre. Disa prej 
rrobave shpërndahen në lagjet e varfëra, por pjesa më e madhe e tyre dhe e 
mallrave u jepen me vete të afërmeve të murgeshave; nganjëherë ata marrin 
me vete kaq shumë mall sa që u duhet të faturojnë taksi për ta ngarkuar. 
Gjithashtu, shumë racione të ushqimit që është përgatitur për të varfërit 
shitet; orizi, mielli, misri; gjithçka u shitet dyqaneve të zonës. 
 

Në të vërtetë ndihesha mosbesues, dhe sinqerisht shpreha habinë time 
për zbulimin, por një burrë që e kishte dëgjuar bashkëbisedimin, tonë ndër-
hyri dhe tha që kjo praktikë kishte disa kohë që vazhdonte dhe ishte një pra-
ktikë e njohur nga e gjithë zona. 

Baby Khatun, tha gjithashtu, se ajo shkonte në Prem Daan, në klasat që 
mësohej qepja e rrobave, por një ditë i ishte mbyllur dera nga murgeshat 
duke i thënë që ishte “e pacipë”. Ajo sqaroi se kishte pasur një zënkë me disa 
nga murgeshat, se kishte refuzuar të merrte pjesë në lutjet katolike që zhvi-
lloheshin. Zënka kishte vazhduar dhe ajo pretendonte se ishte qëlluar me 
pëllëmbë nga një motër e quajtur Kalee. Më vonë ajo e kapi motrën Kalee 
jashtë shtëpisë dhe e goditi atë. 

Baby vazhdoi duke thënë se problemi që atë e acaronte më shumë ishte 
kur perëndimorëve, që vinin për vizitë, u servirej nga murgeshat një pamje 
krejt tjetër, ajo u shpreh se dëshironte t’u tregonte vizitorëve pjesën e vërtetë 
të lojës që luhej në shtëpinë e nënë Terezës, por fatkeqësisht ishte e dëshpë-
ruar që nuk mund të fliste anglisht. Baby, gjithashtu, vazhdon të thotë se 
murgeshat e organizonin një shfaqje bamirësie vetëm nëse do të vinin 
persona të rëndësishëm perëndimorë. Ajo tha se në të tilla raste u shpërnda-
heshin dhurata me rroba të reja dhe ushqime përpara grupeve të njerëzve të 
bardhë që ishin duke bërë vizitë. Por gjithçka rrënohej, kur ajo vazhdon të 
thotë çfarw ndodh më pas; këto dhurata ktheheshin mbrapsht sapo delegaci-
onet largoheshin. 

E vetmja ndihmë që marrin banorët e lagjeve të varfëra rreth e rrotull 
Prem Daan është shpërndarja mujore (jepen në datën një të çdo muaji) e tre 
kilogramëve të letrave skrap (që përpunohet prapë) për familje; në vend që ta 
hidhte në plehra nëna ishte bujare tua shpërndante atë të varfërve, kështu që 
ata të mund ta shisnin me 5 rupi kilogrami. 

Sidoqoftë ka dhe familje fatlume; këto janë të gjitha familjet katolike (ka 
një duzinë të tilla) të cilat ndihmohen me çdo kusht dhe në shumë mënyra; 
të paktën një anëtar për çdo familje është punësuar në Prem Daan. Këto 
familje, gjithashtu, marrin edhe racione mujore ushqimi. 

Në fillim isha krejt i shastisur nga thëniet për vjedhjet e vogla që bënin 
murgeshat, por më vonë kuptova që kjo ishte praktikë kaq e zakonshme sa 
kjo gjë nuk i zemëronte më banorët e varfër të lagjeve afër shtëpive të nënë 
Terezës. 
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Ishte pranuar si një praktikë standarde. Një i sëmur me lebër i quajtur 
Kamoli, i cili nganjëherë lypte në qendër të qytetit, në kryqëzimin e rrugës së 
parkut dhe Chowringhee, më tregoi në intervistën me video sesi vëllezërit e 
Titragah leprosarium (Gandhiji Prem Niwas) ishin duke i shpërdoruar 
medikamentet e caktuara për të varfërit. Kamoli u ankua se gjithçka që 
merrte, ishin vetëm dy kilogram miell çdo muaj. Gjatë qëndrimit në spital 
mori ilaçe pa pagesë, të cilat me mirënjohje i pranoi. Kishte qëndruar 10 javë 
në spitalin e të sëmurëve me lebër, kohë gjatë së cilës ai nuk pati presion të 
konvertohej por ai tha se po të ishe katolik trajtoheshe ndryshe nga të tjerët. 

Shumë shpejt kuptova se dhënat për problemin e vjedhjes së ndihmave 
në organizatën e nënë Terezës, ishin më të zakonshme se sa mendoja, të 
paktën në rrethet e krishtera të bamirësisë. Dr. Jack Preger (OBE) katoliku 
që kishte punuar për nënë Terezën si vullnetar përpara se ai të themelonte 
organizatën e tij “Calcuta rescue” (“Shpëtimi i Kalkutës”), më tregoi se ai 
kishte dëgjuar, në një intervistë të incizuar, rreth disa shpërdorimeve të 
parave. Më është thënë se disa njerëz ndërmjet njerëzve të fesë i dërgojnë 
shumat e parave në fshatrat e tyre, këto praktika mund të jenë të lejuara 
sigurisht.214 

Tashmë e kanë kuptuar të gjithë banorët e varfër të lagjeve që rrethojnë 
shtëpitë e nënë Terezës, që murgeshat ”kujdesen për veten e tyre”. Kushedi 
se sa herë e kam dëgjuar këtë shprehje nga goja e tyre. Nuk është e thënë 
prej hidhërimit të tyre por është pranuar si diçka krejt normale. Kurban, një 
punëtor në një fabrikë lëkurësh jeton me familjen e tij të re në një barakë në 
anën veriore të urës së katërt, ai më tha: ”Shumë vullnetarë vijnë nga 
Amerika. Ata nuk e dinë se duhet të jesh i krishterë që të marrësh ndonjë 
ndihmë nga murgeshat. Sidoqoftë në borodin (krishtlindje) vitin e kaluar 
fëmijët e mi morën rroba të reja.” 

Kalua, një fqinjë i Kurban-it, punonte me kohë të pjesshme si shofer dhe 
jetonte me gruan dhe katër fëmijët e vegjël në një barakë. Ai kishte dëgjuar për 
nënë Terezën; ”Ajo është bosi i motrave”- tha ai. Nuk mori kurrë (apo kërkoi) 
ndonjë ndihmë prej tyre. Ai as nuk e mendonte këtë gjë .”A keni nevojë për 
ndonjë kartë që të merrni ushqim, apo ndonjë ndihmë tjetër?” 

 -“Ato ndihmojnë vetëm njerëzit e tyre”. 
Fakir, një çirak në një dyqan mishi në Bright Street, nuk kishte dëgjuar për 

nënë Terezën, megjithëse ai jeton vetëm një qind jardë larg nga Prem Daan-i. 
Ai nuk kishte rezerva ndaj motrave.  
– “Ato u japin ushqim disa njerëzve, por për këtë keni nevojë për një 

kartë, unë nuk e di se ku mund të gjeni karta. Unë në të vërtetë nuk e kam 
provuar të kërkoj ndonjë, por kam dëgjuar se nuk shpërndahen më, gjë që 
më duket e pakuptueshme sepse ka shumë njerëz në nevojë. 

 
214 Të intervistuarit gjatë gushtit 1996. 
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 U përpoqa të ndiqja disa katolikë që jetonin në lagjet e varfëra. Rabi 
Gabriel Roy, më tregoi se gjyshja e tij ishte e punësuar në Prem Daan. 
Gjithashtu, intervistova Ashish Gomez (nuk ka lidhje me Gomez-të cilët 
ndihmuan nënë Terezën të ngrinte organizatën e saj në 1948) në kasollen e 
tij, e cila është në zonën më të mirë në lagjen e të varfërve. Ata nuk mund të 
quhen më në varfëri totale, babai i Ashishit, Albert Pinto, punonte si një 
mekanik motorësh dhe nëna e tij Namita punonte në punë të ndryshme, kur 
të mundte, por e gjithë familja ishte e pajisur me karta për ushqimin. 

 Sadhan Sen, ishte një burrë gazmor dhe një figurë e njohur në lagjen e 
të varfërve në Dnarapara. Ai kishte një tezgë që shiste çaj në lagjen e të var-
fërve, të cilën e ngriti kur erdhi nga Bangladeshi në 1973. Ai më tregoi se si 
njëherë, para shumë vitesh, shkoi tek motrat për t’u kërkuar ndihmë për dja-
lin e tij të madh që ishte deformuar nga poliomieliti. ”Ato u treguan shumë 
të sjellshme me mua” -tha ai. “Më thanë se unë nuk kualifikohesha dot për 
ndihmë sepse unë isha një burrë që kisha mundësi i të siguroja jetesën.” 

 Adoleshentët në Dnarapara nuk janë tërësisht të dashuruar pas 
misionareve e bamirësisë. Nuk është ndonjë pamje e pazakonshme të gjesh 
grupe djemsh (midis moshës dhjetë dhe pesëmbëdhjetë vjeç) të grumbullo-
hen përpara hyrjes së Prem Daan (e cila është dera që zakonisht përdoret) 
duke goditur fort portën e hekurit, zakonisht duke e munduar me pyetje 
portierin. Shpesh ata qëllonin me gurë, me katapulta në portë. Unë fola me 
disa prej tyre që ishin të gjithë fëmijë rrugësh nga lagjet e varfëra. Emrat e 
tyre ishin Sohan, Kanu, Mohamed Ayub dhe Babu Malhotra. Të gjithë kishin 
dëgjuar për nënë Terezën ”Kemi dëgjuar që ajo është e mirë”- thanë ata. 
“Por motrat janë haraami (afërsisht përkthehet- të pandershme). Ato kanë 
disa vejusha dhe disa jetimë në shtëpitë tyre, por ne nuk jemi jetimë, kështu 
që ato kurrë nuk do të na ndihmojnë”. 

Librat për nënë Terezën, shpesh thonë që murgeshat dhe vëllezërit e saj 
patrullojnë stacionet hekurudhore të Kalkutës duke mbledhur të varfërit; 
shumë vite më parë ato mund t’i shihje aty-këtu në stacionin Howrah. Aktu-
alisht ato e kanë braktisur këtë aktivitet. Një stacion që ato kurrë nuk e kanë 
parë është stacioni i parkut të cirkut, një stacion i vogël me pamje përballë 
Prem Daan-i. Po ta shohësh me kujdes, Prem Daan-i, formon njëfarë muri 
për stacionin. Ka një numër të rregullt të atyre që lypin në stacion. Unë i kam 
intervistuar të gjithë ata. 

Ndër lypsarët që lypin në platformën e stacionit, nën hijen e murit të 
lartë të Prem Daan-it, ishin dy burra të quajtur Abdul e Muzarali, dhe një 
grua e quajtur Anurjan. Ata kishin filluar të lypnin tek zona e stacionit qysh 
në vitin 1992. Kishin dëgjuar për nënë Terezën: “Ne kemi dëgjuar që ajo 
ndihmon njerëzit”, por kurrë nuk kemi pasur rastin të shkojmë tek Prem 
Daan-i; kemi dëgjuar që duhet të pajisesh me një kartë që të të japin ndih-
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më.”- thanë ata. Karim një tjetër lypës 65-vjeçar tek zona e stacionit tha: 
”Motrat kurrë nuk ndihmojnë njeri.” 

Për disa arsye ura mbi stacion u është dhënë grave. Deri në 1995 një 
grua plakë dhe shumë e sëmurë e quajtur Jyman Bibi ulej tek ura. Ajo kurrë 
nuk kishte dëgjuar për nënë Terezën dhe askush nuk e ndihmoi atë. 

Jyman Bibi vdiq në janar të 1996 dhe vendin e saj e zuri një tjetër grua plak 
e quajtur Golabjan. Ajo vinte nga një fshat i quajtur Jibantala në jug të Bengalit 
perëndimor. Natën ajo flinte në stacion, ndërsa në fshat kishte lënë një djalë të 
rritur. Nuk më tregoi se sa vjeç ishte, por dukej rreth të shtatëdhjetave. Ajo ishte 
shumë e sëmurë. Nuk kishte dëgjuar asnjëherë për nënë Terezën. 

Ka një shkollë fillore të administruar nga qeveria (pa pagesë) - shkolla e 
dr. B.R Ambedkar, për fëmijët shumë të varfër të Dnarapara-s. Shkolla ka 
një mur të përbashkët me Prem Daan-in. 

 Kam intervistuar disa prej banorëve të varfër brenda në shkollë. Nuk 
është nevoja të them se misionaret e bamirësisë asnjëherë nuk u dhanë ndo-
një ndihmë atyre, fjala vjen, letër skrapi apo ushqim të mbetur. Shyamsyndar, 
një punëtor i varfër i fabrikës së lëkurës, i cili kishte ardhur nga Bihari në 
vitin 1993 bashkë me familjen e tij, më tregoi se kishte dëgjuar për Prem 
Daan, por kurrë nuk kishte pasur rastin të shkonte atje për të kërkuar ndi-
hmë, ai thotë; ”Kam dëgjuar se në të vërtetë ata nuk i ndihmojnë njerëzit. 
Unë kujdesem vetë për veten time. Kur fëmija im është sëmurë i paguaj vetë 
ilaçet e tij”. 

Ura e katërt përpara se të zgjerohej gjithmonë ishte e mbushur me fëmijë, 
të cilët luanin në të. Moshat e tyre varionin nga 4-15 vjeç. Kam folur me të 
gjithë ata, por vetëm fëmija më i madh kishte dëgjuar për nënë Terezën. 

Gjatë pjesës më të madhe të vitit 1993, ”The Sunday Times” kishte një 
rubrikë të veçantë ku rutina e përditshme e personave të ndryshëm rrëfehej 
me fjalët tyre; ”Një jetë në ditën e atij apo këtij personi”. Pasi përmendnin 
një mori ndodhish të ndryshme ata donin të përmendnin edhe jetën e një të 
varfëri, dhe cili vend në botë u vjen në mendje kur ju mendoni për të 
varfërit? Kalkuta. 

Prandaj u dërgua një korrespodent në Kalkuta i cili tregoi historinë e 
Monaqra Khatun, një vejushë emigrante 21 vjeçare e cila sipas fjalëve të vetë 
gazetës jetonte në urën e rrugës së Tiliala-s, afër parkut të cirkut në Kalkuta. 
Historia e jetës së saj të thyente zemrën dhe vetë gazeta, gjithashtu, ngjalli 
përbuzje tek lexuesit për jetën në rrugët e Kalkutës. 

 
Ne (Monara dhe fëmijët) shkonim në parkun e cirkut, Mullick Bazaar (treg), 
ose në shtëpitë e të pasurve të Ballygunge për të rrëmuar në mbeturina. Në 
verë nxehtësia e shkrin rrugën, e cila na ngjitet nëpër këmbë. Në Ballygu-
nge, shtëpitë e mëdha e të bardha me kopshte të mrekullueshme dhe me 
vazo të mëdha lulesh janë të vendosur në radhë. Shpesh ne shohim burame-
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msahibs (zonjat e mëdha) veshur me sari (veshje indiane) e tyre të pastra, 
duke shëtitur nëpër veranda dhe duke urdhëruar shërbëtorët. Shpesh dalin 
me makinat e tyre që shkëlqejnë dhe tek porta na vërshëllejnë neve. Ato më 
thërrasin khurchera (pisanjose). I urrej ato. Të paktën unë e fitoj vetë ushqi-
min tim.215 

 
Reagimet e lexuesve për historinë e Monaras ishin jashtëzakonisht tro-

nditëse. The Sunday Times ngriti “Fondin e Kalkutës” dhe brenda një muaji u 
mblodhën rreth 30.000 paund. Sidomos pjesa ku lexuesit mallëngjeheshin 
ishte:”Kur unë isha e vogël, babai më ushqente me fruta me sheqer, ndërsa 
fëmijët e mi as që i kanë provuar ndonjëherë. Asnjë lloj frute, madje as 
mango apo frutat që kushtojë më të lirë. Ndonjëherë përpiqem t’u shpjegoj 
atyre shijen, por më pas pendohem; pse ta mbush imagjinatën e tyre me gjëra 
që ata nuk mund ti kenë?  

Në historinë e një prej banorëve më të varfër të Kalkutës, nënë Tereza 
nuk u përmend fare. Por intervistuesja Vanya Kewley, “harroi” me qëllim 
t’ua përmendte lexuesve që Monara ishte një fqinje e nënë Terezës. Pranë 
parkut të cirkut, ku ajo banonte, nuk kishte asgjë tjetër përveç urës së katërt 
që ishte shumë afër me Prem Daan-in. Vanya Kewley gjithashtu “harroi” të 
tregonte se Mullick Bazaar ku Monara shkonte për të rrëmuar në plehra, 
ishte vetëm 200 jard larg prej shtëpisë së nënë Terezës. Është e vërtetë se 
mbeturinat e mbetura nga shtëpia e nënë Terezës tërheqin kaq shumë lypsa-
rë; në mbeturina të hedhura nga ky manastir me 200 murgesha mund të gje-
ndet shumë ushqim i gatuar e i pa gatuar - ky të paktën është funksioni i 
vetëm që kryen kjo ndërtesë e veçantë. 

Jam dakord që shumica e buramesahibs (zonjave të pasura) të Kalkutës 
do ta konsideronin Monaran të pistë dhe do ti shmangeshin nëse do ta tako-
nin në rrugë atë, sikurse di, gjithashtu, se nënë Tereza do ta konsideronte “E 
bukur, si Jezusi” por rezultati në të dyja rastet do të ishte i njëjti. 

Nuk është se vetëm në Kalkuta nënë Tereza do ta injoronte varfërinë në 
pragun e derës së saj. Të njëjtën gjë kam dhe në Sardenja, Itali ku në kryeqyt-
etin Kaliari murgeshat e saj kanë një manastir. Manastiri është në afërsi të 
kishës së San Sepolcro dhe nuk ka ndonjë funksion bamirësie me përjashtim 
të një kuzhine të vogël supe 5 ditë në javë. Kaliari, është i vetmi qytet 
perëndimor Europian, ku kam parë stilin e të lypurit Indian. Via Giuseppe 
Mano, e cila ndodhet pas manastirit është e mbushur plot me lypsarë, veçanë-
risht në mbrëmje. Është një pamje e zakonshme të shohësh gratë arixheshka, 
duke lypur së bashku me fëmijët e tyre. Kaliari ka një potencial të madh, ku 
mund të bësh punë të ndryshme bamirësie, sigurisht nëse ekziston vullneti, 
dhe këtu, ndryshe nga Kalkuta, ne po flasim për një popullsi të vogël. 

 
215 The Sunday Times, Londër, 25 korrik 1993. 
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Një nga vendet më popullore në Kalkuta, ku lypësit vijnë është muzeu 
Indian, në kryqëzimin e rrugës Sudder Street. Një nga ata është Shibu i cili 
erdhi në Kalkuta në vitin 1962 nga Barddhaman, një qytet rreth një qind 
milje larg. Ai ka deformime të rënda në gjymtyrë dhe nuk mund të qëndrojë 
përveçse ne pozicionin zvarritës. Ai tha “Kam dëgjuar se nënë Tereza i 
ndihmon njerëzit e varfër,por unë kurrë nuk kam pasur arsye për të shkuar 
tek ajo. Por kam dëgjuar se ajo ndihmon vetëm njerëzit nga Orissa (një shtet 
në Indi në jug-perëndim të Bengalit perëndimor) Ai kishte marrë si dhuratë 
një karrige invalidi nga fondacioni bamirës i Jack Preger. 

Një tjetër lypës i rregull, nga e njëjta zonë e muzeut, Akhtar Ali Mollah 
është një lypës rreth moshës dyzet vjeçare, i cili ka deformime të rënda të 
këmbëve. Ai zakonisht lyp në pozicionin shtrirë sepse kjo ngjall më shumë 
keqardhje nga kalimtarët. Ai nuk mund të ngrihet apo të eci. Ai kishte 
dëgjuar për nënë Terezën por e hodhi poshtë atë duke thënë ”A do të 
kujdeset ajo ndonjëherë për ne? Ajo ndihmon vetëm të pasurit.” 

Duke u shprehur kundër nënë Terezës, Shibu dhe Akhtar Ali Mollah 
zbulojnë cinizmin e thellë ndërmjet lypsarëve në Kalkuta të cilët kanë dëgj-
uar për të. Pak më larg, në veri të muzeut, është një tjetër vend i përshtat-
shëm për të lypur, poshtë portës së madhe të Grand hotelit. 

Lypësit e rregullt të Grand hotelit, vijnë nga jugu i largët i Bengalit perë-
ndimor, në jug të Canning. Gjatë mesit të vitit 1995 një figurë e njohur do të 
bëhej tetë vjeçarja Salima Khatun, duke mbajtur vëllanë e saj dy vjeçar Mona. 
Mona vuante nga hidropizia në gjendje rëndë, e cila sa vinte dhe rëndohej 
më shumë. Djali dy vjeçar e kishte barkun të fryrë, tamam si të një gruaje 
shtatzënë. Mona, kishte tërhequr vëmendjen e vullnetarëve të nënë Terezës, 
të cilët janë bërë të zakonshëm në këtë pjesë të qytetit, ndonëse ata nuk janë 
të zakontë mes mysafirëve të hotel Grandit. Perëndimorët, e kishin çuar 
Monën në jetimoren e nënë Terezës, ku ai u pranua për rreth dy javë përpara 
se të flakej në rrugë e të vdiste. 

Një tjetër lypës i rregullt në Grand hotel, ishte Bimal-i, një djalë 10-
vjeçar me deformime të rënda gjymtyrësh. Ai shpesh shihej duke u zvarritur 
përgjatë trotuareve, duke iu kërkuar para njerëzve. Jo vetëm që kishte 
dëgjuar për nënë Terezën, por mesa vura re, ai ishte i vetmi ndër fëmijët 
(lypsarë) e rregullt të rrugës, që kishte qenë një kohë të shkurtër në organiza-
tën e saj. Ai ishte marrë nga disa vullnetarë dhe ishte çuar në shtëpinë e saj, 
ku ishte mbajtur aty për dy javë deri sa iu kërkua të largohej. Vullnetarët e 
nënë Terezës janë vendosur në një pjesë të vogël të qytetit (ata nuk shfaqen 
kurrë në zonat e këndshme jugore të tij) dhe kalojnë shpesh para portës së 
Grand hotelit. Përpara se të niseshin nga vendet e tyre, ata ishin bombarduar 
me propagandë rreth murgeshave që kërkonin për të mbledhur të varfërit si 
Mona dhe Bimal nëpër rrugët e Kalkutës, kështu që ndonjëherë tregonin 
kurajën të merrnin dikë me taksi dhe ta shpinin në jetimoret ose në shtëpinë 
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e nënë Terezës. Një veprim i tillë nuk shikohej me dashamirësi nga murge-
shat, por ato qejfprishura, pranonin në heshtje për njëfarë kohe. 

Në grupin e lypsarëve të tjerë pranë Grand hotelit, përfshiheshin edhe 
Rohima me Khala Bibi-në. Të dy këta, kishin dëgjuar për nënë Terezën por 
askush nga prej tyre nuk kishte qenë për t’i kërkuar asaj ndonjë ndihmë. 

Në të njëjtën pjesë të qytetit, pak më në jug unë takova një burrë të ri, të 
quajtur Mohamed Akhtar nën të ashtuquajturin “sallon i Lufthansës” 

Meqenëse Lufthansa ka një zyrë aty, ai nuk ishte një lypës i rregullt, por 
kishte qenë rastësisht aty. Ai ishte i paralizuar nga mesi e poshtë. Mohamed 
Akhtar kishte ardhur nga Bihari në 1989, në Kalkuta për të lypur. Në vitin 
1993, fondi i bamirësisë “Shpëtimi i Kalkutës“ i dha atij si “makinë invalidi”, 
një triçikël. Ai kishte dëgjuar për nënë Terezën dhe ishte përpjekur dy herë 
për ta takuar atë, por motrat pasi i kishin thënë që nuk ishte e mundur që të 
takohej me të, i kishin kërkuar të largohej. 

”Ka mundësi të ketë qenë e vërtetë, sepse në atë kohë nënë Tereza ishte 
jashtë shtetit”.  

Por gjithsesi, Akhtar nuk shkoi kurrë më tek misionarët e bamirësisë. 
Që nga vdekja së nënë Terezës, unë nuk kam dalë më nëpër rrugë me 

video-kamerën time dhe incizuesin e zërit. Në intervistat e mia nuk kam 
pasur kurrë për qëllim që të varfërit e Kalkutës të flisnin keq për nënë Tere-
zën; objektivi im ishte të tregoja se sa kishin dëgjuar ata për të, dhe sa me-
ndonte ajo për ta. Unë i lashë ata të flisnin spontanisht dhe pyetjet e mia 
linin hapësirën për të thënë çfarë të dëshiroje, për shembull: ”Kush ju ndih-
mon kur ju sëmureni?” Pyetja mbyllëse që bëja, ishte: ”A keni dëgjuar për 
dikë të quajtur nënë Tereza ose ‘ma’ Tereza?” 

Unë kam qenë i kujdesshëm duke u kërkuar atyre të thoshin ndonjë gjë po-
zitive për të dhe e kam riprodhuar atë me besnikëri pavarësisht se rrallë u tha. 

Thënia që nënë Tereza ndihmon vetëm të pasurit nuk është e vërtetë, 
megjithëse, kjo thënie nënkupton që ajo ndihmon vetëm të krishterët, të cilët 
tashmë kishin marrë kaq shumë ndihma. Sigurisht, kishte një humnerë të 
madhe ndryshimi ndërmjet ndihmës së dhënë të krishterëve të varfër dhe jo 
krishterëve të varfër. Gjithashtu nëse një person i varfër ose një familje që 
konvertohej në krishterim atëherë atyre u jepej trajtim i veçantë, gjë e cila 
është e kuptueshme. 

Nuk do të ishte ekzagjerim të thoshim se midis 20.000 lypsarëve të 
braktisur të Kalkutës vetëm 500 prej tyre mund të kishin dëgjuar për nënë 
Terezën dhe pothuajse gjysma e tyre (500 vetëve) mund të kishin marrë ndo-
një ndihmë gjatë kësaj kohe. 

Shumicën e intervistave të mija e kam bërë në afërsi të ndërmarrjeve të 
nënë Terezës, por madje edhe aty, një numër i madh i lapsave nuk kishin 
dëgjuar për të. Është paradoksale që pjesa më e madhe e lapsave të rrugës 
Chowringhee (qendra e qytetit) kishin dëgjuar për të dhe e njihnin atë si: 
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“Ajo që jeton afër Jora Girja (kisha me dy maja).” Në zona të tjera zbulova se 
ajo njihej jashtëzakonisht pak. 

Autorja britanike Anne Sebba, erdhi në shtëpinë time për të parë video- 
regjistrimet e mia, ndërsa po shkruante biografinë e saj kritike për nënë 
Terezën. Ajo shkroi: 

 
Për disa ditë Chatterje mori video kamerën e tij dhe bisedoi me banorët e 
lagjeve të varfëra me shumicë myslimane, rreth nënë Terezës... Fakiri, një 
kasap i cili ka jetuar për katër vjet në lagjen e të varfërve, tha:”Ushqim pa 
pagesë nga nënë Tereza? Ju nuk duhet thjesht të zini radhën për ushqim; ju 
keni nevojë për kartë. Unë nuk kam mundësi ta gjejë një të tillë.” Pastaj 
Chatterje pyeti dy burra të mbështetur pas murit shumë afër ndërtesës saj, 
nëse ata merrnin ushqim nga Prem Daan.”Jo”-thanë ata.” Ne dëgjojmë që 
ajo i ndihmon njerëzit por është problem për të gjetur një kartë. Ne nuk e 
dimë si procedohet për të.” Chatterje foli me një shitës çaji, me një burrë 
nga Bihari dhe me disa lypsa, dhe përgjigjet ishin të njëjta. Jo ata nuk 
merrnin asnjë ndihmë nga misionarët e bamirësisë sepse duhet të kishe 
kartë. Një shofer kamioni i cili kishte jetuar për njëzet vjet në të njëjtën 
lagje të varfër tha: ”Ata nuk na kanë ndihmuar kurrë ne. Ata ndihmojnë 
vetëm të krishterët. Ajo ka një furnizim të veçantë për kristianët. Kur 
Chatterje mori video-kamerën e tij dhe doli në rrugët qendrore të Kalkutës 
dhe i pyeti lypësit jashtë Grand hotelit se çfarë dinin ata për nënë Terezën 
ishte e qartë se keqkuptimet ishin të rënda. Një i sëmurë me lebër këmbë-
ngulte se nuk do të kishte dobi t’i kërkoje ndihmë asaj, sepse ajo nuk i ndih-
monte njerëzit nga Andhara Pradesh; ndërsa një tjetër në karrigen me rrota 
tha që nënë Tereza ndihmonte vetëm njerëzit nga Orissa. Një xhuxh, duke 
lypur në rrugën ku kishte pak lëvizje, këmbënguli se ai nuk kishte dëgjuar 
kurrë për nënë Terezën madje ndërsa ishte duke folur ndodhej jashtë 
shtëpisë së nënë Terezës.216 
 

Mund të duket e çuditshme që 90% e të intervistuarve të mi janë mysli-
manë në një qytet ku vetëm 15-20% janë të tillë. Ka dy arsye për këtë ano-
mali; disa janë refugjatë nga Bangladeshi, por kryesisht arsyeja kryesore që 
myslimanët janë me përqindje më të lartë midis të varfërve në Indi është për 
arsye që shkojnë përtej qëllimit të këtij libri. 

Të intervistuarit e mi janë njerëz realë; ata shfaqen me emrat e tyre 
realë. Të gjithë të intervistuarit që kam cituar këtu janë të regjistruar në 
video. Shumë prej të intervistuarve janë ende atje, por disa prej tyre edhe 
kanë vdekur. Disa prej tyre, si Bimali që zvarritej jashtë hotel Grandit, ishin 
figura të njohura mirë aty vërdallë. Të tjerët nuk janë kaq të njohur, por 
mund të kontaktohen në çdo kohë, nga çdokush që është i gatshëm të 
zbulojë të vërtetën.  

 
216 Anne Sebba, Nënë Tereza përtej imazhit (Weidenfield & Nicolson, 1997), fq 215-16. 
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Shtëpitë e Nënë Terezës - 
pamje nga brenda 

 
 

 
 

Papua Guinea e Re, është një cep i largët i botës. Ky vend, me hapësira 
të gjera e të bollshme ka një popullsi prej tre milion e gjysmë banorë, ndërsa 
qyteti i Kalkutës është më se tre herë më i populluar se ky vend. Densiteti i 
popullsisë së Papua Guine-së së Re është 8 banorë për km2, gati një e 
njëqinda e Bengalit perëndimor. 

Nënë Tereza ka një popullaritet të madh në Papua Guinean e Re, si të 
thuash që prezenca e saj atje është tepër e madhe krahasuar me numrin e 
popullsisë dhe dendësinë për banorë. Në qytetin e Vanimos (në të vërtetë, ky 
është veçse një fshat i madh), me një popullsi prej 5.000 banorë ajo ka dy 
institucione. Në Provincën e largët qendrore dhe të paarritshme, nënë 
Tereza hapi dy qendrat e saj të para, shumë herët; në vitet 1980, më pas ajo 
hapi një qendër të tretë në vitin 1997. Nënë Tereza ka më shumë qendra në 
këto vise të largëta të këtyre ishujve të ashpër dhe të egër, sesa ajo posedon 
në qendra me popullsi më të madhe të vendeve bregdetare. Udhëtimet e 
motrave të nënë Terezës nga një qendër në tjetrën janë tepër të mundim-
shme e të vështira; në ato vende nuk ka pothuajse fare rrugë që të lidhin 
vendet e bregdetit me pjesën e provincave qendrore. Mënyra më e zakonsh-
me e transportit janë linjat ajrore. 

Gjithsej, urdhri i nënë Terezës ka tetë qendra në Papua Guinean e Re. 
Ky është një fakt që mediat ndërkombëtare e shikojnë si mjaft inspirues nga 
larg, por që pak nga ata kanë shkuar dhe i kanë parë veprimet e misionarëve 
të bamirësisë nga afër në këtë vend. 

Pra, cili është thelbi i gjithë kësaj çështje që unë dua të nxjerr në pah? 
Është ky: asnjëra nga tetë “shtëpitë” që kanë misionarët e bamirësisë në 
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Papua Guinean e Re nuk është e banuar, sepse aty ka murgesha. Por pse 
duhet të vendosen murgesha në këtë cep të largët të botës? Sepse ato janë 
qendra rekrutimi për gratë vendase, të cilat do të zgjidhnin të bëheshin 
murgesha katolike. Këto murgesha do t’i drejtonin gjithashtu edhe burrat në 
drejtim të kishës katolike më të afërt, nëse ato do të kishin “uri” për 
Krishtin; një nga shprehjet e preferuara të nënës. 

Në kryeqytetin-Port Moresby, urdhri më i madh i murgeshave në vend, 
kishte një qendër për gratë e keqtrajtuara dhe fëmijët, deri pak vite më parë. 
Kati përdhes i kësaj qendre, tani është kthyer në dhoma për kandidatet, 
sikurse thirren murgeshat e reja para betimit. Këto kandidate janë vajza 
vendase, të cilat kanë vendosur për arsye të ndryshme të bëhen murgesha 
katolike. Ato mbeten si kandidate për një vit në Port Moresby dhe pastaj në 
vazhdim ato dërgohen në Filipine ku bëhen murgesha dhe duhet të kalojnë 
kohën e provës në një manastir (rishtare). 

Murgeshat, në Papua Guinean e Re, janë klasifikuar si “aktive” nga misi-
onaret e bamirësisë, ato nuk e kanë arritur ende shkallën e “meditueseve”. 
Të jesh aktive në gjuhën e misionareve të bamirësisë, nënkupton që duhet të 
jesh duke kryer funksione bamirësie. Dikush mund të pyes me të drejtë; 
çfarë funksionesh bamirësie janë ato që murgeshat duhet të kryejnë, kur ato 
madje nuk mund të administrojnë dot qoftë edhe një kuzhinë supe? Ato 
bëjnë vizita, të cilat vlerësohen të jenë aktiviteti më i madh i bamirësisë që 
misionaret po bëjnë kudo në botë; motrat thjesht dalin dhe takojnë njerëzit. 
Bazuar në reputacionin e nënë Terezës, ky nuk është imazhi që njerëzit kanë, 
kur ata mendojnë për murgeshat që ndihmojnë njerëzit. 

Funksioni tjetër dhe më i rëndësishëm që këto murgesha aktive kryejnë 
është t’u mësojnë fenë vendasve dhe veçanërisht fëmijëve. Vizitat dhe për-
cjellja e fesë katolike tek njerëzit janë parë nga urdhri i nënë Terezës, si 
funksioni më aktiv që murgeshat e saj kanë kudo nëpër botë. Ky funksion 
bëhet shumë herë më i dobishëm, kur njerëzit dhe popullsia vendase janë 
adhurues sendesh dhe statujash ose grupe fisnore pa fe, si në Papua Guinean 
e Re. Në Indi gjithashtu nënë Tereza për të lëvizur në brezat e vendeve 
fisnore bëri përpjekje të vazhdueshme dhe të fuqishme. Fiset në Indi janë 
bërë gurë shahu në lojën e demonstrimit të fuqisë midis të krishterëve dhe 
hinduve. Grupet e dominuar nga të krishterët militantë kanë marrë udhëhe-
qjen në konvertimin e fiseve në Indi dhe shpesh nënë Tereza i ndoqi ata hap 
pas hapi. 

Jam i sigurt se në Papua Guinean e Re ekziston mundësia për të bërë më 
shumë në ndihmë të azileve të pleqve, jetimoret dhe qendrat e ushqimit të të 
varfërve etj. Nënë Tereza, pasi i analizoi me kujdes këto aktivitete më pak të 
devotshme, vendosi që mënyra më e mirë për t’i ndihmuar popullsisë atje do 
të ishte me anë të Biblës. 
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NIRMAL HRIDAY, SHTËPIA NË KALKUTË PËR BANORËT 
E VARFËR QË JANË DUKE VDEKUR 
Gjithçka filloi me këtë institucion, shtëpia e parë dhe më e famshme e 

nënë Terezës. Shtëpia e të varfërve që janë duke vdekur në Kaligat, (një nga 
lagjet më të vjetra të Kalkutës) është bërë një legjendë për kujdesin dhe dhe-
mbshurinë në botë; propaganda filloi nga media katolike, por ndërsa fama e 
nënë Terezës ishte në rritje, gjithashtu, media botërore e ka ngritur lakun. 
Unë kam folur me disa qindra njerëz që kanë punuar si vullnetarë në Kaligat. 
Në të vërtetë kam punuar edhe vetë atje, në një turn me djalin e famshëm 
Andi, një djalë e ri Australian, i cili erdhi të punonte për pak javë në vitin 
1990, pasi kishte kuptuar se Zoti e kishte thirrur të qëndrojë në Kaligat. Ai 
mori banesa me qira aty rrotull dhe vendosi t’ia kushtonte jetën e tij, punës si 
vullnetar në Nirmal Hriday. Nuk di nëse ende ndodhet atje. Andi, shpesh 
jepte leksione elementare për vullnetarët e rinj të sapoardhur. 

Kushtet e shtëpisë në Kaligat janë të tmerrshme; mund të themi se asnjë 
vullnetar, përveç adhuruesve fanatik të Nënë Terezës, nuk do t’i pranonin 
këto kushte. Vullnetarët katolik dhe jokatolik, shpesh reagojnë në mënyra të 
ndryshme. Ndërsa jokatolikët shpesh bëhen kritikues të hapur, katolikët 
mbajnë një sistem mbrojtës mohues dhe shumica e tyre luftojnë kundër 
zemërimit dhe zhgënjimit vetjak, e njëkohësisht, duke trumbetuar një mbë-
shtetje tepër entuziaste. Madje, edhe midis katolikëve të devotshëm, ka raste 
kur shfaqen murmurima të zëshme kritikuese. Për shembull; njëherë, kur 
isha duke biseduar me një grup burrash dhe grash të devotshëm gjermanë, 
më thanë se ishte për të ardhur keq që nënë Tereza nuk kishte as pajisje kaq 
të thjeshta, siç është makina larëse, e cila do të bëhej shkak që vullnetarët të 
liroheshin nga detyrat, si larja e rrobave të pista, konsumuese të kohës, duke 
u bërë të mundur atyre të kalonin më shumë kohë në shërbim të banorëve të 
varfër. Ata madje pranuan që nënë Terezës as që do t’i duhej të paguante për 
to; mijëra makina larëse do të vini nga e gjithë bota, vetëm nëse nëna do t’i 
dëshironte ato. 

Ajo çka na është transmetuar herë pas here, madje edhe vetë nga nënë 
Tereza, është fakti se ajo ndërmerrte një veprimtari shumë të gjerë në 
Kaligat. Këtë transmetim e bënte duke përsëritur në pafundësi se “mblidhte 
mijëra” (të varfër) rreth vetes ose do të ishte më mirë të përmendnim një nga 
thëniet e saj të preferuara “Nëse nuk do të mund të mblidhnim një, ne 
kurrsesi, nuk do të mund të kishim mbledhur mijëra”. Cilido duhet ta kupto-
jë që shtëpia e nënë Terezës për të varfërit që janë duke vdekur në Nirmal 
Hriday në Kalkutë, është një vend shumë i vogël; një ndërtesë katrore ku 
secila anë e saj, madje nga ana e jashtme, nuk është më shumë se 30 metra.  

Kur isha fëmijë unë kaloja shpesh herë duke shoqëruar stërgjyshen time, 
në udhëtimet e saj të rregullta, për në tempullin Kali. Gjithmonë kisha 
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menduar se ishte në funksion një pjesë e tempullit (e cila nga ana strukturore 
është pjesë e tempullit) pamja e saj është kaq e papërshkrueshme dhe përzi-
het me pjesën e përgjithshme të tempullit. Kur erdha në perëndim dhe 
mësova gjithçka rreth operacioneve të pamasa të nënë Terezës ngjitur me 
tempullin, unë thjesht nuk mund ta përcaktoja vendin – dhe m’u desh të 
kthehesha dhe ta lokalizoja atë. Pjesërisht, anonimiteti i ndërtesës vjen se të 
gjitha anët e saj janë mbuluar krejtësisht nga dyqanet – por tek kjo pikë do të 
kthehem më vonë.  

Si e përshkruan ndërtesën shkruesja zyrtare e biografisë së nënë Terezës?  
Libri i saj prej 500 faqesh fillonte me këto rreshta: 
 
Nirmal Hriday është në ngjyrë të fildishtë dhe ka tetë kupola që ngrihen në 
çati, mbi kubetë me hojëza e me maja delikate. Struktura në trajtë katërkën-
dëshi, është ndërtuar brenda një oborri të brendshëm e të gjerë sipas 
mënyrës tradicionale serai ose bujtinave për tregtarët dhe pelegrinët.217 
 

Egan, ka arritur me sukses të përcjellë pamjen e një monumenti madhë-
shtor Moghul. Por realiteti është krejt ndryshe. Ngjyra e fildishtë është një 
bojë e verdhë e rrjepur. Globet e vegjël me majë mund të quhen kube me 
majë, vetëm duke shtrydhur imagjinatën. Lexuesve u këshilloj të shohin 
foton në librin e Egan-it për të pasur një përshtypje për ndërtesën. 

Murgesha katolike australiane dhe njëkohësisht, ndihmësja e nënë 
Terezës, Tracey Leonard e përshkruan kështu ndërtesën në librin e saj: 

 
Përveç kësaj strukture mbresëlënëse (të tempullit), ngjyra e shpëlarë e 
verdhë në bojë kafe e ndërtesës njëkatëshe në Kaligat vështirë se mund të 
shikohet. Tezgat e çrregullta që u janë bashkangjitur mureve të saj, e zvogë-
lojnë më shumë pamjen. 218 
 
Nëse Nirmal Hriday është një ndërtesë e vogël nga jashtë, po ashtu 

është me hapësira edhe më të vogla nga brenda. Në të janë dy dhoma të 
zgjatura, një për burrat dhe një për gratë. Dhomat në të vërtetë janë shumë 
të vogla, secila me përmasa jo më të mëdha se 102 m2. 

Një nga mitet që i rrethon misionaret e bamirësisë është se në Nirmal 
Hriday të Kalkutës bëhet një punë e madhe; “një oaz që shkëlqen në një 
lagje të mbushur plot e përplot” Kurdoherë që nënë Tereza ka folur për 
“mijërat e të varfërve që vdesin në shtëpitë e saj”, njerëzit mendojnë që “azili 
i Kalkutës” kujdeset për këta mijëra njerëz. Ndoshta me mijërat e njerëzve, 
ajo nënkuptonte totalin e grumbulluar nga dekada të tëra. 

 
217 Eileen Egan, Një vizion i tillë për rrugën, fq 1. 
218 Tracey Leonard, E gjithë katastrofa ( Hodder Headline Australia, 1990), fq 26. 
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Shumë gazetarë perëndimorë më kanë treguar se gjëja e parë që i habiste 
sapo ata mbërrinin në Nirmal Hriday, madje pa hyrë akoma brenda mureve 
të errët, ishte hapësira e vogël e saj. Sidoqoftë, ata janë treguar të kujdesshëm 
të mos e përmendin këtë veçori, megjithatë, disa prej tyre e kanë përmendur, 
si p.sh: ish guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown që shkroi për Life (Jeta) në 
prill të vitit 1988, me droje e ka përmendur si kalimthi numrin e pacientëve. 
“Brenda shtëpisë së Zemrës së Pastër ishin dy radhë me krevate metalikë për 
rreth 50 burra” 

Madje në përshtypjet nga vizita e Papës shtëpia nuk mundi të strehonte 
më shumë se 42 burra dhe 44 gra,219 - sipas The Times (Londër). Duke 
raportuar për vizitën Daily Telegraph (Telegrafi i Përditshëm), e nënvlerësoi ako-
ma më shumë numrin e pacientëve, ku thoshte: “Papa shtroi drekë për të 
varfërit që janë duke vdekur dhe banorët e tjerë të varfër të cilët janë pacien-
tët e tij dhe të 36-të ata i bekoi.”220 

Në dhomën e burrave ka 45 vende, po i njëjti numër edhe për dhomën e 
grave. Kur them ‘vende’ kam parasysh vetëm vende sepse aty nuk ka shtretër. 

Në gjuhën e misionarëve të bamirësisë ka tri lloje aparatesh për të fjetur, 
pra shtretër. M.C, shtretër dhe dyshek kashte. Krevati çfarë ne kuptojmë 
është si lloji i shtretërve, të cilët përdoren në spitale dhe misionaret e bamirë-
sisë të tillë kanë në shtëpitë e tyre, si në shtëpinë e vogël, por të pastër në 
Asansol, një qytet i vogël industrial në Bengalin perëndimor, rreth 250 kilo-
metra nga Kakuta. Nënë Tereza u tregua gjithashtu e kujdesshme të përdorte 
shtretër të përshtatshëm në të gjitha shtëpitë e saj në Evropë, në Amerikën e 
Veriut, madje edhe në shtëpinë e saj në Kilburn të Londrës ka shtretër shu-
më të mirë prej druri. 

Shtretërit MC që përdoren zakonisht nga misionaret e bamirësisë, janë 
lloji më i zakonshëm i përdorur nga kjo organizatë kudo në botë. Janë më i 
shkurtër dhe më të ngushtë se shtrati normal standard, dhe ngrihen afërsisht 
30 centimetra nga dyshemeja. 

Dyshekët e kashtës, edhe vetë misionaret e bamirësisë nuk i quajnë 
dyshekë, janë të dizenjuar pikërisht nga misionaret e bamirësisë; ata janë 
rreth 160 centimetra të gjatë, 60cm të gjerë dhe ngrihen nga toka afërsisht 15 
centimetra. Shumë shpesh pjesa qendrore, e shtypur nga pesha e pacientit 
bëhet gropë dhe takon dyshemenë duke qenë se dysheku është i përbërë me 
minimumin e mundshëm të sustave. Ai përbëhet nga rreth 3 centimetra 
dyshek të mbështjellë me politenë blu; nuk përdoren çarçafë, megjithëse ata u 
shfaqën vetëm një herë, me rastin e vizitës së Papës, duke bërë që media 
britanike të mbulonte vizitën duke përmendur detyrimisht frazën “shtretër të 
bardhë që shkëlqenin.” 

 
219 The Times, 4 shkurt 1986. 
220 The Daily Telegraph, 4 shkurt 1986. 
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Shtretërit janë të ndarë rreth 30 centimetra nga njëri-tjetri dhe nëse diku-
jt i shkon ndërmend të shtriq krahët, patjetër do të godasë fqinjin e tij. Për të 
shfrytëzuar në maksimum hapësirën, shtretërit nuk janë vendosur pranë 
murit pingul, por janë vendosur pjerrtas, në brinjë të njëri-tjetrit, dhe të dy 
rreshtat duken nga larg si brinjët e peshkut e shtylla kurrizore e tij, është 
korridori për të kaluar midis shtretërve. 

 Ja çfarë thotë Tracey Leonard në librin e saj: 
 
Disa shtretër janë ngjeshur shumë në pjesën që mbetet në fund të këtij 
pavijoni duke e sjellë numrin total të shtretërve në 51. Shtretërit përbëhen 
prej metali dhe janë të gjatë e të ngushtë.  
Shtretërit vetë janë vetëm 13 centimetër të ngritur nga niveli i dyshemesë 
dhe rreth 40 centimetra të ndarë midis tyre. Mbi secilin shtrat është vendo-
sur një numër i caktuar.221 
 
Për të dhënë një ide të mbipopullimit në Nirmal Hriday, çdo kush mund 

ta krahasonte atë me shtëpinë e nënë Terezës (e mbajtur shumë mirë) në 
Romë, Piazza San Gregorio, e cila ka po të njëjtin numër vendesh (80-90). 
Pavarësisht se është mjaft e mbushur, ka tre shtretër në secilën prej dhomave 
që megjithëse shumë të vogla, janë të gjera dhe katrore. Ndërtesa katërkatë-
she e lartë, duket madhështore (këtu gjithashtu, dhomat më të gjera përdoren 
si kishëza dhe ka të paktën dy të tilla në këtë ndërtesë). 

Banorët në Nirmal Hriday, janë të detyruar të shtrihen në dyshekët e 
tyre prej kashte, dhe nuk lejohet të ngrihen dhe të ecin rreth e rrotull nëpër 
dhomë, ndoshta sepse aty nuk ka vend për të lëvizur. Por ata nuk lejohen 
madje as të ngrihen për të çmpirë trupin, e jo më t’i sugjerojë ndonjë vullne-
tar një veprim të tillë. Në rast se ndodh që burrat të ngrihen dhe të sillen 
rrotull nëpër dhomë, qoftë për një moment të vetëm, ”djali i pavijonit“, 
Antoni i urdhëron ata me zë të lartë dhe të egër të shkojnë e të shtrihen, dhe 
në qoftë se ata nuk e zbatojnë urdhrin menjëherë, ai do t’u jap dhe ndonjë të 
shtyrë. Duhet të kujtojmë këtu se Nirmal Hriday, aktualisht, është më tepër i 
frekuentuar nga të braktisurit e shëndetshëm, të cilët vijnë për të ngrënë për 
pak ditë, ushqim pa pagesë. Shumica e të varfërve nuk vijnë për të shkak të 
zhgënjimit nga misionarët e bamirësisë. Ashpërsia e regjimit, pjesërisht shër-
ben për t’u dhënë mesazhin e qartë këtyre të braktisurve, që kjo nuk është 
thjesht një fjetore. Antoni gjatë ditës nuk e komandon drejtpërdrejt dhomën 
e grave, ku regjimi është më pak strikt, dhe ku ca lëvizje edhe tolerohen. 

Antonit i takon të na bëjë një farë komenti për sa i përket Nirmal 
Hriday, meqenëse ai ka qenë një person i rëndësishëm aty, të paktën gjatë 
jetës së nënë Terezës. 

 
221 E gjithë katastrofa, fq 27 
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“Djali i pavijonit” është veçanërisht një koncept Indian dhe shumica e 
pavijoneve Indiane e kanë nga një të tillë. Djemtë e pavijoneve, zakonisht, 
janë njerëz pa shkollë që kujdesen për problemet e burrave të një pavijoni të 
spitalit, me shërbime të tilla si pastrimi i dyshemesë, mbajtja e oturakëve për 
të sëmurët etj. 

Djemtë e pavijoneve kanë jashtëzakonisht autoritet, madje më shumë se 
doktorët dhe infermieret. Në shumicën e spitaleve shtetërore Indiane, dje-
mtë e pavijoneve, operojnë në një rrjet të ndërlikuar korrupsioni. 

Në Nirmal Hriday, Antoni nuk kreu ndonjë detyrë mbi problemet e 
burrave, duke qenë se këto bëheshin nga vullnetarët. Detyra e tij ishte të 
ruante pacientët dhe të siguronte se ata që ishin thjesht për të fjetur, të mos 
hynin brenda. Unë e kam parë atë (në kuptimin e plotë të fjalës), të godiste 
me shkelma njerëzit që përpiqeshin të hynin brenda.  

Pacientët që vinin thjesht për të fjetur dhe abuzuesit e drogës, hynin 
(dhe hyjnë) shpesh, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të Antonit dhe 
të motrës së lindur në Singapor Luke, e cila ishte më përgjegjësja e shtëpisë 
për dy dekada. Besoj se aktualisht, ajo nuk ndodhet më aty. 

Tracey Leonard, përshkruan sjelljen e rreptë të motër Luke-s, për të 
hequr qafe banorët që kërkojnë të të hutojnë (me përpjekjet për të zvogëluar 
numrat). 

 
Kjo gjithmonë ndodh në mëngjes kur shumica e pacientëve janë në alarm 
nga një ndryshim i papritur në atmosferën e ambientit. Burrat që ishin të 
gjallëruar dhe llafazan vetëm pak minuta më parë, tani janë duke rënkuar 
dhe u ankuar, duke u dridhur nën batanijet e tyre me besimin e gabuar se 
kjo do t’i shpëtojë ata. Çfarëdo lloj lutje dhe rënkimi nuk mund ta 
ndryshojë vendimin e saj,....222 
 
E vlerësoj faktin, që njerëzit duhet të largohen nga një shtëpi e tillë si 

Nirmal Hriday, nganjëherë edhe pa keqardhje. Bota, gabimisht beson se 
nënë Tereza apo urdhri i saj, do të ishin të paaftë ta shtynin dikë tutje jashtë 
ambienteve të tyre, për në “rrugët e Kalkutës”. 

Nënë Tereza shpesh e shprehte me zë të lartë vuajtjen e saj për izolimin 
e individit në shoqëri, veçanërisht në perëndim, duke e quajtur këtë 
“varfërinë e Perëndimit”. Ajo shumë herë protestoi kundër pafytyrësisë, 
shoqërisë së paemër ku individi shpejt e humbet identitetin e tij. Jam me të 
vërtetë i habitur, që pikërisht në shtëpinë flamurtare të saj, në Nirmal Hriday, 
individët nuk janë identifikuar me emrat e tyre, por janë një shifër e caktuar, 
të cilët janë të mbishkruar në dyshekët e tyre prej kashte me bojë të bardhë. 

 
222 Ibid, fq 38 
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Kushdo prej fotografëve që është futur brenda Nirmal Hriday-it do t’i 
tregojë këta numra, të cilët shkëlqejnë dallueshëm brenda shtëpisë së errët. 

Nirmal Hriday nuk ka dritare, kohë më parë kishte, por tani janë zënë. 
Kishte katër dritare të gjata në dhomën e burrave dhe po kaq në dhomën e 
grave. Dritaret u zunë gjatë viteve 1950, kur refugjatët nga Pakistani i 
mëparshëm lindor, Bangladeshi i sotëm, ngritën dyqane në trotuaret e 
Kaligatit (rreth një duzinë), të cilët tashmë e rrethojnë të gjithë Nirmal 
Hriday; pjesa e vetme që është e pazënë është hyrja kryesore. Dyqanet kujde-
sen për nevojat e vizitorëve dhe pelegrinëve, për në tempullin Kali. Disa nga 
ata shesin lule (veçanërisht lulen e kuqe ngjyrë gjaku hibiscus, thuhet që është 
më e preferuara në Kali), të tjerët shesin enë të vogla tunxhi, të cilat 
nevojiten për adhurim, shesin byzylykë plastikë, që shkëlqejnë dhe modele të 
vogla balte të një numri zotërinjsh dhe zonjash hindu. Pjesa e pasme e këtyre 
dyqaneve, është mbështetur në muret dhe dritaret e Nirmal Hriday. Dritaret 
franceze janë shumë të gjata dhe dyqanet nuk janë mjaft të lartë, që të 
mbulojnë të gjithë gjatësinë e tyre; një zgavër e vogël trekëndore ka mbetur 
në majë të secilës dritare, nëpërmjet së cilës hyjnë nëpër dhoma ajri, drita 
dhe zhurma e vazhdueshme e Kaligatit. 

Nirmal Hriday është “azili i vetëm” në botë pa dritare. Natyrisht nënë 
Tereza nuk ka ç’të bëjë nëse njerëzit vendosin ta rrethojnë ndërtesën e saj 
me tezga, por asaj i takonte të siguronte të paktën standardet minimale. 

Qeveria e Bengalit perëndimor ishte në dijeni të kushteve të këqija rreth 
shtëpisë dhe për këtë gjë, pak kohë më parë, i ofroi nënë Terezës një vend 
tjetër si alternativë që të zhvendoste veprimtarinë e saj, por ajo e refuzoi 
ofertën. Nënën e lidhnin ndjenja të forta me Kaligatin. 

Nënë Tereza kishte mundësi, sigurisht, ta zhvendoste (ose zgjeronte) 
shtëpinë e saj për të varfërit që janë duke vdekur, në pallatin e kryepeshkopit 
në Kalkuta; kjo shtëpi e madhe është e vendosur në Park Street, një rrugë me 
ndërtime luksoze dhe është vlerësuar me një shumë prej 8 milion dollarësh. 
Kryepeshkopi katolik i Kalkutës, është një kandidat i dështuar klerik, i cili e 
kryeson meshën vetëm gjatë një minute. Atij po i pakësohet ndjeshëm tufa e 
besimtarëve, por ka fatin të ketë në dispozicion të tij një shtëpi të madhe. Në 
çdo vend që nënë Tereza shkoi dhe pa ndërtesa të mëdha, në prezencë të 
gazetarëve, ajo ‘vajtonte’; “nëse do të kisha mundësi ta përdorja këtë vetëm 
për njerëzit e mi të varfër!” Gjatë vizitës së saj të parë në Etiopi, nënë Tereza 
në një konferencë shtypi, tha se iu kishte kërkuar sundimtarëve të vendit t’i 
jepnin asaj pallatin e perandorit të mëparshëm Haile Selassie, që të mund ta 
kthente atë në një shtëpi në ndihmë të të varfërve, ”Ju mund të më ndihmo-
nit të pastronim dhomat” u tregoi ajo gazetarëve. Nëna mund ta kishte nisur 
kërkesën fare mirë, me ndërtesat që kisha e saj zotëron në Kalkutë. Gjitha-
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shtu, në një mënyrë të triumfale i tregoi Malcolm Muggeridge223 se asaj i 
vinte neveri nga ndërtesat e mrekullueshme të Kalkutës, duke përfshirë këtu 
edhe monumentin e mermertë, Memorialin e Viktorias. Nëna, gjithë kënaqë-
si pa me një shikim të rreptë drejt saj” dhe tha “kjo do të më mjaftonte” (për 
ta bërë një shtëpi të saj). 

Brenda Nirmal Hriday-it ndodhet një tabelë të madhe. Është 1.5 X 1 m 
e madhe dhe varet në mur, përballë me platformën e ngritur, ku ulen ndonjë-
herë murgeshat. Ajo përmban disa udhëzime për vullnetarët. Udhëzimi B/3 
KUJDESI PËR DORASHKAT, jep detaje për ripërdorimin e dorashkave; 
dorashkat e llastikut njëpërdorimshme, këtu nuk hidhen por lahen dhe ripër-
doren. Ka gjithashtu detaje udhëzuese për përdorimin e shiringave, si në 
vazhdim. 

 
C) KUJDESI ME SHIRINGAT. 
1. Të gjitha kërkesat duhet të jenë: 
a. Vendos mbrojtësen menjëherë (mosvënia e mbrojtëses së shiringës 

menjëherë është mënyra e parë që ata që kujdesen për të sëmurët, të 
infektohen nga pacientët). 

OSE. 
b. Vendos në të një sterilizues,  
OSE 
c. Hidhe në kosh me kapakun e vendosur mirë. 
2. Të gjitha shiringat duhet të cilësohen si të infektuara. 
3. Mos përdor të njëjtën shiringë ose gjilpërë tek një tjetër pacient, pa e 

dezinfektuar më parë. 
Rivendosja e kapakut shiringave është tashmë, shkaku kryesor, që kujde-

starët janë infektuar nga pacientët, që në momentin e parë që ata janë 
kujdesur për të sëmurët dhe për këtë është bërë një fushatë e përbashkët 
kudo në botë për të ndaluar këtë praktikë. Misionarët e bamirësisë e mbrojnë 
praktikën e rivendosjes së kapakut, prandaj u japin vullnetarëve (dhe jo të 
tjerëve prej atyre të cilët janë punëtorë, kujdestarë të shëndetit e që e dinë 
shumë mirë këtë gjë) një pikëpamje të gabuar se nëpërmjet rivendosjes së 
kapakut pakësohet dëmi nga shiringat. 

Fatmirësisht për vullnetarët, rreziku nga dëmtimi i shpimit të gjilpërës 
nëpërmjet rivendosjes së kapakut është vetëm në teori, duke qenë se aty 
rivendosja e kapakut dhe sterilizimi nuk praktikohen, por nuk praktikohet as 
opsioni “hedhja në kosh me kapak të vendosur mirë”. Jam duke folur për 
kushtet që ekzistonin gjatë jetës së nënë Terezës; ndoshta motra më humane, 
Nirmala, mund t’i ketë ndryshuar këto praktika tashmë. 

 
223 Diçka e bukur për Zotin, fq 23 
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Ajo që është praktikuar në Nirmal Hriday, apo praktikohej (gjatë jetës së 
nënë Terezës) zakonisht me shiringat është pika C 3. Ripërdorimi i shiringa-
ve pas larjes së tyre me ujë ose duke i hedhur në alkoolin që shërbente për 
pastrim kirurgjik. Këtë gjë ato e kanë zbatuar me krenari, hapur dhe me bujë, 
qysh prej zanafillës së shtëpisë. Misionaret nuk e kanë rivlerësuar këtë prakti-
kë, qysh me ardhjen e AIDS si një problem në botë, dhe folën me elokuencë 
për këtë shumë herë. Ndoshta ato mendonin që HIV-i ishte një problem 
moral, i cili nuk kishte të bënte fare me përdorimin e përbashkët të shiringa-
ve. Megjithëse HIV nuk është një problem kryesor i shëndetit në Kalkutë, në 
përgjithësi, ai është pikërisht një problem tek popullsia që trajtohej prej nënë 
Terezës. Përveç kësaj Kaligati ka një lagje të lashtë dhe të pistë me fenerë të 
kuq. Përdorimi i opiumit dhe charas është shumë i zakonshëm mes të varfë-
rve të Kalkutës; ajo çka është më e rëndësishme është përdorimi i zakonsh-
ëm intravenoz i tyre dhe i substancave të tjera të papastra. Është një fakt i 
njohur që përhapja e infeksionit të hepatitit B është ka një shtrirje të madhe 
ndërmjet indianëve të varfër. Ka rezultuar se 20%-50% e popullsisë së varfër 
të qyteteve indiane janë mbartës të kësaj sëmundje, e cila transmetohet 
shumë më lehtë sesa HIV-i, me përdorimin e përbashkët të shiringës. Në të 
vërtetë, është më se e sigurt mundësia për t’u transmetuar me një shiringë që 
përdoret bashkarish, e cila ka qenë larë dhe ripërdorur disa herë. Hepatiti C, 
një tjetër infeksion (më shumë) vdekjeprurës, që transmetohet me shiringë, 
është i përhapur gjithashtu, në një shkallë të lartë në popullsinë që jeton në 
Nirmal Hriday.  

A nuk e meritojnë të varfërit e Kalkutës dinjitetin minimal, një shiringë 
dhe age të pastër? Duke e gjykuar që shiringat rrallëherë janë të nevojshme 
në Nirmal Hriday madje edhe për të pasurit e misionareve të bamirësisë, 
është diçka e tepërt që të shpresosh të ketë shiringa dhe age njëpërdorim-
shme. Nëse sipas nënë Terezës “trupi i një personi të varfër është i barabartë 
me trupin e Jezusit në vuajtje”- duke e marrë fjalë për fjalë këtë shprehje, a 
po e trajtonte ajo me respekt Jezusin?  

Nuk përbën pengesë për nënë Terezën blerja e shiringave. Ajo thjesht 
duhej vetëm ta shqiptonte fjalën dhe miliona njerëz do të vinin nga e gjithë 
bota. Kur princi Charles erdhi për ta takuar Nënën në Kalkuta, ai solli me 
vete një kuti me shiringa dhe age, në shenjë ironie ndoshta, por fatkeqësisht 
e injoruar nga nënë Tereza. Nëse ajo do të dëshironte t’i blinte shiringat në 
farmacitë vendase, aty afër ndodhet një farmacist në rrugën e Kaligatit, rreth 
dy minuta larg nga Nirmal Hirday, i cili do ta furnizonte me shiringa 
njëpërdorimshme për më pak se 20 cent. Por nënë Tereza nuk ishte e intere-
suar, për aq kohë sa fama e saj ngrihej lart e më lart, e për aq kohë sa njerëzit 
besonin në çfarëdolloj gjëje mizore që ajo thoshte. Ajo ishte e kënaqur. Të 
varfërit e Kalkutës, edhe në se infektoheshin me AIDS apo Hepatit C pak 
rëndësi kishin për të.  
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Mjaft shqetësues ishte fakti se ndërmjet dhuratave të jashtëzakonshme 
që merrte nga perëndimi kishte midis tyre shumë shiringa dhe age. Këto nuk 
përdoreshin, ndoshta për të kënaqur dogmën ideologjike të themeluesit; sa 
më shumë të vuanin pacientët aq më afër ata i afroheshin Jezusit.  

Tracey Leonard shkruan: 
  
Pajisjet me të cilat ne na furnizojnë janë zakonisht sete intra-venoz, 
shiringa, kateter, bisturi, dhe kuti me doreza (shumë prej të cilave ne nuk i 
përdorëm ndonjëherë)224  
 
Biografia e dr. Jack Preger (OBE), katoliku, i cili drejton misionin e 

bamirësisë “Calcutta Rescue” dhe që kishte punuar me nënë Terezën më 
parë se ai të vazhdonte më tej i vetëm, gjykon ashpër rreth politikës së nënë 
Terezës për përdorimin shumë herë të shiringës: 

 
Nëse ata kërkojnë medikamente (pacientët e Nirmal Hriday), kërkesa e tyre 
ka pak gjasa të pritet me kënaqësi. Një inspektim i rregullave dhe i objekti-
vave të urdhrit të nënë Terezës, konfirmon që kujdesi mjekësor për të 
varfërit është i pakët në agjendë. Prioriteti është mjaft i qartë, adhurimi i 
Krishtit dhe përhapja e besimit... 
 Natyrisht asnjë lehtësues dhimbjesh nuk u jepet pacientëve; besimi i fort 
qëndron në ndërhyrjen e të Gjithëfuqishmit. Dhe ka shumë shembuj të pra-
ktikës së keqe mjekësore në Kaligat, e cila do t’i tmerronte vëzhguesit perë-
ndimorë. Për shembull; gjilpërat për injeksion thjesht janë shpëlarë në ujë të 
ftohtë pas përdorimit dhe më pas janë kaluar nga një pacient tek një tjetër; 
pacientët me turbekuloz nuk janë izoluar, përkundër natyrës së lartë ngjitëse 
të sëmundjes.  
Është përhapur, është mbajtur, është në duart e Tij... Kur iu erdhi radha për 
t’u sëmurur, nënë Tereza nuk ishte e vetëkënaqur dhe nuk ishte e gatshme 
për t’u mbështetur vetëm në fuqinë e shpirtit të shenjtë. Ajo preferoi të 
silleshin doktorët më të mirë nga kontinentet, për t’i vendosur një mbajtës 
të ritmit kardiak në zemër, solli kirurgët më të specializuar për t’u rikuper-
uar në njësinë e kujdesit post-kardiak në spitalin Woodland, klinika private 
më luksoze e Kalkutës dhe, natyrisht, jo në Kaligat.225 
 
Vullnetarët perëndimorë, me të cilët fola në Kaligat ishin të turbulluar 

nga praktika e përdorimit të përbashkët të shiringës, por shumica e tyre 
qëndruan të heshtur. Shumë prej tyre ishin adoleshentë që udhëtonin për 
herë të parë në Azi, dhe nuk mund ta imagjinonin se çfarë i priste; ata nuk 
shqetësoheshin shumë për kushtet sesa për të bërë një punë në ndihmë të 

 
224 E gjithë katastrofa, fq 43 
225 Jeremy Joseph, Doktorri i trotuareve të Kalkutës Dr Jack ( Bloomsbury, 1991),  fq 141-2 
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nënë Terezës së Kalkutës. Për ta kjo gjë kishte vlerën e marrjes së një eksper-
ience shkolle, të cilën duhet ta kishin në CV-në e tyre. Shumica kujdeseshin 
më shumë për të gjetur furnizuesin më të mirë, të drogës më cilësore dhe më 
të lirë në Kalkuta; ky është një dyshim, me të cilin shpesh isha përballur. Për 
më tepër, nëse ata do të kishin bërë një lexim paraprak të materialit publicitar 
të misionarëve të bamirësisë, do të rezultonte se kjo ishte më e mira nga 
gjërat që Kalkuta mund të ofronte. Kjo ishte me sa duket arsyeja që kur nënë 
Tereza u shtrua në spital, qoftë në klinikën Woodland apo në institutin e 
kërkimin të zemrës Birla, u ishin dhënë vullnetarëve urdhra të rreptë që të 
mos i vizitonin këto vende. Them se urdhri nuk dëshironte që ata të ishin 
dëshmitarë ndërmjet hendekut të kujdesit të marrë dhe atij të dhënë nga vetë 
shenjti që jetonte në Kalkutë. 

Tim Stillwell, nga Londra, kishte punuar si vullnetar në Kaligat në vitet 
1989-1990. Gjëja që e la pa mend tek ky vend ishte “mungesa totale e 
dinjitetit” të banorëve. Ai më tha se kishte udhëtuar për në Kalkuta, me 
shpresë të madhe në zemër, se do të shihte një shtëpi, së cilës vërtet i mun-
gonin shumë mjete të nevojshme, por do të ishte e mbushur me dashuri dhe 
dinjitet. Përkundrazi, u kthye i zhgënjyer nga të gjitha. Ta fillojmë nga vendi, 
i cili i dukej si “kamp përqendrimi”, -tha. Ai vazhdoi; “njerëzit të cilët shko-
nin aty do të ishin ‘më mirë jashtë në rrugë’ krahasuar me standardet e kuj-
desit për shëndetin, të cilat ishin mizore, por më kryesorja ishte se ata trajto-
heshin mjaft keq nga murgeshat.” 

Tim Stillwell-in e shqetësonte fakti që banorët ishin kryesisht hindu, 
ndërsa ikonat fetare ishin vetëm katolike. “Kështu, një ditë, unë shkova dhe 
mora disa pankarta të zotave hindu dhe perëndeshave, bashkë me një shirit 
ngjitës. I ngjita ato në mure, mbi shtretërit prej kashte të disa pacientëve.” Ai 
tha që burrat e vlerësuan gjestin e tij – disa prej tyre hapën sytë dhe prekën 
kokat, me një gjest në shenjë falënderimi. Por ditën tjetër, kur ai shkoi aty, 
vuri re se pankartat ishin hequr. Kur ai pyeti përse, murgeshat i thanë që 
muret duhet të mbaheshin pastër.  

Tim Stillwell e përshkroi Nirmal Hriday-in e atëhershëm si një vend të 
“mbushur plot me vullnetarë perëndimorë evropianë” të cilët ishin goditur 
nga “shkëlqimi i nënë Terezës” gjithashtu, ai tha se kishte pritur nga mendi-
mi i përgjithshëm dhe nga leximi i The City of Joy ( Qyteti i Gëzimit) që me 
mbërritjen në Kalkuta ai do të ishte mbuluar nga regjimente lypësish pa 
krahë, ai zbuloi se të tilla frikësime ishin të pabaza. 

Tim Stillwell, i shkroi një letër The Guardian,226 duke i përshkruar disa nga 
eksperiencat e tij në Nirmal Hriday. Unë e intervistova atë227 pas publikimit 
të letrës së tij. 

 
226 Letrat, 16 tetor 1996 
227 Intervistë e inçizuar me autorin, 1 nëntor 1996 
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Misionarët e bamirësisë nuk tregojnë respekt për fetë e tjera jokatolike, 
në Nirmal Hriday ose në ndonjë prej shtëpive të tjera apo jetimoret, përku-
ndër deklaratave të shumta të bëra nga nënë Tereza. Një nga murgeshat e 
mëparshme të urdhrit, Susan Shields thotë:  

 
Nënë Tereza i mësoi motrat si të pagëzonin në mënyrë të fshehtë, në shtë-
pinë e pacientëve që janë duke vdekur. Motrat duhet të pyesin secilin per-
son që ishte në gjendje të rëndë, nëse ai dëshironte “një biletë për në 
parajsë” një përgjigje pohuese nënkuptonte pëlqim për t’u pagëzuar. Motra 
më pas, ndërsa ishte duke e pagëzuar atë, në fakt, duhet të pretendonte që 
ajo thjesht ishte duke i ftohur ballin këtij njeriu me një rrobë të lagur, duke 
thënë pa zë fjalët e nevojshme. Fshehtësia ishte e rëndësishme kështu që 
nuk do të bëhej e ditur që urdhri i nënë Terezës ishte duke i pagëzuar në 
mënyrë të fshehtë hindutë dhe muslimanët.228 
 
Unë ndjej, që përkundër dëshirës së saj të fortë e të brendshme, nënë 

Tereza nuk do të kishte rrezikuar praktikën e mësipërme në Kalkutë ose 
kudo në Indi (Susan Shields nuk punoi në Indi). Sepse indianët hindu të cilët 
mund të jenë tepër të pavëmendshëm për vuajtjet e të varfërve të tyre ose 
për përgojimin e Kalkutës nga një murgeshë shqiptare, do të fillonin një 
kasaphanë nëse një praktikë e tillë dilte ndonjëherë në dritë. 

Megjithatë, nënë Tereza vetë e kishte pohuar njëherë këtë gjë. Në 14 
janar 1992, pas operacionit të saj të zemrës në klinikën Scripps, në Kaliforni, 
ajo u mbajti një fjalim të gjatë doktorëve dhe murgeshave (e regjistruar në 
video e cila ka qenë shpërndarë dhe publikuar gjerësisht), në të cilin ajo rrëf-
eu rreth konvertimeve të fshehta: 

  
Diçka shumë e bukur... Askush nuk ka vdekur pa marrë një biletë speciale 
për shenjtin Peter-sikurse ne e quajmë atë. E quajmë atë biletë pagëzuese 
për shenjtin Peter. Pyesim personin (që po vdes) a dëshiron një bekim nga i 
cili mëkatet e tua do të falen nga Zoti. Ata kurrë nuk kanë refuzuar. Kështu 
që, kanë vdekur vetëm 29.000 në atë shtëpi (në Kaligat) që prej asaj kohe; 
ne kemi filluar në vitin 1952. 
 
Nga të qeshurat me zë të lartë të atyre që po e dëgjonin, ajo vazhdoi të 

thoshte se ishte “duke mashtruar qiellin”; askush nuk e pyeti nëse ajo ishte 
duke mashtruar njerëzit e pambrojtur.  

Unë jam përgatitur t’i jap nënë Terezës dobi prej dyshimit në këtë. Ajo 
ishte një politikane e fuqishme dhe e komunikueshme. Ajo e dinte që konve-
rtimi, i fshehtë ose jo, do t’i pëlqente një audience amerikane, e cila është 

 
228 Cristopher Hitchens, Missionary Position ( Verso, 1995), fq 48 
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krejtësisht duke praktikuar krishterimin. Ndoshta ajo ishte duke luajtur 
pjesën. Duke qenë një ateist, mua nuk bën përshtypje asgjë rreth konverti-
meve, gjithashtu, kush mund të mbikëqyrë trajtimin që i bën anëtarëve më të 
dobët të besimit të tyre, rryma kryesore e hinduve.  

Nëse duke mashtruar, konverton një njeri të pambrojtur që po vdes, apo 
qoftë edhe të bisedosh rreth kësaj gjëje, duhet të jesh i paskrupullt në raport 
me madhështinë që ke.  

Unë nuk besoj që trupat e vdekur të jenë trajtuar me shumë respekt, 
megjithëse nuk kam shkuar të shoh në morg. Aty nuk ka as frigorifer. 

Në shkurt të vitit 1992, kur princesha Diana vizitoi Kaligatin, oficerit të 
saj personal mbrojtës, Ken Wharfe, i duhej të bënte një kontroll sigurie 
morgut në rast se princesha dëshironte t’i hidhte një sy. Ai shkroi: 

 
Morgu, i ngjitur me azilin e drejtuar prej motrave të bamirësisë të nënë 
Terezës, është vendi më i tmerrshëm që unë kam vizituar në jetën time. Në 
të vërtetë vetë azili ishte një morg.229 
 
Tracey Leonard e përshkruan morgun230 si një vend “ku vija ndërmjet të 

gjallëve dhe të vdekurve, ishte nganjëherë një fëlliqësirë e mundimshme”. 
Ajo rikujton një ngjarje kur gjeti një person të gjallë që jetonte në morg dhe 
pastaj dramën surreale duke e çuar atë përsëri në fjetoren e burrave.(një nga 
vëllezërit e kishte diagnostikuar gabimisht vdekjen e tij.) Shumë si Ken 
Wharfe, mund të argumentonin që edhe ai mund të kishte ngelur në morg 
gjithashtu. 

Dan Leighton, një i diplomuar për antropologji në universitetin e 
Kembrixhit është një tjetër person, që ka punuar në Nirmal Hriday si 
vullnetar.231 Ai shkoi në vitin 1990, kur ishte vetëm 17 vjeç dhe kaloi 7 muaj 
në atë vend. Leighton ishte pjesë e një grupi të madh vajzash dhe djemsh të 
rinj, udhëtimi i të cilëve ishte organizuar për të kontribuar diçka të vlefshme 
gjatë “vitit të tyre të zbrazët”. 

Udhëtimi ishte pjesërisht i sponsorizuar nga banka Grindlays e Kalkutës, 
e cila siguroi akomodimin e tyre në qytet.  

Kur Dan Leighton mbërriti në Nirmal Hriday u zhgënjye pa masë nga 
kushtet. Filloi të ankohej, por motër Luke-ja, e cila ishte përgjegjëse në atë 
kohë,i tha: “Ti duhet të punosh këtu dhe të kuptosh kushtet në të cilat 
punojmë ne, përpara se të na bësh sugjerime” 

Pasi punoi për një kohë të gjatë ekipi i Dan Leighton u bë akoma edhe 
më kritik ndaj gjendjes. E dinte që nuk mund të ndryshonte praktikat e vjetra 

 
229 Ken Warfe, Diana, sekreti i parë nga afër ( Micahel O’Mara Books, 2002), fq 147-8 
230 E gjithë katastrofa, fq 41,58-9 
231 Intervistë e inçizuar me autorin, nëntor 1996 
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të punës, por një gjë që me të vërtetë e bezdisi atë dhe grupin e tij, ishte se 
larja e pjatave kryhej në të njëjtin vend ku laheshin edhe batanijet e ndotura, 
të cilat shpesh ishin të ndotura me jashtëqitje - “Jashtëqitja dilte nga batanijet 
në pjata”, kështu e përkufizoi ai. Më shqetësues iu duk fakti, që ky rrezik 
ishte i tepërt dhe krejtësisht i riparueshëm. Bashkë me miqtë e tij, vazhdonin 
t’i paraqisnin kritikat për këtë motrës Luke (tek e cila ai gjeti “një njeri të 
komunikueshëm dhe të kujdesshëm”) dhe më në fund murgesha u zbut; një 
shtesë e vogël betoni, u ndërtua për larjen e pjatave dhe të gotave.  

Dan Leighton, është tepër krenar që vizita e tyre e shkurtër në Nirmal 
Hriday shkaktoi këtë ndryshim pozitiv dhe të përhershëm. Unë jam habitur 
me nivelin e ulët të higjienës në larjen e pjatave dhe gotave, në Nirmal 
Hriday. Është e vërtetë që tashmë larja e pjatave bëhet veçmas nga larja e 
batanijeve të ndotura, por pjatat dhe gotat nuk lahen me ujë të rrjedhshëm. 
Kjo vjen ngaqë misionaret e bamirësisë nuk duan të investojnë për blerjen e 
një pompe elektrike për shtëpinë e tyre. Ato varen nga korporata për furnizi-
min e tyre me ujë, e cila nuk është krejt e ingranuar për sigurimin e një shtë-
pie për njëqind njerëz. Tubacionet janë më të ngushtë sesa duhet të ishin dhe 
presioni i ujit është kaq i ulët, sa që furnizimi ndonjëherë ndërpritet.  

Misionaret e bamirësisë e kanë zgjidhur këtë problem, jo duke instaluar 
një pompë të vogël dhe të lirë (çdo shtëpi e klasës së mesme në Kalkuta e ka 
një të tillë), e cila do të shërbente për të tërhequr ujin e pastër dhe për ta çuar 
atë në depozitë, por duke i larë të gjitha enët me ujë të ndenjur.  

 Nuk jam i sigurt çfarë burimi ujor është përdorur për kishëzën dhe 
dhomat e murgeshave në katet e sipërme, por ka mundësi që të jetë instaluar 
një pompë për to. Larja e pjatave me ujë të ndenjur në një vend si Nirmal 
Hriday, nuk është një praktikë me vend. Shumë nga pacientët vuajnë nga 
turbekulozi dhe akoma më shumë të tjerë kanë diare dhe gjendje të tjera 
infektive. Për më tepër përdoret sasia më e pakët e mundshme e detergjentit 
larës; tri pjesë hiri (steril) përzihet me një pjesë pluhuri larës, për të prodhuar 
pluhurin gri, i cili përdoret për të larë në Nirmal Hriday, ose të paktën kështu 
veprohej gjatë kohës kur nënë Tereza ishte gjallë. 

Nuk është pa qëllim të shërbyerit hapët pacientëve, në pjata të pista. 
Pjatat dhe gotat prej çeliku janë pastruar dhe gërryer nga vullnetarët e 
zellshëm, të cilëve u duhet të kalojnë shumë kohë dhe shumë përpjekje për 
ta arritur këtë gjë. Nga ana tjetër kjo kohë dhe përpjekje mund të shpenzohet 
në të mirë të pacientëve, duke u kujdesur për nevojat e tyre fizike dhe 
emocionale. Vallë i kushtonte shumë nënë Terezës që të siguronte ujë të 
rrjedhshëm dhe pluhur larës të pastër dhe të papërzier në shtëpinë e saj (të 
vogël), për njerëzit që janë duke vdekur në Kalkuta - shtëpia flamurtare dhe 
e parë e saj dhe vendi që e çoi atë në rrugën drejt famës? 

Dan Leighton, më tregoi se shërbimi tjetër që ai dhe miqtë e tij refuzuan 
të bënin, ndërsa ishin në Nirmal Hriday, ishte të lanin shiringat në ujë të 
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ftohtë. Ata ngulën këmbë t’i lanin ato në alkoolin që përdorej për pastrim 
kirurgjik. Leighton mendon se ripërdorimi i shiringave të ndotura është 
tregues i idesë fataliste “A ka rëndësi në të vërtetë”? kulturë kjo, mbizotërue-
se në atë shtëpi. Ai gjithashtu tha: 

 
Motrat kanë pak, për të mos thënë aspak, trajnim mjekësor. Është një 
doktor lokal i cili vjen vetëm për disa orë, një ditë në javë, por shumë prej 
punës mjekësore dhe kujdesit shëndetësor bëhet nga vullnetarët. Ata marrin 
një numër të rregullt vullnetarësh të cilët janë doktorë dhe infermierë, por 
kjo është thjesht “punë fati”. Unë s’e imagjinoj dot çfarë do të bëhet, kur 
nënë Tereza do të vdesë dhe magjepsja të zhduket - furnizimi i qëndrue-
shëm me vullnetarë përfundimisht do të thahet dhe atyre do t’u duhet të 
kenë një lloj sistemi për të siguruar që dhe bile standardet e sistemit aktual 
të jenë mbajtur. 
 
Duke komentuar për rruajtjen e përbashkët të kokave të banorëve në 

Nirmal Hriday, Leighton tha; 
 
Unë e kuptoj pse ata kanë politikën e rruajtjes së përbashkët të kokave, 
sepse morrat mund të bëhen një problem. Burrat nuk shohim që të kundër-
shtojnë, por shumica e grave nuk reagojnë mirë ndaj prerjes së flokut të 
tyre, duke qenë se floku ka shumë vlerë për gruan indiane. Unë mbaj mend 
një grua të moshuar indiane, e cila nuk donte ta rruante kokën, por nuk 
kishte zgjidhje tjetër - ajo u vu kaq në siklet për kokën e lëmuar pa flokë, 
saqë kur dilte, vinte një shami në kokë .  
 
Rruajtja e përbashkët e kokave të banorëve është një nga praktikat e 

vjetra, jo vetëm në këtë shtëpi, por edhe në shumicën e shtëpive të tjera të 
drejtuara nga misionaret e bamirësisë. Është një nga rregullat e para që për-
ballen banorët sapo hyjnë në to, mendoj se ky rregull përngjan me atë të 
kampeve të përqendrimit si pamja që merr çdokush kur hyn në atë vend. 

Dan Leighton tha, gjithashtu, se gjatë shtatë muajve të qëndrimit të tij 
atje, nuk kishte parë kurrë ndonjë murgeshë të prekte pacientët, apo të 
bisedonte me ta-këto punë iu ishin lënë t’i kryenin vullnetarët, duke u përba-
llur me pengesën gjuhësore të tyre. Unë pranoj që në shtëpi të tjera, brenda 
kufijve të Indisë, i kam parë murgeshat të bisedojnë me pacientët. Leighton e 
ndjeu se ky boshllëk që krijohej nga mungesa e pajisjeve dhe mjeteve nuk do 
të ekzistonte, nëse e mbushje me dashuri – kjo teori nuk është e vërtetë, të 
paktën në Kaligat, ndërsa... 

 
.......për misionaret e bamirësisë, dashuria është sinonim i lutjes dhe të duash 
dikë, është njësoj sikur të lutesh për të. Ky është thelbi i filozofisë së nënë 
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Terezës i cili është i vështirë për t’u kuptuar nga njerëz që nuk pajtohen me 
llojin e saj të katolicizmit. Një nga problemet kryesore të misionareve të 
bamirësisë është se ato nuk kanë synime e as ndonjë strukturë menaxhuese; 
ato thjesht janë duke u paaftësuar nga dita në ditë. Murgeshat nuk kanë dije 
për çfarëdolloj kujdesi lehtësues, dhe unë dyshoj nëse ato janë në dijeni të 
vetë konceptit. T’i lutesh Zotit për një grup njerëzish që janë duke vuajtur 
është shumë gjë e mirë, por nëse flas si një besimtar kjo mbështetje tek Zoti 
plotësohet duke treguar dashuri dhe kujdes për ta. 
 
Motër Ursula e misionareve të mjekësisë të Marias, e cila u shfaq në 

dokumentarin e BBC për nënë Terezën (çdokush) pak ditë pas vdekjes së 
saj, gjithashtu theksoi që lutja ishte kaq e rëndësishme për urdhrin saqë 
murgeshat, kur vinte ora për t’u lutur, arrinin deri aty sa lëshonin përdhe 
lugën me të cilën ishin duke ushqyer një fëmijë. Të varfërit e strehuar në 
Nirmal Hriday janë me fat që murgeshat nuk shqetësohen për ta; shumica e 
tyre janë të plogështa, naive dhe pa dije jo vetën në kujdesin mjekësor, por 
dhe në atë të infermierisë. Tracey Leonard shkruan; 

 
Fatkeqësisht Jezusi nuk është ai që po u jep barnat, apo që po kujdeset t’u 
bëjë injeksione pacientëve. Besoj se ai do ta bënte këtë shërbim në mënyrë 
të rregullt, por ndihmësit e tij janë krejtësisht të pa interesuar të merren siç 
duhet me çështjet mjekësore. I kam parë ata të japin steroidin Prednisolo-
ne në vend të paracetamolit, sepse të dyja fillonin me shkronjën “p”. Sa 
herë që u bërtas atyre dhe i akuzoj se po vrasin pacientët, ato thjesht buzë-
qeshin dhe thonë që gjithçka është në duart e Zotit.232 
 
Shumë murgesha e shprehin hapur mizorinë e tyre. Njerëz e shumtë, të 

cilët jetojnë rreth zonës së Kaligatit më kanë treguar se sapo t’u jepet mundë-
sia, murgeshat fillojnë të terrorizojnë banorët dhe më e keqja është se nuk 
pushojnë së i lënduari ata. Ata nuk duan të regjistrohen në kamera për shkak 
të frikës së lindur që ka indiani për të thënë diçka negative kundër një mem-
sahib (zonje) të bardhë. Një prift në Kaligat, Debi Charan Haldar, i cili jetoi 
dhe punoi afër shtëpisë së motrave, u incizua dhe dha këtë intervistë për një 
revistë lokale; 

 
Shumica e motrave që u përkasin misionareve të bamirësisë janë shumë të 
ashpra me pacientët në Nirmal Hriday. Pothuajse çdo natë ne dëgjojmë 
britma, që të copëtojnë shpirtin, nga këta pacientë të moshuar. Ndoshta 
motrat kënaqen me torturën fizike. Nënë Tereza, këto kohët e fundit, e 
viziton shumë rrallë Nirmal Hriday-n. Dhe kur ajo vjen për vizitë, motrat 

 
232 E gjithë katastrofa, fq 60 
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kujdesen që gjithçka të duket e pastër dritë. Unë kam frikë se mund të 
ndodh, që pas vdekjes së nënë Terezës, misionaret e bamirësisë të ndahen. 
Kam dy ankesa kundër organizatës: a) Pacientët meritojnë trajtim më të 
mirë nga nënë Tereza dhe bashkëpunëtoret e saj.  
b) duke pranuar njerëz të shëndetshëm që kërkojnë të hanë ushqim për pak 
ditë, ato janë duke u dhënë krahë atyre të bëhen përtacë dhe t’i bien qylit, 
duke qenë se ushqimin e kanë të siguruar .233 
 
Dr. Richard Dean një doktor i përgjithshëm në Londër, shkoi në 

Kalkuta si vullnetar në vitin 1980 (pak muaj pasi nënë Tereza mori çmimin 
Nobel) dhe qëndroi për disa javë aty. Ky është tregimi i tij; 

 
Vizita ime u organizua nga organizata e studentëve katolikë në universitetin 
e Kembrixhit, ku unë isha duke studiuar për mjekësi në atë kohë. Si pasojë, 
akomodimi im u rregullua pranë vëllezërve në Howrah (në periferitë e 
Kalkutës, matanë lumit). Ata kanë një shtëpi me 25 shtretër për banorët e 
varfër, në Howrah, ngjitur me shtëpinë e vëllezërve; të dyja shtëpitë ndo-
dhen brenda një kompleksi të madh. Vëllezërit vinin kryesisht nga Bihari, 
disa ishin nga Tamilnadu dhe Kerala. Vështirë se mund të gjeje ndonjë nga 
Bengali perëndimor; fatmirësisht kjo nuk shkaktonte ndonjë problem në 
këtë zonë të veçuar sepse edhe në lagjen e varfër fqinje, shumica e njerëzve 
ishin emigrantë nga shtete të tjera. Praktikisht, të gjithë vëllezërit e flisnin 
mirë gjuhën angleze. 
Oborri ynë kishte një kishëz. Mua më duhej të ngrihesha çdo ditë në orën 
katër të mëngjesit për të dëgjuar ligjëratën fetare, ku më pas do të vazhdo-
nte një meshë e gjatë. Unë duhet t’i ndihmoja vëllezërit në përgjithësi. 
Gjithashtu shkova me ata kur ata shkonin me misionet e tyre për të dhënë 
mësim, megjithëse ata nuk kishin shkolla tamam – klasat e tyre ngeleshin 
përkohësisht. 
Një sasi e madhe drithërash si, oriz dhe grurë (mendoj se shumica ishte 
dhuratë nga USA) ishte magazinuar në ndërtesë. Nuk e di pse drithërat qën-
dronin aty, por nuk kishte asnjë plan për t’i shpërndarë ato. Problemi ishte 
se banorët e lagjeve të varfra e dinin që orizi dhe drithërat e tjera ishin duke 
u kalbur aty brenda dhe çdo muaj zhvillohej një përleshje e vogël në shtëpi 
ku rreth njëqind banorë të lagjeve të varfra, shpërthenin dyert për të 
rrëmbyer ca drithë dhe largoheshin. 
Gjithashtu, në këtë vend kishte ilaçe të magazinuara, edhe këto të ardhura, 
dhuratë nga jashtë shtetit për nënë Terezën. Shumica e ilaçeve ishin 10-20 
vjeçare, të cilat vëllezërit do t’i përdornin rregullisht. Dukej qartë që ata nuk 
kishin bërë ndonjë trajnim në fushën e infermierisë ose të paktën në fushën 
e përdorimit të ilaçeve, por pavarësisht këtij fakti ata kryenin rregullisht 

 
233 Calcutta Skyline, dhjetor 1990 
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trajtime mjekësore për të sëmurët, të cilat jo vetëm që ishin receta të 
gabuara, por edhe shumë të rrezikshme. Ata shpesh do të përdornin ilaçe 
pa e ditur për çfarë efekti kishin. Gjilpërat nuk zëvendësoheshin asnjëherë, 
madje ato ishin më të përshtatshme për të kapur peshk se për të kuruar 
njerëzit. Majat e ageve u ishin bërë si grepa peshkimi dhe të bëje një injeksi-
on ishte një punë e madhe sepse duhet të luftoje për ta ngulur gjilpërën e 
pas kësaj përpjekja më e madhe ishte për ta nxjerrë atë. Ende e ndjej sa 
shumë e dhimbshme ishte t’i përdorje këto gjilpëra. Dridhem kur mendoj 
se çfarë kanë hequr pacientët e gjorë. 
Vëllezërit për vete, kishin trajtimin më të mirë të mundshëm mjekësor. 
Çdo muaj, ata shkonin tek një spital i ri amerikan, i cili shkëlqente në 
qendër të Kalkutës (“Kuvendi i spitalit të kishës së Zotit”) dhe bënin një 
trajtim me rreze X (iks), e cila kushtonte rreth 100 paund për secilin, gjithsej 
300 paund për ta. Kjo shumë ishte më e madhe se e gjithë shuma e parave, 
që ata përdornin për aktivitete bamirësie gjithë muajin. Unë i këshillova 
vëllezërit që duhet t’i ndërprisnin të tilla trajtime mjekësore (ose të paktën 
t’i bënin, por jo kaq shtrenjtë) dhe t’i përdornin paratë për të sëmurët. 
Tashmë unë e kisha të vështirë që gjithë kësaj t’i bëja lidhjen me imazhin që 
më kishte dhënë nënë Tereza më parë. Nënë Tereza vetë ka thënë shumë 
herë se murgeshat dhe vëllezërit jetonin me të njëjtat kushte sikurse një i 
varfër. Thyerja e lidhjes time me ta, u krijua kur unë gjeta një burrë, i cili 
ishte një mbledhës rreckash, që vuante nga hidroçela (sëmundja e zmadhi-
mit të damarëve të gjakut që furnizojnë testikujt) më e madhja që kisha parë 
ndonjëherë. Ajo kishte marrë përmasa kaq të mëdha sa fillonte nga barku i 
tij e arrinte deri në gjunjë. 
E mora atë burrë në atë gjendje si ishte, dhe i pyeta vëllezërit nëse ata do të 
financonin trajtimin e tij. Vëllezërit thanë thjesht “jo”-“Në qoftë se ne e 
bëjmë këtë gjë për njërin, ne duhet ta bëjmë këtë për mijëra vetë të tjerë” 
thanë ata. Këtë fjali standarde e kam dëgjuar të përsëritet kushedi sa herë 
nga misionarët e bamirësisë në Kalkuta. 
Një ditë e çova burrin te spitali luksoz ku shkuan vëllezërit, por doktori më 
tha që pacienti nuk ishte i mirëpritur aty. Kështu që e kalova gjithë ditën, 
duke mbajtur radhën në një spital shtetëror, ku më dhanë vetëm disa Fruse-
mide (ilaç për urinim). 
Në përgjithësi, eksperiencën time me misionarët e bamirësisë do ta 
përshkruaja si të “tmerrshme”. Kam qenë i shokuar veçanërisht nga fakti 
se dolën kaq pak gjëra të mira nga të gjitha ato që unë kisha pritur. Unë 
kisha menduar që do të ishte një derë e hapur, e bërë gati për të mirëpritur 
të gjithë ata që do të vinin, por ajo çka unë zbulova, ishte krejtësisht 
ndryshe. Një surprizë, e këndshme kësaj radhe, ishte se bëheshin shumë 
pak përpjekje për konvertimin fetar; vëllezërit ishin njohur mjaft me situa-
tën e tensionuar fetare që ekzistonte dhe qëndronin larg ndonjë rryme eva-
ngjeliste. Përpara se të nisesha nga Anglia kisha menduar se nënë Tereza 
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ishte kaq popullore në Kalkuta sa njerëzit duhej të vinin në turma për t’u 
konvertuar. 
Në të vërtetë, nga fundi i qëndrimit tim aty, i braktisa vëllezërit. Gjeta disa 
organizata hindu që ishin duke bërë punë të shkëlqyer me shumë më pak 
burime financiare. 
Mund të them se eksperienca ime me organizatën e nënë Terezës ishte 
pjesërisht përgjegjëse për braktisjen nga ana ime të fesë katolike. Unë jam 
kthyer disa herë në Kalkuta që nga viti 1980. Por jo, nuk jam kthyer për të 
takuar ndonjë nga misionarët e bamirësisë.234 
 
Kam intervistuar shumë burra e gra që kanë punuar si vullnetarë në 

Nirmal Hriday, pjesa më e madhe e të cilëve kanë pasur kritika për standa-
rdet që praktikohen aty. Kam vendosur të citoj Dan Leighton, jo sepse ai 
është më kritiku, por sepse ai më është incizuar së shumti për pikëpamjet e 
tij. Ai shkroi një letër tepër intime për gazetën “THE GUARDIAN”,235 e 
cila gjithashtu u shfaq në një dokumentar të titulluar “NËNË TEREZA; 
KOHA PËR NDRYSHIM”,236 i cili u transmetua në rrjetet televizive evropi-
ane gjatë vitit 1997. Kam cituar shpesh pjesë prej librit të Tracey Leonards, 
për arsye se ajo është katolike dhe një adhuruese e nënë Terezës; kaq shumë 
përshtypje iu bëri motrave, sa në një moment ato e inkurajuan që të bëhej 
murgeshë. Ajo ndërmori dy udhëtime afatgjata si vullnetare në Kalkuta në 
fillimet e viteve 1980. Ishte e zellshme dhe një vullnetare e ndërgjegjshme. 

Në biografinë e autorizuar të nënë Terezës, Kathryn Spink vërteton; 
 
Furnizimi me mjeshtëri dhe njohuri profesionale, me ilaçe dhe pajisje 
jetësore ishte po aq në varësi të providencës hyjnore, sa dhe vetë jetët e 
motrave. Nëse një numër në rritje të pacientëve që ishin duke vdekur në 
shtëpi, fillonin të merrnin veten kurrsesi nuk ishte pasojë e faktit se Nirmal 
Hriday të siguronte kujdes mjekësor të mjaftueshëm i cili mungonte tek 
spitalet. Kishte doktorë dhe infermierë që erdhën të punonin aty si 
vullnetarë, të cilët u tmerruan për shkak të dështimit të ruajtjes së paku të 
rregullave bazë të higjienës, që do të ruanin motrat prej infeksionit dhe 
pacientët të infektoni njëri-tjetrin.237 
 
Gjerësisht besohet se kritika publike ndaj funksionit të organizatës 

bamirëse të nënë Terezës nisi me dokumentarin e vitit 1994 “Ferri i Engjëjve”, 
dy muaj para se ndonjë të shprehte rezervat që kishte ndaj komenteve të 
bëra në “The Lancet”.  

 
234 Intervistë e inçizuar me autorin, 1996 
235 Letrat, 16 tetor 1996 
236 Nënë Tereza: Koha për ndryshim?, Frontline Television, Londër, dir. Tony Smith, 1996 
237 Kathryn Spink, Nënë Tereza; një biografi e autorizuar ( HarperCollins 1997), fq 69 



 217 

Por kritikat e para më këmbëngulëse ndaj aktivitetit bamirës së nënë 
Terezës u shfaqën në “The Observer” në 3 maj të vitit 1992. U shkrua nga 
Mary Loudon, autorja kishte kaluar disa kohë në Kalkuta duke punuar me të 
varfërit dhe kishte punuar gjithashtu, si vullnetare në Nirmal Hriday. Ajo 
shkroi:  

 
Kur isha në Kalkutë, shkova të punoj në monumentin më të famshëm të 
dinjitetit njerëzor të nënë Terezës, shtëpia për të varfërit që janë duke 
vdekur në Kaligat. Duke qenë se unë kisha punuar në qytet për disa kohë, 
në mënyrë tepër naive mendoja se do të kisha fituar imunitet ndaj trondi-
tjes. Sa shumë isha gabuar.  
Shtëpia në Kaligat përbëhet nga dy dhoma, secila me rreth 40 pacientë të 
shtrirë në barela dhe të ngjeshur ndërmjet copave të grisura të batanijeve 
jeshile. Kur pranoheshin, kokat e pacientëve rruheshin, u hiqeshin rrobat, 
dhe çdo pronësi konfiskohej. Pacientët mbanin veshur një përparëse të stilit 
perëndimor që fillonte nga qafa deri në gjunjë dhe hapej nga shpina. Asnjë 
veshmbathje nuk u jepej .  
Pacientët nuk kanë asgjë për të bërë dhe askund për të shkuar. Fakti që 
ushqimi ka mungesa në vitamina e gjithmonë është e njëjta menu, uji është 
plot sëmundje e vullnetarët nuk e flisnin gjuhën e Bengalit, ka shumë pak 
rëndësi... 
Nuk e di nëse ajo (një grua që ishte duke vdekur me turbekuloz) kishte 
familje. Nëse ajo do të kishte, natyrisht që ata nuk do të lejoheshin ta 
takonin atë sepse familjet shkurajohen të vizitojnë të afërmit e tyre në 
shtëpi ose në Nirmal Hriday. Ajo që unë di, ose të paktën më është thënë 
nga një doktor amerikan që ishte duke punuar në Kaligat, ishte që ajo mund 
të kishte jetuar nëse do të kishte marrë ndonjë trajtim spitalor. Politika e 
nënë Terezës është akoma ajo e mosndërhyrjes... Zoti vendos kush jeton 
dhe kush vdes. Njerëzit janë më mirë në qiell sesa në sallën e operacionit. 
Kështu në vend që të përdorte influencën e saj për të marrë ndihma fina-
nciare për të pajisur një spital si duhet, nënë Tereza dhe motrat e saj vazh-
dojnë t’u japin aspirinë, pacientëve me kancer, linktus, atyre me turbekuloz 
dhe serum glukoze me gjilpëra të shpëlara në ujë të ftohtë, atyre në gjendje 
kome. Dhe çdokujt, pa marrë parasysh besimin e tij fetar, i bëhet një 
funeral katolik. 
 
Kur ne xhiruam filmin tonë dy vite më vonë, kontaktuam me Mary 

Loudon, e cila ra dakord të shfaqej në të; në dokumentar ajo tha:  
 
Mbresa ime e parë për (Nirmal Hriday) ishin fotografitë dhe videoja amato-
re në vendet si Belsen që unë vizitova. Kokat e pacientëve të ruajtura dhe 
ata të shtrirë në barelat e Luftës së I Botërore. Nuk ka asnjë kopsht, asnjë 
oborr, pacientët nuk kanë me çfarë të merren e askund ku të shkojnë; ata 
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madje nuk kanë as vend ku të ulen... Nuk ka asnjë karrige, nuk ka asgjë. 
Lehtësuesit e vetëm që përdoreshin kundër dhimbjeve ishin vetëm aspiri-
nat, dhe nëse ishin me fat ndonjë Brufen.  
Njëherë, unë pyeta një murgeshë që po lante shiringa të përdorura në 
rubinetin e ujit të ftohtë, se përse ajo nuk i sterilizonte ato. Ajo tha që nuk 
kishte asnjë vlerë për ta bërë këtë. I dashuri im punonte në dhomën e 
burrave dhe ishte duke u kujdesur për një djalë të ri, i cili kishte një lloj 
sëmundjeje që unë e kam harruar tani saktësisht. Një doktor, vullnetar ame-
rikan, më tregoi që ishte krejtësisht e shërueshme. I pyeta murgeshat, se 
përse nuk e shpinin atë në spital, përse nuk po bënin diçka aq të thjeshtë; të 
thërrisnin një taksi për ta çuar në spital, por ato thanë që nuk ishte kjo 
metoda e punës së tyre. “nëse ne e bëjmë këtë gjë për një pacient, na duhet 
ta bëjmë për të gjithë të tjerët.” 238 
 
Shqetësimi i Mary Loudon ishte se nëse gruaja me turbekuloz kishte 

familje, asaj nuk do të mund t’i jepej një vend në Nirmal Hriday. Urdhri për 
të pranuar vetëm “rastet pa familje” ka qëndruar gjithmonë i pathyeshëm 
aty. Sidoqoftë herë pas here njerëzit kanë mundur të shkasin e të futen bre-
nda duke pretenduar të jenë një rast pa familje duke thënë sloganin;“Unë nuk 
kam asnjë njeri në këtë botë”, por që më vonë kanë dalë si një rast me 
familje. Të tilla lëshime për më të varfërit e të varfërve nuk pranoheshin 
lehtë nga nënë Tereza. Për të përforcuar virtytin e së vërtetës mesazhi i saj 
ishte; “Nëse ti na gënjeve duke na thënë se s’kishe familje, kështu pa familje 
do të mbetesh gjatë gjithë kohës që të jesh nën çatinë tonë të shenjtë”- vizi-
tat nga miqtë nuk janë të lejuara.  

Kritika e parë, (po jo më e forta) kundër standardeve që praktikohen nga 
nënë Tereza në Nirmal Hriday, u publikua krejt papritur në revistën e përjav-
shme katolike britanike, “The Tablet”, në të njëjtën javë që ajo shkoi në Oslo 
për të marrë çmimin Nobel. Kjo kritikë ishte shkruar në anonimi nga një do-
ktor katolik anglez, i cili punonte si një vullnetar për misionarët e bamirësisë, 
në Kalkuta. Ka mundësi që doktori në fjalë të jetë dr. Preger i cili shkroi:  

 
Publiciteti i jashtëzakonshëm që ajo ka marrë në perëndim, padyshim do të 
mbledhë dhurata të bollshme në para dhe në ndihma. Disa prej këtyre do-
nacioneve, mund të përdoren për të përmirësuar programin e saj mjekësor, 
ku të jetë e nevojshme megjithëse vetë nënë Tereza i reziston idesë për t’i 
përmirësuar ato në spitale. Ajo në vazhdim do të ketë një fluks të madh 
vullnetarësh, të cilët mund të punësohen për të mbajtur 24 orë nën vëzhgim 
pacientët e saj. Nëna nuk është dakord që vëllezërit dhe motrat e saj të 
kthehen krejtësisht në infermierë ose punëtorë social. Por nëse asaj i duhet 
të shmangë llojin e kritikës të ngritur pak kohë më parë në Albert Shwejtzer 

 
238 Hell’s Angel, Channel 4, Britani e Madhe, 8 nëntor 1994. 
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në Lambarene, asaj gjithashtu, i duhet të pranojë që kujdesi mjekësor për 
pacientët e saj të shumtë, duhet të rishikohet.239 
  
Në dy dekadat që pasuan deri në vdekjen e nënë Terezës, kujdesi u 

degjenerua. Paul Chetcuti është një prift jezuit maltez, i cili shkoi të punonte 
në Nirmal Hriday në fillim viteve ‘80. Nga eksperienca e tij atje doli volumi i 
tij “Choosing to Serve the Destitute” një libër rreth nënë Terezës dhe punës së 
saj. Sipas Paul Chetcuti; 

 
Në jetën e misionarëve të bamirësisë më shumë rëndësi i është dhënë lutjes, 
se punës aktuale.”Ne nuk jemi punëtorë social.” Nënë Tereza do të 
thoshte;”Ne, mbi të gjitha jemi meditues”. Dhe ky meditim fillon që nga 
Eukaristi. Unë kujtoj një rast, ndërsa isha duke punuar në shtëpinë e të 
varfërve që ishin duke vdekur. Kur shkova me një farë shqetësimi t’i tregoja 
motrës që një njeri ishte në agoninë e vdekjes, pyetja e parë që ajo më bëri 
ishte; “A je lutur për të? Të lutesh është gjëja e parë që duhet të bësh, madje 
dhe para se të kontrollosh se çfarë të bësh nga ana mjekësore.” S’është për 
t’u çuditur që shkalla e vlerës së tyre, i sfidon vlerat tona, në të njëjtën më-
nyrë ato zgjedhin me dëshirën e tyre për të përdorur mjetet më modeste në 
punën e tyre. Nënë Tereza refuzon në princip të bëjë punën e saj të 
bamirësisë në një institucion, për shembull, ajo refuzon të ketë spitale. Në 
shtëpinë e saj për të varfërit që janë duke vdekur në Kalkuta ajo refuzon të 
punësojë një doktor me kohë të plotë, por ndërkohë, e lumturon shërbimi 
pa pagesë i dy doktorëve që janë vullnetarë në të njëjtën kohë. Ajo refuzon 
të gjitha pajisjet e sofistikuara në spitalin e saj, madje as edhe një mikroskop 
të vogël, i cili mund të jetë tepër i dobishëm për diagnostikimin e shpejtë të 
disa sëmundjeve. Në sytë e saj, ky do të ishte hapi i parë i krijimit të një 
institucioni për njerëzit e sëmurë. Të ngrije një institucion mund t’u 
shërbente të varfëve, por jo domosdoshmërish më të varfërve të të varfë-
rve. Bindja e nënë Terezës është pikërisht ky arsyetim dhe ajo i përmbahet 
atij rreptësisht. 
Kushdo që nuk e kupton këtë arsyetim ka mundësi që të tronditet nga 
niveli i trajtimit të vlefshëm në shtëpitë e nënë Terezës. Mos-kompetenca 
nuk përjashtohet dhe gabime bëhen. Por kjo është e vetmja mënyrë për të 
mbetur “e vogël”(e pa frekuentuar) dhe rrjedhimisht për të qenë në shër-
bim të pak njerëzve. Pak rëndësi ka nëse murgeshat nuk e kanë vaksinën e 
nevojshme për ta trajtuar këtë grua, sepse i japin asaj atë çka u është dhënë 
edhe atyre pa pagesë, dashurinë e Zotit dhe pak ilaçe që ato kanë. Zoti do 
të kujdeset për këtë grua të sëmurë. 

 
239 The Tablet, 8 dhjetor 1979 
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Për sytë e njerëzve ky besim në Zot duhet të jetë jashtë normales, por ky 
është guri i provës për gjithë punën e nënë Terezës. Thënia e saj e preferuar 
është ”Nëse Zoti do diçka, ajo do të bëhet!”240 
 
Për dikë jo thellësisht katolik, argumentet përkrahëse të atë Chetcuti-t 

për mungesën e standardeve në shtëpinë e nënë Terezës do të dukeshin të 
pabaza, madje fyese. Unë, përpara se të kisha kuptuar si duhet besimin fetar 
të nënë Terezës, m’u duk tepër e habitshme, që ajo do të zgjidhte me vetëdi-
je të aplikonte standarde të tilla tmerruese. Unë tani mund (pjesërisht) ta ku-
ptoj (por jo ta fal) sjelljen e saj të çuditshme.  

Gjithashtu, nuk injoroj faktin, që duhet të ketë të tilla ndryshime astro-
nomike ndërmjet standardeve në shtëpitë e saj në perëndim dhe atyre në 
Indi. Nëse “të varfërit e më të varfërve” cilado qoftë kombësia e tyre janë të 
barabartë në sytë e Zotit, përse nuk janë të tillë në sytë e saj? Gjithashtu 
duhet vënë re që kur nënë Tereza përshkruante operacionet e saj në Indi, ajo 
kurrë nuk arriti t’i tregojë botës natyrën bazë të standardit të kujdesit në 
shtëpitë e saj. Nëse ajo vazhdimisht i përhapi deklaratat e saj me “dashuri” 
dhe “të bukurën” çfarë do të mendonin një grup reporterësh të rinj të keq 
informuar? 

Pavarësisht nga deklaratat e saj solemne, dhe të miqve të saj fakti tregon 
se nënë Tereza nuk ishte “e vogël”. Ishte jashtëzakonisht e pasur dhe e fuqi-
shme dhe njëkohësisht ishte e vetëdijshme për këtë gjë. Nënës nuk i 
pëlqenin “institucionet”, të cilat ofronin kujdesin më të mirë për njerëzit, por 
ajo bëri përpjekje të mundimshme për ta zhvilluar urdhrin e saj në një 
institucion mbarë botëror, duke përfshirë stacionet edhe në botën Islame. 
“Misionarët e bamirësisë” është një perandori katolike dhe themeluesja e saj, 
luftoi shumë ashpër për ta zgjeruar atë me çdo kusht. Nënë Tereza ishte në 
një gjendje të vazhdueshme negociatash me autoritetet fetare dhe liderët 
politik, për të hapur sa më shumë manastire e shtëpi. 

Është shumë i vërtetë komenti i atë Chetcuti për t’u mbështetur në 
dhurata dhe duke mos bërë asnjë përpjekje për të blerë diçka në ndihmë të 
një personi të varfër. Nënë Terezës jetonte akoma me mentalitetin, i cili 
vinte që nga koha e jetës së saj kur priste anije plot me donacione nga e 
gjithë bota. Ajo madje, edhe me filozofinë e saj ishte kundër shpenzimit 
(qoftë minimal) për të blerë pajisje dhe ilaçe e për të shpëtuar jetë në Indi. 
Druaj se nuk e kuptoj sesi atë Chetcuti e hoqi vijën ndarëse ndërmjet të 
varfërve dhe “më të varfërve prej të varfërve”. Gjithashtu nuk kuptoj ndry-
shimin që “më të varfërit prej të varfërve” kanë më shumë nevojë për lutje 

 
240 Paul Chetcuti (Soqëria e Jezusit), Duke zgjedhur për tu shërbyer të varfërve    ( Irish Messenger 
Press, 1992), fq 11 



 221 

dhe për më pak ilaçe, se të varfërit e zakonshëm, këto “argumente” janë kaq 
fantastike saqë është e pakuptimtë t’i diskutosh. 

Një tjetër prift jezuit, Freddie Lane bëri një “pelegrinazh në Kalkutë” në 
vitin 1997 pak muaj përpara vdekjes së nënë Terezës. Ai ishte ftuar për të 
tërhequr misionaret më të reja të bamirësisë nga nënë Tereza, “cum pemissu”. 
Udhëtimi i tij, (duke përfshirë biletën vajte-ardhje) u pagua nga anëtarët e 
kishës në Liverpul. Më çudit ardhja e tij, sepse realisht nuk ka mungesë 
priftërinjsh katolik në Indi, madje dhe priftërinj jezuit ka me shumicë (në të 
vërtetë India ka numrin më të madh të jezuitëve në botë). A kishte nevojë 
nënë Tereza që të ftonte një prift “ekzotik” nga Liverpuli që ai të mund t’i 
jepte një besueshmëri më të mirë një ceremonie të thjeshtë fetare. A nuk i 
shkoi në mendje asaj që paratë e anëtarëve të kishës mund të ishin shpenzuar 
më mirë për të blerë ushqime, rroba ose ilaçe? 

Natyrisht Freddie Lane ishte i emocionuar tërësisht. Jo çdo ditë ftohet 
ndonjë personalisht nga një shenjt i gjallë. Pasi u dha zonjushave mësimin e 
tyre fetar ai shkoi në Kaligat për të vizituar Nirmal Hriday-n. Në vazhdim ai 
shkroi: 

 
Ndërsa ndodhesha atje (në Kalkutë) dëgjova njëfarë kritike që u ngrit për 
shkak të nivelit të ulët shërbimit që nënë Tereza dhe motrat e saj u bënin 
njerëzve. Për ta bërë punën si duhet, atyre u duhen dhënë më shumë 
para.241 
 
Fjalia e fundit nuk më habit. Unë tashmë jam mësuar me gjithfarë dekla-

ratash të pabesueshme nga nënë Tereza dhe miqtë e saj. Unë nuk jam i sigurt 
që atë Lane në të vërtetë besonte se nënë Tereza kishte mbetur pa para. 
Njerëzit gënjejnë veten e tyre duke besuar gjithçka me qëllim që të ruajnë 
gjendjen e tyre psikologjike. Nëse ajo ndodhej në një situatë kaq të vështirë 
financiare, ajo mund të kishte përdorur 1000 paund-ët që i kishte kushtuar 
udhëtimi i tij për t’u mbajtur fjalim motrave; “nivelit të saj të ulët të 
kujdesit”. Njëmijë paund mund të përdoren për një sërë shërbimesh në Indi, 
për shembull do të mund të bliheshin 20.000 kapsula standarde me antibio-
tikë. 

Menjëherë pasi artikulli i tij u publikua unë i shkrova atë Lane-s duke i 
bërë atij disa pyetje në lidhje me artikullin, por kurrë nuk mora përgjigje. 

Më 8 mars të vitit 1984 Christies e Amsterdamit nxori në ankand një ko-
leksion me vepra arti për të mbledhur një shumë më të madhe se 30.000 
paund posaçërisht për shtëpinë në Kaligat. Nuk jam në dijeni nëse një pjesë 
prej këtyre parave u harxhua për shtëpinë, megjithëse asnjë lloj përmirësimi 

 
241 Jezuitët dhe miqtë, Londër, Easter 1997 
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nuk u bë atë vit, 30.000 paund të paktën do të kishin siguruar një furnizim 
për gjithë jetën me shiringa të pastra. 

Sam Wesmacott gazetar i pavarur britanik, në vitin 1996 punoi në Kal-
kuta, si vullnetar në të dyja objektet; në shtëpinë e të varfërve që janë duke 
vdekur dhe në jetimore. Ajo shkroi një tregim të zgjeruar të eksperiencës së 
saj në The Daily Telegraph. Ishte e dukshme që Sam Wesmacott ishte dhe 
mbetet një adhuruese e patundur e nënë Terezës. Duhet të bëjmë me dije se 
The Daily Telegraph dhe Sunday janë organe konservatore dhe përkrahëse të 
patundura të kultit të nënë Terezës. Një pjesë e madhe e biografisë së nënë 
Terezës të ilustruar me figura u ribotua.242 Unë po citoj pjesë nga tregimi i 
Sam Wesmacott243, të cilën madje, dhe The Daily Telegraph duhet ta pranonte 
që ishte “në të gjitha kuptimet shqetësuese”: 

 
Sapo mbërrita ditën e parë, një burrë vdiq para meje. Unë qëndrova pa 
vetëdije para tij ndërsa askush tjetër nuk po e vërente. Sa do të doja që 
dikush të kishte qenë aty t’i shtrëngonte dorën dhe të kujdesej për të. 
Vdekja e tij dukej një çështje më vete... (por banorët e shtëpisë) nuk mund 
të bënin asgjë përveçse të qëndronin shtrirë në krevatet e tyre. Ishte e lehtë 
për t’u kuptuar kritikat që u bëheshin metodave të nënë Terezës ishin me 
vend. Pacientëve u mungonte higjiena. Dorezat plastike ishin përdorur pas 
një sterilizimi larg normave mjekësore, kishte shumë pak pajisje infermierie 
madje ato nuk mjaftonin as për pastrimin e pacientëve nga plagët panatyr-
shme që merrnin nga qëndrimi i gjatë në shtrat. Unë nuk mund ta kuptoj 
përse vullnetarëve nuk u tregoheshin teknikat bazë për kujdesin ndaj 
pacientëve, të tilla si rrotullimi rregullisht i pacientëve për të parandaluar 
plagët që shkaktoheshin nga qëndrimi i gjatë në shtrat. Pyeta motër Dolo-
rez-in pse koha dhe paratë nuk shpenzoheshin për përmirësimin e kujdesit 
mjekësor, ajo tha: “Pacientët nuk do të ndiheshin rehat nëse shtëpia do të 
ishte plot me çarçafë të bardhë e steril dhe pajisje të kromuara. Shpesh 
njerëzit kanë vështirë që të na japin makina larëse, por puna e Zotit nuk 
bëhet kështu. Dashuria ndaj Zotit ndihet duke i bërë shërbimet me duart 
dhe këmbët tona. Kur ju jepni diçka me gjithë qenien tuaj ju e merrni po në 
këtë mënyrë. Unë e pyeta se përse ata nuk përdornin mjeshtëritë profesio-
nale të doktorëve dhe infermierëve vullnetarë. “Ne i përdorim – tha ajo - 
por ata duhet të mësojnë mënyrën tonë të pa trajnuar të të dashurit.” 
 
T’i shtrëngosh dorën dikujt kur ai është duke vdekur nuk ka nevojë për 

pajisje, madje as nuk kërkon “fuqinë e dashurisë”.Thjesht duhet ndershmëri 
dhe përkushtim. Dhe si për çudi Wesmaccot-it akoma iu duk Kaligati i 
lezetshëm dhe paqësor. E tillë është fuqia e lavdisë së nënë Terezës.  

 
242 The Sunday Telegraph, Londër, 1 dhjetor 1996 
243 The Daily Telegraph, Londër, 2 nëntor 1996 
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 Kishte gjithashtu të tjera shpërblime (kënaqësi të papritura) për gazetaren 
e re britanike: “Çdo ditë pasi të mbaronte mesha e përditshme në kishëzën e 
shtëpisë së nënë Terezës, nëna do të futej mes vullnetarëve dhe do të vendo-
ste duart e saj të fuqishme në kokat tona”. 

Shpesh herë, kur përpiqesha të flisja me vullnetarët besnikë, të cilët 
mbeteshin besnikë të patundur për nënë Terezën madje edhe pas eksperie-
ncave të tyre në Kalkutë, m’i kthyen krahët menjëherë, pasi fillova t’i bëja 
dhe pyetjet pak kritike. Gruaja ime u shkroi Maureen Campbell, Megan 
McArthur dhe Erica Siemund, (të gjitha ish-vullnetare të mëparshme) të cilat 
janë përfaqësuese të grupit të studenteve që drejtojnë në “Seatle University 
Calcutta Club” një organizatë fanatike që grumbullon vullnetarë nga stude-
ntët e universitetit për të shkuar e për të punuar në shtëpitë e nënë Terezës 
në Kalkutë. Përgjigja e parë për letrën (ajo tha që ishte me kulturë katolike 
dhe një vullnetare e mëparshme vetë) thoshte se ishte tepër entuziaste; “Ne 
do të bëjmë gjithçka për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja”, “Jemi shumë të 
entuziast për të ndihmuar” etj. Menjëherë sapo gruaja ime tha që ajo nuk 
kishte parë ato çka priste nga veprat modeste në Kalkuta dhe nëse ajo mund 
t’ju bënte vullnetarëve të Seattle disa pyetje jo shumë të vështira, një mur 
heshtje ra menjëherë mbi 20 vullnetaret, të cilat i kishin marrë pyetjet e saj. 
Kathryn Dubik nga Atlanta, Georgia, një tjetër anëtare e klubit heshti (pas 
entuziazmit fillestar), thjesht sepse që në fillim iu bë e ditur nga gruaja ime se 
ajo dëshironte t’i diskutonte çështjet pa paragjykime. 

Një tjetër universitet amerikan që organizon dhe jep fonde për 
vullnetarët e nënë Terezës, është “Wake Forest University“ në Karolinën e 
Veriut, i cili ka karakter dominues Baptist. Ata i quajnë këta vullnetarë “City 
of Joy Scholars” (Qyteti i shkollarëve të gëzuar), të cilët përzgjidhen nga një 
numër i madh aplikantësh. Frank Sherman një student i mëparshëm shkroi 
rreth eksperiencës së tij të vitit 1996. 

 
Pasi u përzgjodhën dhjetë vetë, ne u takuam me udhëheqësen tonë të guxi-
mshme Sarah Lawlor, dhe një anëtare e guximshme e fakultetit “Sam 
Gladding”, zgjedhja u bë përpara se ne të linim fakultetin për pushimet e 
verës. Sarah na dha disa gjëra për të lexuar për verës dhe ne i buzëqeshëm 
dhe i shtrënguam duart njëri-tjetrit. Në vjeshtë ne takoheshim çdo javë për 
t’u njohur me njëri-tjetrin, për të mësuar rreth sëmundjeve të lëkurës, të 
flisnim rreth Indisë, duke u përpjekur për t’u përgatitur sa më shumë për 
hapin e parë që do të hidhnim, pasi të zbrisnim nga aeroplani në Kalkuta. 
Kjo përgatitje për të formuar skuadrën, luajti një rol të rëndësishëm për të 
mbajtur lart moralin e skuadrës në Kalkuta. Afërsia e veçantë, gjithë humori 
që ne krijuam dhe aftësia për t’iu përshtatur njëri-tjetrit në kohë të vështira 
e në kohë të mira, ishte një ndihmë e mjaftueshme. Pas një vorbulle 
takimesh në këtë semestër dhe punës së bërë për të mbledhur fonde, ne u 
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larguam për pushimet e Krishtlindjeve. Pas Krishtlindjeve ne ishim prapë së 
bashku, nervozë, të shqetësuar, të emocionuar, të frikësuar, me sy të 
përgjumur, por mbi të gjitha të gjithë duke buzëqeshur! 
Orët apo ditët në vazhdim, që na u deshën për të arritur në Kalkuta duke-
shin sikur do zgjateshin përgjithmonë dhe ndryshimi i orës na e bëri të pa-
mundur për ta ditur sa kohë saktësisht na u desh. Më në fund ne arritëm në 
Kalkutë...!244 
 
Më duken si emocionet mjaft shprehëse të dikujt, që po shkon në fushën 

e betejës; si të ndonjë kryqtari nga kohërat e mesjetës; Kalkuta si zakonisht u 
përshkruhet si një tjetër botë, e vështirë për t’u arritur. Por mjerisht, elokuenca 
e Frank Sherman ishte shumë e varfër kur përshkroi funksionet bamirëse të 
nënë Terezës në Kalkuta. Rreth punës së tij në jetimore ai shkroi; 

 
Nëse je duke luajtur me top me një fëmijë, apo je duke e mbajtur në shpinë 
ose duke e mbajtur në duar një fëmijë që nuk lëviz apo nuk flet, ose duke 
biseduar me një të moshuar, apo duke u bërë masazh muskujve të mahisur 
të një pacienti, koha më e rëndësishme kalohet duke e përhapur dashurinë e 
Zotit tek të tjerët. Madje dhe në muajt në vazhdim pasi u ktheva në shtëpi 
mendja ime vazhdimisht ripërsëriste ndjenjat dhe ngjarjet nga ato 18 ditë. 
Ne treguam rreth eksperiencave të udhëtimit tonë dhe që prej asaj kohe unë 
kam bërë me familjen dhe miqtë e mi një numër të madh vizitash, çdo herë 
duke mësuar diçka të re nga pyetjet dhe përgjigjet e të tjerëve. Ja dy pyetje 
të cilat u ngritën shpesh; “Si e ndryshoi ky udhëtim jetën tuaj?” dhe “Cila 
është gjëja më e rëndësishme që mësove gjatë udhëtimit tënd?” Gjatë gjithë 
pranverës pas këtij udhëtimi unë nuk mund t’i përgjigjesha kësaj pyetjeje. 
Gjatë kampit të kësaj vere përfundimisht e kuptova çfarë kishte ndikuar më 
shumë tek mua në këtë udhëtim. Ishte dashuria. Dashuria e treguar nga 
motrat dhe vëllezërit e misionarëve të bamirësisë, më kishte goditur në 
zemër. Misionin i nënë Terezës është i thjeshtë; të dojë njerëzit. Ne ishim 
me shumë fat që patëm mundësinë të flisnim me të një pasdite, ku nëna 
donte të sigurohej që ne do të iknim me një mesazh të qartë...  
Libri i nënë Terezës “A Simple Path“ (“Një rrugë e thjeshtë”) na jep 
shembuj të mrekullueshëm si ta ndajmë dashurinë e Zotit me të tjerët. Gati 
çdo faqe kishte diçka që unë mund ta përdorja me fëmijët në kamp apo në 
jetën time të përditshme. 
 
Është e dukshme nga pjesa e kaluar që veç përshkrimit të përgatitjes për 

udhëtimin e tij të frikshëm, Sherman vazhdon gjatë në përgjithësime dhe 
shkurtër në gjërat e veçanta. Asgjë nuk është përmendur rreth veprave bami-
rëse të nënë Terezës, por më shumë rreth shenjtërisë së saj. Një tjetër pikë 

 
244 & 29. www.wfu.edu/~stg/coj/fs.htm 



 225 

kryesore është se nëse “dashuria” do të kishte qenë kaq e dukshme ndërmjet 
vëllezërve dhe motrave të misionarëve të bamirësisë, atij nuk do t’i duhej 
pjesa më e madhe e vitit për ta kuptuar atë, ajo do ta kishte kapluar atë të 
tërin, menjëherë. Në fund të fundit ai kishte lexuar dhe dëgjuar kushedi se sa 
herë rreth “dashurisë” së tyre intensive për banorët e lagjeve të varfra. 

Sam Gladding, profesor në “Wake Forest University” shkroi rreth 
eksperiencave të tij në të njëjtin udhëtim; 

 
Një nga punët e mia të përditshme ishte të shpëlaja rrobat e djemve me ujë 
të ftohtë pusi, ndërmjet punëve të ndryshme ne luanim me fëmijët (në 
Kaligat) dhe në të vërtetë u sëmura fizikisht. Unë isha me fat që pata vetëm 
përzierje. Për mua u kujdesën me dashuri e në një mënyrë që më dha paqe 
dhe rehati dhe pyes veten nëse pacientët që ne po u shërbenim ndjenin të 
njëjtën gjë.245 
 
Arrita të takohesha me Jessica Davey, një grua e re mjaft energjike e cila 

themeloi “City of Joy Scholars” (Qyteti i shkollarëve të gëzuar) në vitin 1993. 
Ajo më tregoi se246, kur ishte fëmijë ajo pa një dokumentar për nënë Terezën 
dhe që nga ajo ditë ëndrra e saj e vazhdueshme ishte të shkonte në Kalkuta 
dhe të punonte për të. Porsa ajo arriti moshën e pjekurisë, ajo shkoi menjë-
herë në Kalkuta dhe madje as nuk ndaloi në Agra për të parë Taj Mahal. Kur 
e pyeta rreth stilit dhe karakterit të punës së nënë Terezës ajo nuk dha detaje. 
Ajo tha që puna e saj ishte thjesht “ndihmë për të lidhur fashat” dhe bëri 
komente madje, mbi një organizatë lokale e quajtur “Ankur Kala”, e cila 
ndodhej gjatë rrugës ajo kalonte përditë për në shtëpinë e nënë Terezës, ishte 
duke bërë një punë më të dobishme se urdhri i famshëm ndërkombëtar. Ajo 
kritikoi parullën e nënë Terezës për të vuajtur dhe bëri komente kritike për 
një incident në SHBA ku murgeshat kishin hequr televizorin dhe qilimat prej 
një shtëpie amerikane. Pavarësisht se ishte një kristiane e devotshme, ajo 
besonte se përdorimi i kontraceptivëve ishte diçka e drejtë. Sidoqoftë krahas 
hendeqeve të mëdha ndërmjet ideve, shpresave dhe mënyrës sesi e shikonin 
jetën Jessica Davey dhe nënë Tereza, Jessica sërish mbetej një adhuruese e 
madhe e nënë Terezës. E tillë është fuqia e lavdisë.  

Diçka shumë domethënëse që unë arrita të kuptoj prej vullnetarëve 
është se, pothuajse të gjithë ata e bëjnë këtë udhëtim për veten e tyre, më 
tepër për të kënaqur nevojat e brendshme, sesa për njerëzit, për të cilët ata 
janë duke u kujdesur. Kush mund t’i fajësojë ata për këtë? Kjo është një 
arsye aq fisnike sa asnjë tjetër, por kjo gjë e errëson objektivitetin dhe arsye-
timin e tyre, aftësia e tyre ka humbur, duke qenë se ata nuk dëshironin ta 

 
245 www.wfu.edu/~stg/coj/reflections.htm. 
246 Intervistë me autorin në Londër, 6 maj 1999. 
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shpërdoronin eksperiencën e tyre, thjesht duke qenë objektiv. Duke i shtuar 
kësaj dhe moshën e tyre të vogël (ata janë zakonisht janë 18-vjeçar që nuk 
kanë udhëtuar më parë jashtë kufijve të SHBA-së, ndryshe nga homologët e 
tyre evropianë të cilët kanë udhëtuar më shumë dhe janë më të mprehtë), të 
edukuar dhe me një botëkuptim fetar (shpesh katolik) dhe gjatë gjithë jetës 
së tyre të ekspozuar ndaj medieve fetare dhe jofetare të dyja duke thirrur me 
të madhe sa bamirëse është\ishte nënë Tereza, janë nënshtruar krejtësisht 
ndaj kësaj propagande.  

Ndërmjet vullnetarëve që kanë mbetur kaq shumë të impresionuar nga 
misionet e bamirësisë të nënë Terezës, unë tashmë, kam përmendur Andin 
nga Australia i cili erdhi për të qëndruar vetëm për pak javë, por vendosi që 
të qëndrojë: janë, gjithashtu, shumë të tjerë të cilët vijnë çdo vit për pak javë. 
Njëri prej tyre është dr. R. C. Smith, një doktor britanik i cili shkoi për herë 
të parë për të punuar në Nirmal Hriday të Kalkutës në vitin 1979, e gjatë dy 
viteve në vazhdim bëri udhëtime të shpeshta për në Kalkutë, por edhe për 
në shtëpinë tjetër në Dehli. Po citoj pjesë nga letra që ai i shkroi gazetës “The 
Times”:247 

 
Vizita ime e parë ishte në fund të vitit 1979. Kur unë mbërrita në shtëpi 
murgesha që ishte përgjegjëse më tha: “Oh sa mirë, unë kam qenë duke u 
lutur për një doktor dhe ja ku erdhe ti. Unë do të largohem nesër dhe ti do 
të mbetesh përgjegjësi. Kjo ishte një eksperiencë krejtësisht dërrmuese, me 
pajisje të pakta dhe me kolektiv të pa trajnuar. Ajo që u mungonte vullneta-
rëve nga njohuritë e shkollës, ata e zëvendësonin me dashurinë e tyre ndaj 
pacientëve që ishin gjallë dhe atyre që vdisnin. Unë kujtoj një djalë të ri 
rreth të të 18-ve, i cili u pranua me meningjit që më pas i avancoi në pneu-
moni. E diagnostikova dhe i dhashë antibiotikë (me të cilët na kishin furni-
zuar doktorët bujarë dhe kompanitë farmaceutike), por fakti që ai u shërua 
krejtësisht, ishte meritë e devotshmërisë së murgeshave, vëllezërve të 
urdhrit të burrave dhe një sekretari nga Anglia i cili kishte punuar 6 muaj në 
këtë shtëpi, i cili i kushtoi atij vazhdimisht kujdes. 
 
Dy vjet e gjysmë pasi letra u publikua unë arrita të kontaktoj me dr. 

Smith. Unë e pyeta atë nëse ai e kishte shpuar në mes të trupit këtë djalë të ri 
me meningjit, duke qenë se një veprim i tillë është i domosdoshëm për 
diagnostikimin e gjendjes së pacientit. Për mendimin tim të bësh një shpim 
në mes të trupit, në Nirmal Hriday, është njësoj si të bësh operim në tru në 
një banjë publike. Unë e pranoj që diagnozat klinike të meningjitit mund të 
bëhen (jo përcaktuese), por asnjë lloj meningjiti nuk shërohet nga asnjë ilaç 
tjetër. përveç antibiotikëve intravenoz, të cilët pothuajse nuk ishin përdorur 

 
247 Letrat, 21 nëntor 1994 
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në asnjë rast, për të mos thënë kurrë, në Nirmal Hriday. E pyeta dr. Smith 
nëse i kishte injektuar pacientit të tij antibiotikë intravenoz.  

Ja përgjigjja që mora nga ai:248 
 
Për sa i përket rastit të pacientit me meningjit unë nuk bëra asnjë shpim 
mesi për arsye se aty nuk kishte asnjë lloj pajisjeje, por edhe nëse do të 
kishte ishte pothuajse e pamundur të bashkëpunoje me laboratorët e pato-
logjisë, unë i injektova atij antibiotikë në muskuj dhe jo në vena (intrave-
noz)... edhe nëse djali i ri kishte meningjit apo jo, i rëndësishëm është fakti 
se, ky djalë, i sëmurë shumë rëndë mbijetoi dhe erdhi më takoi, kur u 
ktheva përsëri disa muaj më vonë, me një pamje gjithë shëndet. 
 
E pranoj plotësisht argumentimin e dr. Smith, por nëse dikush e lexon 

letrën e publikuar në The Times, nuk do t’i lërë atë përshtypje. Ai jep imazhin 
e një shtëpie ku furnizimi i doktorëve me mjete i ishte lënë ndihmës hyjnore, 
por sapo ata mbërritën, trajtimi i sëmundjeve të rënda u bë shpejt dhe me 
efektivitet. 

Unë jam dakord me ankesën e dr. Smithit për “mosbashkëpunimin nga 
ana e laboratorëve patologjik”; natyrisht ata nuk do ti bënin analizat pa 
pagesë. Pse duhet që laboratorët privatë të sakrifikonin fitimet e tyre, në 
mënyrë që nënë Tereza të fitonte më shumë lavdi në perëndim? Mos vallë 
ishte e tepërt t’i kërkoje nënë Terezës të paguante për analiza laboratori në 
raste të rralla, ndërsa ajo shpenzonte miliona në vit për të gjezdisur sa andej-
këtej nëpër botë?! 

E pyeta dr. Smithin, gjithashtu, se çfarë mendonte ai rreth faktit, që 
botës i ishte servirur një gjykim i tillë; “tipi i kujdesit” që praktikohet në Kali-
gat ishte më i miri që mund t’i ofrohej Kalkutës, ndërsa nga ana tjetër, vetë 
trajtimet mjekësore për nënë Terezën të ishin të një natyre krejt të ndryshme 
si në luks ashtu edhe në teknologji. Ai u përgjigj: 

 
Jam shumë i sigurt që nënë Tereza do të preferonte të vdiste si një e varfër, 
por nëse asaj i ofrohej trajtim në Birla Heart Institute (Instituti për Zemrën, 
Birla) atëherë ajo do e pranonte atë. Ajo gjithmonë na ka mësuar se pranimi 
i dhuratave është i drejtë, duke qenë se nga dhuratat përfiton edhe dhënësi 
edhe marrësi. Veç kësaj, nëse doktorët e Kalkutës nuk do të shiheshin nga 
publiku që të bënin të pamundurën për të, atëherë do të krijoheshin shumë 
trazira. Jo, unë nuk mendoj që ajo të kishte bërë më shumë, për ndihmat 
mjekësore për të varfërit në Kalkuta sesa ka bërë deri tani. Gjithashtu nuk 
besoj, bota të jetë kaq naive, sa të mendojë se “tipi i kujdesit” që praktiko-
het në Kaligat të Kalkutës, është më i miri që mund t’i ofrohet popullsisë në 
përgjithësi.  

 
248 Letër për autorin 
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Pjesa më e madhe e vullnetarëve, të arsyeshëm ose jo, bien në një lloj 
gjendjeje të çuditshme mohimi kur bie fjala për nënë Terezën. Arsyeja dhe 
gjykimi i tyre mjegullohen, për të mos thënë që zhduken tërësisht.  

Po marrim rastin e dr. Mary Poplin, profesoreshë e edukimit në Clarem-
ont Graduate University, në Kaliforni. Ajo shkoi vullnetare në Kalkuta për 
disa muaj në vitin 1996. Ja çfarë tregon për eksperiencat e kaluara atje: 

 
Gjatë qëndrimit tim në Kalkuta, erdhën një grup grash nga Evropa, për një 
periudhë dyjavore si vullnetare. Ato menjëherë u përballën me një vajzë të 
re handikape, e cila kishte kongjestion të konsiderueshëm mushkërish 
(sëmundje mushkërie). Ato u çuditën, ku ishin aparatet për terapinë e 
frymëmarrjes? Sigurisht, për shkak të famës së nënë Terezës ato pajisje 
duhet të ishin aty, në shërbim. Kur u informuan që shtëpia nuk kishte të 
tilla pajisje, vullnetaret filluan të protestonin. Një profesioniste e kujdesit 
për shëndetin, u mërzit kaq shumë, sa që u largua pas disa ditësh.  
Misionaret e bamirësisë nuk pranojnë të kenë asgjë, madje as pajisje 
mjekësore, të cilat janë të pamundura për të varfërit (telefonat janë ndër të 
paktat pajisje që bëjnë përjashtim nga ky rregull). Nënë Tereza është për-
shkruar shpesh nga mediat (e sidomos pas vdekjes së saj), si një humanitare 
e madhe, si një punëtore sociale e paarritshme. Por ajo nuk ishte e tillë, më 
saktë ajo ishte besimtare. Shumë shkrimtarë e kanë përshkruar Nënë 
Terezën, si një individ që i shihte të varfërit dhe u përgjigjej nevojave të tyre 
me dashuri. Nënë Tereza nuk u shërbeu të varfërve se ata kishin nevojë për 
të, por sepse Zoti e thirri atë të punonte. Unë, personalisht, kam parë një 
fëmijë, i cili kishte muaj që luftonte të mbijetonte por për çudi, u duk qartë 
që u shërua vetëm pas një nate lutjesh. Lutja, jo puna mjekësore apo fizike, 
lutja është detyra më e rëndësishme e misionarëve të bamirësisë. Unë kam 
lexuar kritika të ngjashme të cilat tregonin qartë, që në fund të jetës së saj, 
nënë Tereza, mori kujdesin më të mirë teknologjik ndërsa të varfërit rreth 
saj nuk e kishin atë.  
Duke u bazuar në informacionin e saktë që unë kam, ajo pati kujdes 
mjekësor (ndoshta jo më të mirin), në fillim, kur ajo ishte e pandërgjegj-
shme dhe e paaftë për të protestuar. Në fakt, unë solla me vete në Kalkutë, 
ofertat më të mira mjekësore për të. Një prej zbuluesve të stimuluesit më të 
fundit kardiak, dëshironte t’i bënte dhuratë një stimulues të tillë nënë 
Terezës, gjithashtu, t’i ofronte dhe shërbimin mjekësor për t’ia vendosur atë 
në mënyrë që t’i zëvendësonte stimuluesin e vjetër. Ajo e refuzoi me mirë-
sjellje, duke kthyer përgjigje me një motër e duke thënë se, ajo nuk mund të 
pranonte t’u bëheshin të varfërve privilegje të tilla të veçanta (ajo e kishte 
bërë një operacion të tillë më parë dhe tashmë, ajo e kishte një stimulues 
kardiak; një operacion kirurgjik për zëvendësimin e tij në vitin 1996, do t’i 
kishte rrezikuar jetën). Gjatë qëndrimit tim atje, kisha mundësi të 
bashkëbisedoja me nënë Terezën rreth librit të Hitchens. “Nënë, ka njerëz 
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që shkruajnë se ti je gruaja më e pasur në botë dhe nuk ke më nevojë për 
para” - i thashë unë. Ajo më vështroi në fillim si e habitur dhe pasi u men-
dua tha: “Oh, po, libri. Unë nuk e kam lexuar atë por disa prej motrave e 
kanë lexuar. Nuk ka rëndësi, ai (autori) është i falur.” 
Një ditë isha duke ndihmuar motrat në larjen e rrobave u thashë: -“Dikush 
duhet të dhurojë një makinë larëse për gjithë këto pelena dhe rroba.” Një 
motër u përgjigj menjëherë -“Oh, jo, ne nuk kemi nevojë për makinë larëse, 
Jezusi na ndihmon ne të lajmë, dashuria na ndihmon ne.” Larja e pelenave 
tashmë për mua nuk ishte më e njëjta gjë.249 

 
Profesoresha Poplin, gjithashtu, thotë disa të pavërteta në artikullin e saj, 

të tilla si: “misionaret e bamirësisë kurrë nuk e refuzuan një njeri i cili vinte 
nga rruga apo që, murgeshat jetonin në “lagjet më të varfra” ose përdornin 
“mjetet e rrënuara të transportit publik”. Është absurde të pohosh që nënë 
Tereza i kishte pajisjet mjekësore të shtrenjta dhe të sofistikuara të gjitha nën 
një “gjendje kome”!  

Angeoplastitë, skanerët CT, pajisje për stimulues kardiak, perde kirurgji-
kale, janë procedura komplekse që kërkojnë bashkëpunim të plotë të pacie-
ntit. Nuk kanë ditur të gjithë që nënë Tereza të mbante veshur mbajtëse 
shpine, madje ato ishin bërë posaçërisht për të në SHBA nga “American 
Professional Bracing inc” (Mbajtëset Profesionale Amerikane); një mbajtëse 
shpine e prodhuar në Indi, nuk ishte e mjaftueshme për të. 

Dr. Poplin ka bërë gjithashtu, një pohim të pazakontë, që nënë Tereza, 
gjatë jetës së saj, ka bërë “mjaft mrekulli të rëndësishme” të tilla si 
armëpushime! 

Në qershor të vitit 1995, kur nënë Tereza ishte duke bërë një turne në 
New Bedford, Masachusetts, një grua vendase e quajtur Janice, deklaroi që 
aplikimi i saj për në hipotekë kishte qenë i suksesshëm nga që ajo i ishte lutur 
murgeshës.250 Mund të duket naive dhe qesharake, por gjithsesi nuk e ka 
kapacitetin shkatërrues të fjalorit verbal të dr. Poplin.  

Dr. Mary Poplin është profesoreshë në një institut me reputacion ndër-
kombëtar. Ajo mëson dhe trajnon intelektualët e rinj. Ndoshta në fushën e 
saj të edukimit ajo është e aftë dhe e logjikshme, por kur është çështja për 
nënë Terezën, çdo pikë e gjykimit të saj del jashtë normales. Ajo shkruan 
artikuj të qëlluar në revistat shkencore dhe e shpreh opinionin e saj për në 
nënë Terezën, me lojëra fjalësh teologjike dhe pseudoshkencore. Të tjerët i 
kanë marrë seriozisht qëndrimet e saj befasuese. 

Këto raste ekstreme duke u shprehur nderime të paarsyeshme janë një 
fenomen i veçantë në SHBA. Ndoshta edhe nga fakti që SHBA është një 

 
249 Commonweal, New York, 19 dhjetor 1997. 
250 Standard-Times, Massachusetts, 13 qershor 1995 
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vend i krishterë e tepër i dhënë pas fesë, njerëzit harrojnë që nënë Tereza 
është katolike apo e krishterë, por kujtojnë se është një ikonë jofetare. Nëse 
ajo është apo jo besimtare, ky nuk është një aspekt, për t’u diskutuar, por ajo 
që ka rëndësi të evidentohet është se, nëse ajo u ofroi apo jo, një kujdes 
modest të varfërve që nuk i kërkuan asnjë ndihmë. Herë pas here dalin me 
një lojë shfajësimi duke u shprehur, që nuk ka rëndësi nëse kujdesi i saj ishte 
modest apo jo, meqenëse ajo ishte një e krishterë kaq e devotshme. Si do të 
reagonte dr. Mary Poplin, nëse veterineri do t’i bënte injeksionin qenit apo 
maces së saj, me një shiringë të përdorur e duke përsëritur pa pushim “Lutja 
është teknologjia ime, lutja është metoda ime”? Do të doja shumë ta shihja 
reagimin e profesoreshës së kulturuar, nëse qenit të saj të sëmurë apo 
kanarinës veterineri do t’i shërbente me “lutje nate” në vend të kujdesit të 
duhur mjekësor. 

 Tetëmbëdhjetë muaj më vonë, i dërgova një e-mail dr. Poplin duke e 
pyetur atë nëse gjëja që pa në Kalkuta ishte pikërisht ajo priste të shihte atje? 
Ajo ma ktheu përgjigjen251; Nuk jam e sigurt çfarë kini parasysh kur thoni:“A 
gjete aty çfarë prisje?”  Unë doja të dija arsyen pse ajo u shpreh se, puna e saj 
në Kalkuta nuk ishte punë sociale, por ishte punë feje, duke ditur që ata nuk 
e kishin një influencë të tillë fetare në Kalkuta. Ajo tha se habitej sesi murge-
shat punonin çdo ditë “pa pagesë dhe pa ndryshuar” Iu përgjigja se duke 
konsideruar që nënë Tereza ishte një ikonë (super) bamirësie dhe jo thjesht 
një ikonë fetare, a ishte e arsyeshme që ajo e paraqiti punën e saj kaq shumë 
me një karakter fetar? Gjithashtu i tregova dr. Poplin se puna ime dhe e saj 
ishte e përditshme, e mërzitshme dhe duhej bërë çdo ditë. Për sa i përket 
mungesës së “pagesës”, i thashë se në çdo vend murgeshat vullnetarisht e 
zgjidhnin profesionin pa pagesë, por a nuk ishte një shpërblim apo pagesë 
publiciteti i jashtëzakonshëm që Tereza kishte korrur për veten dhe për fenë 
e saj? Kush ka marrë të tillë “pagesë” duke bërë kaq pak, në historinë e njer-
ëzimit? Gjithashtu, e pyeta se me pushtetin financiar që kishte nënë Tereza, 
mos vallë a ishte kaq në nevojë të lante me ujë dhe për ti ripërdorte shiringat 
në Nirmal Hriday, apo të vendoste gjashtë deri në tetë foshnje bashkë, në një 
krevat në Shishu Bhavan? Nuk mora asnjë përgjigje për e-mail in e dytë. 

Nënë Tereza ishte e pamëshirë rreth standardeve që përdorte sepse e 
dinte, që perëndimorët do të kishin pikëpamje të njëjta si ajo e atë Chetcuti, 
dr. Smith apo dr. Poplin, t’i transformonin gjërat që ishin haptas negative, në 
atribute pozitive. Nuk ka nevojë që këta njerëz të jenë katolikë, me shkrimet 
e tyre të bëra gati që më parë ata nuk mund ta shmangnin atë që ishte para-
caktuar, edhe pse ishin tronditur nga standardet që gjetën aty. Madje, edhe 
në këtë kohë ku HIV është duke bërë kërdinë, asnjë gazetar nuk ka kome-
ntuar ripërdorimin që u bëhen shiringave, pasi ato lahen njëherë me ujë, me-

 
251 e-mail i datës 21 maj 1999 
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gjithëse vullnetarët u janë ankuar atyre rreth kësaj praktike shpesh herë, 
madje edhe në prezencën time. 

 Nënë Tereza, kaq shumë u mësua duke bërë gjithmonë atë që i pëlqe-
nte, sa filloi të mendonte se, çdo gjë që bënte ajo ishte e drejtë. Në shtëpitë 
për të varfërit në Indi, nuk kishte asnjë nivel, asnjë rregull, asnjë mbikëqyrje, 
ajo bënte çfarë i pëlqente aty, por për më tepër, ajo ishte e bindur që ishte 
duke bërë gjënë e duhur dhe të drejtë sepse “e bënte këtë për Jezusin”. Gjëja 
më tronditëse ishte se asaj nuk i bëhej vonë nga që ishte e bindur që askush 
nuk do të guxonte ta kundërshtonte, madje dhe ajo vetë e ka ditur që ajo nuk 
ofronte dot as standardet më minimale. 

 Duke vazhduar me logjikën e saj të të vepruarit, personaliteti i saj filloi të 
binte shumë poshtë në New York. Romancieri Anthony Burgess, i cili ishte 
prezent në inaugurimin e një prej azileve të saj për pacientët me AIDS në New 
York, në krishtlindjet e vitit 1985, konstatoi se ajo “injoronte rregullat qytetare 
kundër zjarrit, higjienën dhe mbledhjen e plehrave”. Kur një nëpunës i 
administratës së qytetit me të drejtë donte të ekzaminonte instalimet elektrike 
të institucionit të saj, ajo e nxori jashtë atë duke i thënë: “Nuk është detyra jote 
të dish sesi i bëjmë ne punët këtu”, Anthony Burgess shkroi; 

 
 Terry Miles, i emëruar nga spitali “Saint Claire” për të mbikëqyrur në 
fushën mjekësore të azilit të saj “Gift of Love” (“Dhurata e dashurisë”), thotë 
se u trondit nga injoranca e motrave atje. Ato nuk kishin as idenë çfarë 
ishte AIDS-si. “Kryqi që mbani në gjoksin tuaj nuk do t’ju mbroj juve” i 
paralajmëroi ai, por nënë Tereza vazhdoi të thoshte: “Zoti do të na 
ndihmojë”.252 
 
 Zoti nuk i ndihmoi, ishin dhuratat e korporatave ato që ndihmuan, por 

përsëri nënë Tereza vazhdoi me mënyrën e saj. Ajo kështu kishte bërë gjith-
monë. Sidoqoftë pasi nënë Tereza u largua, motrat në New York bënë 
shumë ndryshime pozitive. Por në Kaligat, i cili konsiderohej sikurse fëmija 
më i dashur i nënë Terezës, ajo me këmbëngulje refuzoi të bënte ndryshime 
në mënyrën e saj të të vepruarit. 

 Meqë ra fjala, lind pyetja, nëse regjimi në Nirmal Hriday është kaq i 
ashpër dhe kushtet janë kaq ekstreme, përse pra, shkojnë njerëzit aty? Jam i 
sigurt se, çdokush që ka qenë në Indi nuk do të bënte një pyetje kaq naive. 
Le të citojmë atë Chetcutin çfarë thotë për të varfërit indianë: “ata nuk janë 
aspak më të mirë se kafshët” gjithsesi, shpresoj që në këtë thënie, ai të nën-
kuptonte vetëm anën shpirtërore. Në të vërtetë lopët, në Indi, bëjnë një jetë 
më të mirë se të varfërit. Personalisht mendoj se ushqimi i ofruar në shtëpitë 
e nënë Terezës është mjaft i pranueshëm, qumështi është një komoditet i 

 
252 Evening Standard, Londër, 3 janar 1992. 
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rrallë në Indi dhe për të varfërit një gotë qumësht është si një ëndërr e 
parealizueshme. 

Edhe pse në Indi kushtet janë të tilla, nuk mund ta marrim dot me mend 
se aty bëhen përleshje nga të varfërit, se kush do të të hyjë në Nirmal Hriday. 
Gjatë pesë viteve të kaluara që kam vëzhguar Nirmal Hriday-in, kurrë nuk 
kam hasur ndonjë situatë ku vendet të kenë qenë të zëna totalisht. Në një 
qytet ku një milion e gjysmë njerëz jetojnë në pragun e varfërisë dhe kur 
dihet që pragu i varfërisë në Indi është në nivelin më të ulët të mundshëm, 
kjo do të thotë shumë. Ka gjithmonë pesë deri në dhjetë vende bosh, në të 
dyja dhomat, në atë të burrave dhe në atë të grave. Nëse dikush i sheh me 
skepticizëm për shifrat që kam dhënë, mund t’i referohet regjistrit zyrtar të 
urdhrit të nënë Terezës të mbajtur për Nirmal Hriday. 

 
JETIMORJA E NËNË TEREZËS NË KALKUTË  
(“SHISHU BHAVAN”) 
Sipas biografit të nënë Terezës, Eileen Egan: “Aty, nga viti 1958, në 

Shishu Bhavan kishte nëntëdhjetë fëmijë”. Tani në të njëjtën ndërtesë ka 
rreth treqind. (Është ndërtuar një shtesë e veçantë për njëqind fëmijët me 
probleme mendore.) 

Është një pamje e zakontë të shohësh rreth pesë deri në tetë fëmijë, të 
vendosur të gjithë në një krevat fëmijësh. Nuk ka asnjë hapësirë midis kreva-
teve të fëmijëve. Shishet e gotat janë të përbashkëta dhe me to, pasi i shërbe-
het një fëmije përdoren edhe për tjetrin. Kur ayahs ushqejnë fëmijët, ata për-
dorin të njëjtë lugë, me të njëjtën pjatë duke ushqyer fëmijët njëri pas tjetrit 
(për këtë lloj veprimi kam edhe fotografi). Kur pastrohen të ndenjurat e 
ndonjë fëmije pasi ka shkuar në tualet e njëjta pecetë përdoret për të pastruar 
të gjithë fëmijët e dhomës. 

Fëmijët i kryejnë nevojat personale nën qiell të hapur, mbi një kanal 
drenazhimi, i cili ka një dërrasë druri të vendosur mbi të. Dërrasa ka vrima të 
hapura, rreth 30 cm larg njëra-tjetrës, dhe jashtëqitjet bien nëpërmjet këtyre 
vrimave në sistemin e drenazhimit të shtëpisë; murgeshat për nevojat e tyre 
personale i kanë tualetet e tyre të pastra dhe me kushtet e nevojshme. 

Fëmijët në Shishu Bhavan shpesh kanë sëmundje infektive dhe tualetet e 
tyre në vende të hapura ishin kthyer në vatra infeksioni. Duke kryer 
jashtëqitjet në sistemin e drenazhimit të shtëpisë, jo vetëm që vinin në rrezik 
shëndetin e të gjithë pjesëtarëve të jetimores, por vinin në rrezik edhe 
shëndetin e të gjithë banorëve të lagjes fqinj. Gjithashtu larja e rrobave bëhet 
fare pranë kanalit të jashtëqitjeve. Unë kam fotografi të fëmijëve që shkojnë 
në tualet tek ky kanal i drenazhimit, ndërkohë që larja e rrobave bëhej aty. 
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Dan Leighton, i cili punoi për disa kohë në këtë jetimore, ma përshkroi 
mua shqetësimin e tij (gjithashtu edhe për The Guardian253) në një letër, sesi 
kishte gjetur një djalë duke tërhequr zvarrë këmbët e tij nëpër dysheme. Ai u 
tregoi motrave që djali kishte thyer këmbën, por ato këmbëngulën se djali 
vuante nga poliomielit, kështu që nuk duhej bërë asgjë. Më vonë doli që djali 
me të vërtetë e kishte thyer këmbën, “djali tani duhet të zvarritet për gjithë 
jetën dhe i duhet të mbështet tek ndihmat bamirëse.” 

Peter Taylor, një ish-punonjës shërbimi në British Airways (dhe një i 
krishterë i devotshëm), i cili kishte punuar në shtëpitë e nënë Terezës, për 
shumë vite përshkroi (duke paraqitur dhe fotografi për të provuar rastin e tij) 
eksperiencat e tij në dokumentarin, Mother Teresa: Time for Change (Nënë 
Tereza: Koha për Ndryshim): 

 
Shumë gjëra duhet të ndryshojnë, përpara se misionarët e bamirësisë të 
mund të konsiderohen një organizatë ndihmëse ashtu si duhet të jetë në të 
vërtetë. Ju mund të shihni dhe në këtë fotografi ndryshimin e ngjyrës në 
faqen e tij (ai tregoi foton e një djali) e cila, jam i sigurt, që është shkaktuar 
mbetëm nga të goditurit. Vincentit, një tjetër banor i jetimores të cilit i ishte 
zhvilluar një plagë me qelbëzim, arriti në këtë gjendje për arsye se ishte lënë 
për një kohë të gjatë në çarçafë të ndotur nga urina dhe jashtëqitja e tij. 
Vincenti qëndronte në këtë gjendje për shumë kohë duke përfshirë edhe 
kohën kur murgeshat ishin në adhurim. Kur unë e diskutova këtë çështje 
me një motër të cilës akoma ia mbaj mend emrin, ajo m’u përgjigj që ky 
ishte vullneti i Zotit. I thashë:“Motër, ky nuk është vullneti i Zotit që ju ta 
lini Vincentin në këtë gjendje. Vullneti i Zotit është që ju ta mbani atë 
pastër...”  Vincenti më vonë vdiq.  
 
Gazetarja amerikane Molly Moore, e cila mbuloi udhëtimin e Bill dhe 

Hilary Klinton në vitin 1996 shkroi për gazetën Washington Post254,përmendi 
pa dashje fëmijët, të cilët binin erë urinë kur Hilary Kinton kishte vizituar 
jetimore në Delhi, e cila është një prej jetimoreve më të mira të nënë Terezës 
dhe që i bëhet shpesh publicitet ndërkombëtar. Asaj iu desh të duronte 
zemërimin e lexuesve për komentin që kishte bërë. 

Në dokumentarin Mother Teresa: Time for Change (Nënë Tereza: Koha për 
Ndryshim) Peter Tayor tregoi dy foto të një djali që e kishin lidhur me 
pranga në krevatin e tij sepse nuk dëshironte të vishte rrobat e reja që i 
kishin dhënë. Ai tha: “Këtu kemi dy foto të këtij djali të vogël. Në foton e 
parë ai është lidhur në kyçet e duarve, në anë të krevatit. Në foton tjetër ai 
është lidhur këmbë e duar jashtë krevatit. Ndërsa kësaj here ai është lidhur 
me duar pas shpine.” 

 
253 Letrat, 16 nëntor 1996. 
254 29 mars 1996. 
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Teilor pretendonte që pikat themelore në të cilat mbështetej organizata, 
ishin të gabuara. Ai tha: 

 
“Një prej motrave tek e cila unë kisha krijuar besim nga mënyra sesi ajo 
sillej, më tregoi se brenda një ose dy javëve do të shkonte në një kurs trajni-
mi. I inkurajuar nga ato që më tha ajo e pyeta se cilat ishin qëllimet e kursit 
të trajnimit. Ajo u përgjigj se trajnimi bëhej në tre faza dhe kur e pyeta se 
për çfarë bëhej fjalë ajo më tha: Tri fazat janë:  
1. Lutje, 2. Më shumë lutje, 3. Ekstra lutje. 
 
Tejlori, gjithashtu, dha një intervistë të zgjeruar për The Guardian, ku 

thoshte:  
 
Çështja është se nënë Tereza po iu ofron pacientëve të saj nivel të ulët 
kujdesi, nuk po punohet si duhet, sepse gjërat po lihen pas dore; a mund të 
lihen vetëm fëmijët në këtë mërzitje shkatërruese thjesht duke qëndruar 
ulur apo duke pritur të shtrirë në shtrat? Me një numër kaq të vogël fëmi-
jësh, lënia pas dore e tyre, ishte shumë e keqe, krejt e panevojshme dhe që 
mund të shmangej. Disa fëmijë vuajnë nga dhimbje të paimagjinueshme 
dhe kur i kundërshtonim murgeshat, ato do të justifikoheshin duke thënë se 
ky është vullneti i Zotit. 
Motrat kishin bërë kurse trajnimi infermierie, por ato as nuk kishin mësuar 
rregullat bazë të trajtimit të pacientit, të tilla; si ta lëvizje pacientin çdo dy 
orë për të shmangur krijimin e plagëve. Shumë prej vuajtjeve mund të 
lehtësoheshin në mënyrën më të thjeshtë, duke i mbajtur fëmijët të pastër 
dhe me rroba të thata. Vetë nënë Tereza ka thënë që puna nuk është profe-
sioni i tyre, profesioni i tyre është lutja. Kur bie zilja e lutjeve, të gjitha 
motrat largohen për t’u lutur, duke i lënë pavijonet për t’u kujdesur 
“ammas”-et e pa trajnuara. Disa prej tyre janë rritur vetë në shtëpitë e nënë 
Terezës. Disa i rrahin fëmijët dhe murgeshat thonë që ky është vullneti i 
Zotit. Ato kanë nevojë për një sistem turnesh për lutjet; në këtë mënyrë ato 
do të mund t’i këqyrin “ammas”-et. Në disa raste ato mund të përshkruhen 
në dy forma të ndryshme veprimesh, neglizhim kriminal (i bërë nga 
murgeshat dhe sulm kriminal i bërë nga ammas-et 
Gjëja më e pakënaqshme që dëgjojmë është se ato nuk mund ta ndalojnë këtë 
praktikë sepse murgeshat e kanë kohën tepër të zënë me lutje. Përse nuk 
mund të luten ato ndërsa fashojnë ndonjë plagë ose ndërrojnë ndonjë pelenë? 
Fëmijët nuk mund të lihen në dhembje dhe ndërkohë t’i lutesh Zotit.255 

 
Disa prej eksperiencave të Taylor-it kishin ndodhur në Asha Daan, 

jetimorja e nënë Terezës në Bombei, por kushtet dhe morali i jetimores janë 

 
255 29 mars 1996. 
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njësoj si në Kalkutë. Ai përshkroi rastin e një vajze të vogël të verbër të 
quajtur Minu, të cilën e kishte takuar në Asha Daan. Ai gjeti dy doktorë në 
Angli, të cilët i ofruan Minusë trajtim mjekësor pa pagesë, dhe Taylor i 
përgatiti asaj biletat dhe pasaportën. Ai fluturoi dy herë për në Kalkuta për t’i 
kërkuar leje nënë Terezës, me qëllim që Minu-ja të kishte mundësi të 
fluturonte në Angli për trajtim mjekësor. Herën e dytë nënë Tereza refuzoi 
të fliste me të dhe tha nëpërmjet një përfaqësueseje që lutja e tij duhej të 
trajtohej në zonën e kësaj vajze të vogël: 

 
Pak kohë më vonë, tha Taylor, nënë Tereza erdhi në Bombei dhe unë i 
ngrita përsëri çështjen e Minu- së. Ajo tha që do të lutej për të. Kur unë e 
takova atë rastësisht pak më vonë, më tha që nuk kishte marrë asnjë 
vendim. Një herë tjetër, ajo erdhi përsëri në Asha Daan dhe i kërkova prapë 
të njëjtën gjë. Gjëja e parë që ajo më tha ishte: “Kompania jote (Brirish 
Airways) është e vetmja që nuk më jep biletën pa pagesë”- pastaj ajo shtoi- 
“na duhet të bëjmë kujdes sepse ka kaq shumë njerëz të këqij sot” duke e 
dëgjuar këtë unë i thashë, se i kisha ofruar një motre ta paguaja për ta 
shoqëruar Minunë por ajo përsëri nuk u përgjigj.256 
 
Disa muaj më vonë Taylor-i më së fundi, e mori lejen, por kur ai shkoi 

për të marrë Minunë në jetimore, atij iu tha në minutën e fundit që nënë 
Tereza kishte ndryshuar mendje . 

Nuk duhet të çuditemi nga kërkesa e nënë Terezës për bileta pa pagesë, 
në të vërtetë vitet e fundit të jetës së saj iu bë si obsesion që t’i merrte gjërat 
pa pagesë. Kathy Ward nga Irlanda, e cila punon për Sunday Independent (e 
Pavarura e së Dielës) kishte pasur një eksperiencë të tillë kur ajo shkoi për të 
intervistuar nënë Terezën në Kalkutë. Ajo e mori dorën time, më pa drejt e 
në sy e më tha “U thuaj autoriteteve Irlandeze se unë dua një udhëtim pa 
pagesë. Nëse më japin një udhëtim pa pagesë, unë do të vij për vizitë.”257 

Sam Westmacott, të cilën unë e kam cituar pak më lart rreth eksperien-
cave që ajo kishte pasur në Kaligat, u shpreh kështu rreth eksperiencave në 
jetimore, për The Daily Telegraph; 

 
Megjithëse ishte për t’u shqetësuar Kaligati nuk më tronditi aq shumë sa 
Shishu Bhavan, shtëpia për fëmijë. Gjeta injorancë mes kujdestarëve, të 
cilët nuk dinin asgjë dhe gjithashtu, një mungesë të madhe në pajisje. Madje 
nuk kishte as shishe dhe gota të mjaftueshme për t’u përdorur. Qindra 
fëmijë të vegjël ishin të detyruar të qëndronin në rresht, të rrinin ngjeshur 
në krevate apo të luanin me pak lodra në një sallë të madhe dhe bosh. 
Vullnetarët ishin të dashur dhe i mbanin në krahë fëmijët, por nuk pashë 

 
256 & 41. The Guardian, 14 tetor 1996. 
257 Sunday Independent, Dublin, 1 tetor 1995. 
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asnjë t’i inkurajonte fëmijët si të luanin në grupe apo të mësonin. Më ishte 
thënë se ata mësonin, por gjatë kohës që qëndrova aty nuk pashë të 
ndodhte një gjë e tillë. Një tjetër ndërtesë kishte rreth dyqind fëmijë 
handikap. Prapë, megjithëse fëmijët ishin të pastër, të ushqyer mirë dhe të 
lumtur (një falënderim vetëm për vullnetarët) stafi i përhershëm ishte 
injorant, me çrregullimet e tyre fizike dhe u rezistonte përpjekjeve për t’u 
bërë terapi korrigjuese. Fëmijët me mikrocefali dhe ata me paralizë cerebra-
le rrinin shtrirë me shpinë në krevatet e tyre ose në dysheme me këmbët e 
kryqëzuara dhe krahët e tyre të kontraktuar. Kur një trapiste britanike filloi 
të merrej me ta, duke punuar me gjymtyrët e tyre dhe duke i ushqyer në një 
pozicion ulur (gjë e cila është e domosdoshme nëse duhet të përmirësojmë 
kushtet tyre), ajo hasi në një kundërshtim të ashpër nga stafi. Asaj iu tha t’i 
linte fëmijët shtrirë dhe t’ua hidhte ushqimin në gojë. Por unë e dija se sa 
shumë vullnetarë kishin dashur t’i mësonin ato (murgeshat) se si t’i 
ushqenin fëmijët, të cilët ishin përpjekur për të ndryshuar zakonet e këqija, 
por si përfundim ishin injoruar. Meqenëse unë isha duke qëndruar vetëm 
për pak javë atje, nuk u pajtova me praktikat e këqija. Atje nuk kam shkuar 
më përsëri. Mu mësua se nënë Tereza besonte dhe u kishte treguar dhe mu-
rgeshave të saj se asgjë nuk barazohet me fuqinë teraupetike të dashurisë. 
Nëse Zoti do t’i dëshironte gjërat në një mënyrë tjetër, do t’i ndryshonte. 
 
Sally Warner, është një vullnetare australiane, e cila punoi në disa jetimo-

re të nënë Terezës, nga viti 1997 e në vazhdim; më ka dhënë disa rrëfime të 
shkruara të eksperiencave të tij. Ajo pretendon se murgeshat sillen me egërsi, 
neglizhojnë në mënyrë të rëndë përkujdesjen që duhet të kenë dhe vjedhin 
lodrat e fëmijëve. Në Tiruvananthapuram (Kerala) i gjeti krevatet pa dyshek 
dhe pa jastëkë. Ajo u tmerrua nga mungesa e masave më të thjeshta të higjie-
nës si sapun apo ujë i rrjedhshëm, të cilat nuk u jepeshin njerëzve që puno-
nin për t’u kujdesur për foshnjat. Asaj i duhej të lante duart në një “govatë 
plastike me shkumën e sapunit që pluskonte mbi sipërfaqe.” Ajo kujton një 
djalë të quajtur Anil, i cili vuante nga deformimi në këmbë, gjë e cila mund të 
korrigjohej, por u la të lëngonte përjetë në vuajtjen e paaftësisë për punë. 
Njësoj si Sam Westmacott, ajo tregon se fëmijët nuk ngrihen që të ushqehen 
në pozicioni e duhur, por lihen në shpinë ndërsa u hidhet ushqim në gojë. 

Kur ajo shkoi në Madras pa se murgeshat, për vete kishin një kuzhinë të 
ndarë nga ajo e fëmijëve; aty punonte një kuzhiniere me përvojë, e cila gatu-
ante “ushqime të shijshme”, ndërsa dieta e fëmijëve ishte dosido me ushqim 
të cilësisë së dobët dhe të pamjaftueshëm. Për punëtorët Indianë (që nuk i 
përkisnin urdhrit të shenjtë), të cilët bënin punë të rënda, kishte gatim infer-
ior, veçmas prej murgeshave. Meqenëse Warner ishte një grua e bardhë 
murgeshat i thanë të hante bashkë me to dhe kurrë të mos u bashkohej 
punëtorëve për të ngrënë ushqim. 
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Në Madras, Warner shkoi t’u blinte lodra fëmijëve, meqenëse ata nuk 
kishin asnjë lloj mundësie për t’u stimuluar. Edhe grupi i grave nga kontinen-
tet tjera solli lodra. Si zakonisht lodrat zhdukeshin shpejt. Disa lodra 
përfundonin të mbyllura në dollap për të mos u përdorur. Ajo kujton sesi 70 
studentë amerikanë nga programi “Semestri në Det” kishin sjellë lodra, të 
cilat shumë shpejt u zhdukën. Ajo pa përgjegjësen në Madras, të godiste fort 
dy punëtore në prezencën saj, pa pasur turp apo keqardhje. Ajo i tha 
Warner-it se punëtorët nuk kuptonin asnjë lloj gjuhe tjetër, përveç gjuhës së 
keqtrajtimit. Një murgeshë i theu një lodër në kokë fëmijës së quajtur Carti. 
Një lodër tjetër u thye në kokën e një gruaje, e cila punonte në kuzhinë. 

Një vajzë e quajtur Princy, 18-muajsh ishte me qiellzë të çarë dhe me 
gjithë lutjet e përditshme të Warner-it që ajo duhej operuar menjëherë, mur-
geshat as e shkuan ndërmend faktin që ajo të paktën duhet të shkonte në 
kirurgji. Tashmë ajo do të rritet me një defekt të përhershëm dhe të paripa-
rueshëm, i cili mund të ishte shmangur. Aty ishte një vajzë 12-vjeçare mem-
ece, e cila lante rrobat e fëmijëve një kat më sipër. Disa kohë më parë 
Warner-i ishte siguruar nga murgesha përgjegjëse se ajo do të dërgohej në një 
shkollë enkas për memecë. 

Kur një foshnjë e sapo lindur e quajtur Maria, u pranua në jetimore, 
murgesha përgjegjëse vendosi që ajo të mos ushqehej nga njëjta shishe me 
biberon, duke qenë se në atë dhomë ishte edhe një fëmijë epileptik; bibero-
nët përdoreshin nga të gjithë fëmijët dhe nuk ishin të pastër sa duhet. Mur-
gesha përgjegjëse ngulte këmbë që epilepsia ishte ngjitëse. Si pasojë e këtij 
vendimi, Maria u ushqye kaq keq sa që vdiq brenda dy muajsh. 

Në Madras, Warner-i zbuloi se ishin dy korporata që dërgonin ndihma–
dhuratë, Kompania e gomave MRF dhe Ashok Leyland, që jepnin pjesën më 
të madhe të ushqimit. 

Warner-i më pas shkoi në jetimoren e Delhit, ku takoi motrën përgjegjë-
se të quajtur Tekla; Warner thoshte se Tekla e kishte shpirtin kaq të keq sa 
që edhe murgeshat e tjera nuk e pëlqenin. Warner-i tha që megjithëse kom-
pania e bojërave Berger Paints kishte bërë dhuratë sasi të madhe boje, dho-
mat e fëmijëve nuk ishin lyer, duke ditur që boja ishte sjellë enkas për to. Por 
në vend të tyre u lye kishëza dhe dhomat e murgeshave, të cilat kishin qenë 
edhe më parë të lyera. Ajo ka njëfarë ndjenje se dhomat e fëmijëve kanë qenë 
lënë pa lyer, me qëllim për t’i mbajtur ato në gjendje të errëta, kështu që kur 
të vinin dhuruesit evropianë, të mbeteshin të shokuar nga kushtet dhe të 
bëheshin pjesëmarrës në donacione. Posterat nëpër mure nuk lejoheshin, 
dhe një portret i Mickey Mouse-it që Warner-i vazhdimisht e varte do të 
hiqej. Pikturat e vetme që lejoheshin të vareshin në muret e jetimores ishin 
vetëm ajo e nënë Terezës dhe e Jezusit. Kur Warner-i shkoi në Kalkuta, në 
kohën kur një baticë e madhe kishte goditur fshatrat përreth. Jashtë dyerve 
të shtëpisë së nënë Terezës njerëzit e varfër ishin duke u lypur para të 
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huajve. Një murgeshë deklaroi, “Ata e dinë që ne asnjëherë nuk u japim 
ndonjë gjë nga shtëpia e nënë Terezës.” Pra, me të vërtetë, ndër këshillat e 
shpeshta që u jepeshin vullnetarëve nëpër mbledhje ishte të mos u jepej 
asnjë gjë lypsarëve.  

Megjithëse të gjithë vullnetarët e bardhë mund të hanin mëngjes pas 
orës 5.50 pas meshës së mëngjesit (bukë dhe çaj sa të dëshironin), indianët 
kishin mundësi për të ngrënë mëngjes vetëm nëse ndiqnin meshën. Por, me 
sa duket, indianët e varfër e kishin të ndaluar të hynin në shtëpinë e nënë 
Terezës e t’u flisnin murgeshave.  

Në jetimoren e Kalkutës, Warner pa një pamje të njohur, por që të 
ngjethte mishin. Një dhomë me dyzet fëmijë me probleme të ndryshme 
fizike, përmasat e së cilës ishin vetëm 10m x 10m. Aty kishte gjithashtu dhe 
një shesh të vogël lojnash për fëmijë, i cili rrinte gjithmonë mbyllur. Një vu-
llnetar australian kishte bërë dhuratë një pishinë të vogël plastike në vitin 
1999, e cila shumë shpejt ishte zhdukur. Mësimdhënia zhvillohej shumë pak 
për të mos thënë fare. Shpesh murgeshat nuk e dinin moshën e secilit prej 
fëmijëve që ishin sjellë aty. 

Warner-i u ankua vazhdimisht për punën e murgeshave dhe gjithashtu, 
zhvilloi një fushatë të madhe peticionesh duke mbledhur një numër të madh 
deklaratash nga vullnetarët (shumica e të cilëve ishin katolikë të devotshëm), 
duke kërkuar që të paktën të bëheshin disa ndryshime minimale për kushtet 
e jetesës së fëmijëve. Kërkesat e saj u injoruan dhe madje, njëherë ajo u 
kërcënua. 

 
Skandali i “Monidyne” 
Gjatë gjithë jetës së nënë Terezës të paktën, qumështi pluhur për 

foshnjat dhe për të vegjlit në jetimoren e saj ishte markës “Monidyne” (të 
paktën në Kalkuta), markë e prodhuar nga një kompani belge “Belgomilk”. 
Kjo kompani ka një ndikim të fortë katolik dhe produkti “Monidyne” erdhi 
veçanërisht për misionaret e bamirësisë i paketuar në kuti teneqeje. Në 
kutinë prej teneqeje ishte shtypur mesazhi se “Belgomilk” ishte duke e sjellë 
produktin veçanërisht për urdhrin e nënë Terezës. Në të vërtetë kutia ishte e 
lyer gjithashtu me ngjyrat e nënë Terezës; anët blu dhe fusha e bardhë. 
Kompania padyshim që fitonte famë të madhe në Belgjikë dhe në vendet e 
tjera për këtë veprim të lartë humanitar që ishte duke bërë. 

Por përbërja e “Monidyne”-s të lë me gojë hapur. Përmbajtja e yndyrave 
e një kutie qumështi standard është 22%-23%, ndërsa përmbajtja e “Moni-
dyne”-s ishte vetëm 7.25%. Në një qumësht standard për foshnje, përmbajtja 
me karbohidrate (rreth 23%) duhet të jetë krejtësisht laktoz pa sheqer (si në 
sukroz). “Monidyne” përmban një sasi mjaft të madhe sukroze, rreth 25%! 
Përmbajtja e laktozës është minimale 9.6% masa e thatë është rreth 38%. 
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““Monidyne”” përmban 4 vitamina, ndërsa çdo qumësht standard për-
mban më shumë se një duzinë vitaminash. Ai nuk përmban elementët më të 
domosdoshëm si acidin folik, vitaminat K, B12

, C apo D. Qumështi indian 
për fëmijë “Lactogen” përmban më shumë se 20 vitamina dhe elemente të 
tjerë. Imagjinoni se sa shumë foshnja privohen dhe ushqehen keq dhe që do 
të vuanin në mungesë të këtyre elementëve të qumështit. 

Për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, “Monidyne” ka shijen e një 
keku të ëmbël, është i trashë dhe i rëndë. Përmbajtja e lartë e pluhurit pen-
gon procesin e zierjes, por sidoqoftë nuk do të kishte diarre midis fëmijëve 
nëse higjiena nuk do të ishte kaq e dobët. 

Foshnjat kanë nevojë për qumësht ushqyes të balancuar me kujdes, nëse 
ato nuk ushqehen nga gjiri i nënës. Sistemi i trupit të tyre nuk mund të 
trajtojë kombinime të pazakonta, trupat e tyre dehidratohen, të ushqyer keq 
dhe sëmuren shpejt madje edhe nëse u jepet i holluar me qumësht ideal. Nuk 
do të ishte ekzagjerim nëse do të thoshim që shumë prej foshnjave, në mos 
të gjitha, do të vdisnin nëse ushqeheshin vetëm me “Monidyne” përpara 
kohës së ndërprerjes së gjirit. Më është treguar që foshnjat e jetimores së 
nënë Terezës shpeshherë ishin ushqyer vetëm me “Monidyne”, ndonjëherë 
të përzier me qumështin indian “Lactogen”; përzierja e qumështit pluhur për 
foshnja është një praktikë e rrezikshme që bëhet nga njerëz zemërgurë. 

Nëse Monidyne do t’u jepej foshnjave në një vend perëndimor, kjo do të 
shkaktonte një skandal kombëtar. Në jetimoret e administruara nga 
organizata të tjera në Kalkuta përdoret vetëm “Lactogen” dhe ky i matur me 
kujdes. Por nënë Tereza këqyrte me kujdes të bëhej si të donte ajo, madje 
dhe duke vdekur ajo e tillë mbeti. 

 
SA SHTËPI KA URDHËRI I NËNË TEREZËS? 
Një pyetje mjaft e përshtatshme. Sa herë e kemi lexuar ne deklaratën 

imponuese të përhapura nga agjencitë e lajmeve veçanërisht nga Reuters 
“Nënë Tereza e quajtura shpirti i lagjeve të varfra, e cila ka 650 shtëpi” kjo 
shifër nganjëherë bëhet 700 në 120 vende të tjera të botës etj, etj. 

Shifra zyrtare e statistikës së misionareve të bamirësisë deri në kohën kur 
vdiq nënë Tereza ishte se ato kishin 567 shtëpi. Sikurse kam shpjeguar me 
rastin e Papua New Guinea, askush të paktën nga gazetarët se ka marrë 
mundimin se sa prej këtyre shtëpive strehojnë njerëzit në nevojë dhe sa prej 
tyre përdoren për të strehuar murgeshat. Imazhi publik i “shtëpisë së nënë 
Terezës” është ai ku radhë pas radhe të varfërit shtrihen të qetë, dhe për ta 
kujdesen gjatë gjithë kohës engjëj me sari (mbulesa e murgeshave). Realiteti 
është i ndryshëm. 

Lista në vazhdim e shtëpive (të cilat nuk janë shtëpi) është jo e plotë, të 
cilat nuk kanë të varfër apo ata që janë në nevojë të banojnë në to.(Kam 
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përmendur edhe disa prej shtëpive, të cilat janë të mbyllura, por që janë 
përfshirë shifrat zyrtare të statistikës); 

 
Kalkuta 
1. Shtëpia e nënë Terezës; qendër vetëm fetare dhe administrative. Ka 

një strehimore të madhe për të fjetur murgeshat dhe vajzat që janë në 
kohën e provës për t’u bërë murgesha. Katër kate e lartë. Nënë Tere-
za jetonte këtu në një dhomë të madhe kur ajo ishte në Kalkuta. 

2. Rruga 308 e unazës së sipërme, një qendër krejtësisht vetëm për ata 
që meditonin në mes të Sealdah, një nga pjesët më të ngjeshura të 
Kalkutës. Një shtëpi shumë e madhe (me vlerë 800.000 dollarë ameri-
kan) me lëndina dhe kopshte të gjera, e vetmja shtëpi me përmasa të 
tilla në Sealdah. Murgeshat këtu janë në meditim të plotë dhe plotësi-
sht të shkëputura nga bota. 

3. Rruga e parkut 90 në Kalkuta, një qendër fetare e quajtur “Qendër 
Formimi” për kandidatet që janë për t’u bërë murgesha. Kjo ndërtesë 
e madhe gri katër-katëshe ka një vlerë tregu prej 180.000 dollarësh 
dhe nuk përdoret për qëllime bamirësie. 

4. Rruga e 16 Hari Mohan Datta në Kalkuta, përdoret vetëm për murge-
shat. 

5. Chinsurah në periferitë e Kalkutës një tjetër shtëpi meditimi për 
murgeshat. Chinsurah është një zonë me shumë probleme të mprehta 
sociale, ku një qendër bamirësie do të ishte e mirëpritur. Deri në 1991 
murgeshat që meditonin në Chinsurah jetonin dhe luteshin në kishën 
e madhe Armene në qytet, por meqenëse besimet fetare kristiane 
armene dhe katolike nuk pajtohen shumë me njëra tjetrën, nënë 
Tereza i lëvizi murgeshat e saj në një shtëpi të re e të madhe tre-katë-
she me vlerë tregu 100.000 dollarë. Qendra Chinsurah nuk ka asnjë 
funksion bamirësie. 

6. Dy banesa që kushtonin 50.000 dollarë secila në Udayan Condoville 
në rrugën anësore të jugut në Kalkuta. Këto iu ishin dhënë misionare-
ve të bamirësisë në shenjë të vullnetit të mirë, një muaj pas vdekjes së 
nënë Terezës, por kur i kontrollova herën e fundit ato ishin të mby-
llura dhe të papërdorura. Ka mundësi që ato të jenë përcaktuar për t’u 
bërë banesa për murgeshat. 

7. 8. Qendrat në rrugën Pipe 12 dhe 51. Sipas biografes së nënë Terezës 
Kathryn Spink, në rrugën Pipe qendra e deklaruar numër 5 e vëllezë-
rve merret me edukimin e jo më pak se 35 djemve, rruga Pipe numër 
12 është tani një shtëpi krejtësisht vetëm për vëllezërit, shtëpia numër 
51 tashmë është shitur. 
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Darjeeling - qendra më e re e vitit 2002, vetëm për meditim të 
murgeshave. 

Pokhara, Nepal - vetëm për meditimin e murgeshave. 
Londër  
1. Rruga Bravington - vetëm për murgeshat. 
2. Southhall vetëm për murgesha 
3. East Ead-kjo shtëpi në rrugën Edvin është mbyllur para shtatë vje-

tësh. Ishte dhënë me qira prej organizatës bamirëse Springboard, në 
vitin 1977, i tillë është pushteti i nënë Terezës saqë ajo arrin të marrë 
me qira nga një organizatë bamirëse një shtëpi që strehon njerëzit në 
nevojë, për të strehuar murgeshat e saj. Më është thënë që murgeshat 
e lanë qiranë pa paguar. 

Manchester 
 Shtëpia e vëllezërve ngjitur me St. Malachis Presbytery në një zonë me 

probleme të Manchester. Pa asnjë funksion bamirësie. 
Liverpul -vetëm për murgeshat. 
Glasgow -vetëm për murgeshat. 
Livingston-(Skoci) vetëm për murgeshat. 
Cardiff-vetëm për murgeshat. Nganjëherë murgeshat vizitojnë të 

moshuarit. 
Romë  
1. Via Cassilina- vetëm për murgeshat. Zakonisht nënë Tereza qëndro-

nte këtu kur ishte për vizitë në Romë. 
2. Tor Del Fiscale-shtëpi trajnimi për priftërinjtë e quajtur etërit e 

misionarëve të bamirësisë. Një urdhër i formuar qetësisht vetëm pak 
vite më parë. Shumë prej fondeve të misionareve të bamirësisë shpe-
nzohen tani për të trajnuar priftërinjtë. 

3. Via San Agapito - një shtëpi meditimi për vëllezërit. 
Groseto, Itali- shtëpi meditimi. 
Siçili- vetëm për murgeshat. 
1. Palermo 
2. Vittoria. 
3. Catania. 
Sardiania- vetëm për murgeshat. 
Amsterdam- vetëm për murgeshat. 
 
Belgjikë 
1. Bruksel- vetëm për murgeshat. 
2. Ghent- vetëm për murgeshat. 
Gjermani 
1. Berlin- vetëm për murgeshat. 
2. Mannheim- vetëm për murgeshat. 
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3. Berlini lindor- vetëm për murgeshat. 
Suedi 
1. Forsa- vetëm për murgeshat. Në një zonë, e cila pati shumë emigrantë 

italianë në shekullin e kaluar. 
2. Stokholm- vetëm për murgeshat. Në një apartament në zonën e 

klasave të mesme në (Fisksatra) periferinë e qytetit. Nganjëherë 
murgeshat ndihmonin organizatën katolike të bamirësisë “Caritas” në 
kuzhinat e supës, gjë e cila do t’u jepte suedezëve përshtypjen që mur-
geshat vetë ishin duke i ndihmuar të varfërit. 

Barcelona ( qendrore ), Spanjë- vetëm për murgeshat (ka një kuzhinë 
supe për të varfërit). 

Malta- vetëm për murgeshat, murgeshat bëjnë vizita në burgje duke 
dhënë mësim feje. 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
1. New York-Union street, Bronx-shtëpi meditimi. 
2. Neë York-Brooklyn- shtëpi meditimi. 
3. Dallas-2704 Harlandale Avenue- vetëm për murgeshat. 
4. Lafayete,Lousiana- vetëm për murgeshat. 
5. San Francisco-29th Street-Shtëpi për të formuar kandidatet që do të 

bëhen murgesha. 
6. Chicago,SouthAlport- shtëpi meditimi. 
7. Manahoy City, Pensylvania- shtëpi meditimi. 
8. Alhambra (periferi e Los Angeles) -shtëpi meditimi. 
9. Washington D.C-5th Street SE- shtëpi meditimi. 
10. San Diego- shtëpi meditimi. 
11. Plainfield, New Jersey- shtëpi meditimi. 
Vancouver Canada- vetëm për murgeshat. 
St. Paul, Canada- vetëm për murgeshat. St. Paul një qytet vetëm me 

5000 banorë në krahinën e pasur me naftë të Albertës, që mburret me një 
shesh uljeje të UFO-ve. E vetmja varfëri që njihet aty është mungesa e 
anijeve kozmike jashtëtokësore. I vetmi aktivitet i murgeshave këtu është t’u 
japin mësime fetare banorëve vendas, Kanadez (bashkëbisedimi me motër 
Mariosa në 5 janar 1999, predikim feje dhe konvertim të njerëzve. 

Copenhagen- vetëm për murgeshat, hapur në 1996. 
Reykjavik, Iceland- vetëm për murgeshat, hapur në1997. 
Lista e mësipërme nuk është e kompletuar. Sipas vlerësimit tim gati 150 

e të ashtuquajturave “567 shtëpi” kanë në to njerëz në nevojë. Disa prej 
shtëpive që janë në listën e mësipërme (asnjë prej shtëpive në Kalkutë) kanë 
kuzhina të vogla supe që punojnë 3-6 ditë në javë. Shtëpitë e meditimit për 
murgeshat janë vende ku puna bamirëse është e ndaluar. Në një manastir 
bamirësia e rastit mund të lejohet. 
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Shpresoj që njerëzit, të cilët i dërgojnë para nënë Terezës të dinë që 
shumica e parave të tyre shpenzohet për mbajtjen e murgeshave dhe 
vëllezërve dhe për trajnimin e priftërinjve. Shtëpia mund të jetë edhe pa 
pagesë, por nuk kushton pak për të mbajtur pesë murgesha në Islandë. T’u 
mësosh njerëzve fenë katolike ishte bamirësi sipas parimit të nënë Terezës, 
por nuk është kështu sipas pjesës më të madhe të popullsisë së botës. 

Pjesa më e madhe e njerëzve në botë mendon se nënë Tereza, megjithë-
se vetë një katolike e devotshme, gjëja më e rëndësishme për të ishte të bëhej 
mike e njerëzve të varfër; kurrsesi nuk donte të përhapte fenë e saj nëpërmjet 
punës bamirëse që ajo bënte me njerëzit në nevojë. Deklaratat e herëpasher-
shme të saj e kanë forcuar këtë imazh që ajo ka.  

Sidoqoftë faktet po na shpalosin një pamje tjetër. Ajo kurrë nuk bëri 
kompromise me fenë e saj për hir të bamirësisë. Në fillim të viteve 1980, ajo 
u takua me mbretëreshën e Bhutan, për t’i kërkuar të hapte një qendër për të 
sëmurët me lebër, në këtë mbretëri të Himalajave. Bhutanezët janë mbrojtës 
të rreptë të fesë së tyre budiste dhe u shqetësuan se paraja dhe tundimi nga 
fetë e tjera do ta përfshinte edhe shoqërinë e tyre. Nuk e dimë tamam se 
çfarë ndodhi në takimin e tyre, por nënë Terezës iu mohua leja për të hapur 
shtëpinë e saj. Nuk ka dyshim që ajo dëshironte që një element i fortë katolik 
të ishte i pranishëm në shtëpinë që ajo donte të hapte, gjë e cila e shqetësoi 
mjaft mbretëreshën dhe si pasojë leja nuk iu dha. Pak vite më vonë bamirësit e 
krishterë (fondacion anglez), misioni për lebrosët (TLM) hapi spitalin 
“Gidacom” në Bhutan, i cili është tashmë mjaft i njohur dhe i suksesshëm. Në 
të vërtetë ata bëjnë shumë kujdes me përhapjen e fesë dhe e mbajnë krish-
terimin e tyre në profil të ulët, pa e shfaqur hapur. Dikush pyet nëse nënë 
Tereza i donte kaq shumë të sëmurët me lebër përse atëherë nuk shkoi ajo me 
çdo kusht që t’u shërbente atyre? Është e vërtetë që ajo kishte një vend të 
veçantë në zemrën e saj për të sëmurët me lebër dhe në të vërtetë ajo ndihmoi 
shumë prej tyre, por ajo nuk i donte ata më shumë se sa donte fenë e saj. 

Në Kolombo, Srilanka, shtëpia e saj u mbyll shumë shpejt pasi krijoi 
tensione ndërfetare. E njëjta gjë ndodhi edhe në Vietnam, ku asaj iu kërkua 
të largohej. (Vietnamezët në atë kohë nuk e kundërshtonin ndihmën e huaj 
dhe lexuesit duhet të kenë dëgjuar për katoliken irlandeze Christina Noble, e 
cila administron një jetimore mjaft të famshme atje.) 

Nënë Tereza arriti në Belfast në vitin 1972, mes lëvdatave të shumta për 
të hapur një kuvend murgeshash. Miqtë e saj deklaruan se ajo do të ndërto-
nte ura bashkimi midis komuniteteve ndërluftuese katolike dhe protestante. 
Në realitet ajo shkaktoi edhe më shumë tensione dhe pak muaj më vonë iu 
kërkua nga autoritetet e kishës të mbyllte shtëpinë dhe të largohej. 

Disa vite më vonë, nënë Tereza takoi mbretin e Nepalit dhe i kërkoi atij 
një favor shumë të veçantë, kësaj radhe kërkesa e saj u plotësua. Ajo mori 
leje të veçantë për të hapur një shtëpi për të varfërit brenda rrethinave të 
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tempullit Pashupatinath, një nga vendet më të shenjta të tempujve hindu. 
Shtëpia përbëhet prej dy tuneleve të vegjël e të errët dhe të pandriçuar mirë, 
secili strehon rreth 25 të varfër. Tunelet janë me pamje të tmerrshme, të 
merret fryma dhe kaq të ulët sa mezi mund të qëndrosh drejt ulur. Është me 
të vërtetë interesant fakti që vetëm një gjysmë milje larg tempullit (rreth 700 
metra) urdhri i saj ka një shtëpi për të varfërit të mrekullueshme e të pastër 
dhe me plot hapësira të mëdha. Kështu që lind pyetja; pse ajo zgjodhi t’i 
mbyllte në vrimat e tuneleve të errët, ata shpirtra të pafat në vend se t’i fuste 
ata në shtëpinë e saj të pastër. Arsyeja është e thjeshtë, ajo e adhuron idenë e 
adhurimit superior katolik. Ajo u kënaq me faktin që i kishte shkelur kufijtë e 
një prej tempujve kryesorë hindu. Se fakti që ajo ishte duke përdorur burrat 
e gratë e pa fat si gurë shahu në luftën e saj për pushtet, kjo ishte diçka e 
parëndësishme për të. Për të njëjtën arsye ajo refuzoi të lëvizte nga tempulli i 
Kaligatit në Kalkuta me gjithë ofertat më të mira për shtëpi që i vinin. 

Në vitin 1991 Peter Daglish, themeluesi kanadez fondacionit Street Kids 
International (fëmijët ndërkombëtar të rrugëve) takoi nënë Terezën në 
Kartum. Ai i tregoi murgeshës, së cilës ai i servilosej, projektet e tij me fëmi-
jët e rrugëve dhe i shpjegoi se si fëmijët ishin duke marrë zanate që do t’i 
ndihmonin ata të gjenin punë në të ardhmen. Përgjigjja e saj ishte kjo: “Por 
apo po u mësoni ju atyre biblën?258 

Kohët e fundit është bërë e ditur nga një pjesë e vogël e mediave se 
urdhri i nënë Terezës ka mungesa në organizimin e infrastrukturës, kushtet 
bazë të shërbimit mjekësor dhe trajnim të personelit. Nënë Tereza e ktheu 
kritikën në favor të saj, dhe pas vitit1994 dhe deri kur ajo vdiq mesazhi që 
vinte nga ajo ishte. E mirë pra ne nuk kemi dizinfektant plagësh, por ne 
kemi frymëzimin hyjnor. çfarë mungesash ne kemi për fasha, ne e 
zëvendësojmë me kurë dashurie. Një tjetër nënkuptim ishte: 

 
Çfarë gjëje tjetër meriton një vend si Kalkuta? 
-Po, Kalkuta ka nevojë për dashuri, shumë dashuri. 
Por... 
Të mos i shtrëngosh dorën dikujt kur është duke vdekur, NUK është 
dashuri. 
Të mos u japësh qetësues dhimbjesh jo të shtrenjtë për njerëzit që po 
vdesin, NUK është dashuri. 
T’u rruash kokën grave kur i merr në shtëpi, NUK është dashuri. 
Të mos u japësh pluhur larës për rroba kaq të nevojshëm, NUK është 
dashuri. 
T’u thuash njerëzve që të jashtëqitin bashkërisht në sy të njërit tjetrit, NUK 
është dashuri. 

 
258 The Courage of Children, fq 289 
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Të derdhësh jashtëqitjet e infektuara të fëmijëve në sistemet e drenazhit të 
shtëpisë, NUK është dashuri. 
Të përdorësh të njëjtën lugë dhe shishe për fëmijët, NUK është dashuri. 
Të vendosësh tetë foshnja në të njëjtin krevat, NUK është dashuri. 
Të godasësh me shkelma njerëzit që rrinë duke lypur te dera, NUK është 
dashuri. 
Të përdorësh për të një qindtën herë të njëjtën shiringë, në një popullsi ku 
hepatiti B, C dhe HIV bëjnë kërdinë, NUK është dashuri. 
Të ushqesh foshnje të pambrojtur me qumësht pluhur të rrezikshëm, NUK 
është dashuri. 
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Vatikani i kërkon mikut të tij 
të madh të shkruaj një roman 

 
(Historia e një Qyteti Plot Gëzim ) 

Dhe 
HOLLYWOODI NË KALKUTA 

 
Është bërë një film për jetën e nënë Terezës, megjithatë ky nuk është 

filmi i parë që nënë Tereza shfaqet. Ajo është prezantuar në filma të tjerë si 
nga organizata fetare ashtu dhe jo fetare. Por filmi i fundit, i prodhuar nga 
Hollywoodi është i ndryshëm nga të tjerët. Ndoshta ky mund të jetë i pari i 
një serie filmash të tillë. Ky film gjithashtu, është i ndryshëm duke qenë se 
është një film me metrazh të gjatë dhe në të, rolin e nënë Terezës e luan një 
aktore mjaft e famshme. Filmi u bë kur nënë Tereza ishte gjallë, gjë e cila e 
vendos atë në një “klub ekskluziv” meqenëse shumë pak njerëz kanë pasur 
nderin të kenë një film me metrazh të gjatë për jetën e tyre ndërsa ata janë 
gjallë dhe aq më tepër që një aktore e famshme të luaj për ata. 

 Filmi është i veçantë, parë nga një tjetër këndvështrim, ai u xhirua jashtë 
Kalkutës, madje jashtë Indisë. Filmi u xhirua në Sri Lanka gjatë muajve prill-
maj 1997, sidoqoftë pa aprovimin dhe bekimin e nënë Terezës, gjë së cilës 
do t’i kthehem pak më vonë. Geraldine Chaplin, e cila luan rolin kryesor nuk 
ka qenë kurrë në Kalkuta, madje asnjë prej të ekipit nuk ka qenë ndonjëherë 
në Kalkuta. Gati të gjithë personazhet flasin me një theks të fortë ceylonez. 

Filmi është një sulm i turpshëm ndaj Kalkutës, në stilin tipik të Domini-
que Lapierre, i cili shkroi skenarin. Ky katolik i devotshëm francez do që të 
marr hak kundër qytetit. Nënë Tereza tregohet në film si një engjëll që ecën 
në rrugët e pështira dhe armiqësore të Kalkutës. Përveç lagjeve të ndyra dhe 
kanaleve me ujëra të zeza që ajo has gjatë rrugës së saj, njerëzit në qytet shfa-
qen gati si djaj që vendosin gjithmonë pengesa në rrugët ku ajo kalon. Shirita 
të tërë me celuloid janë harxhuar duke e treguar atë t’i lutet me duar të kry-
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qëzuara një shefi të policisë, ajo i lutet atij të mos heqin një pirg me plehra 
nga lagja e pistë Moti Jhil sepse kjo do të bënte që mbledhësit e rreckave të 
mos kishin mundësi të fitonin bukën e gojës. Pastaj ajo shkon te roja i një 
spitali publik për t’iu lutur atyre të pranonin për trajtim një grua që po vdiste. 
Këto dy incidente janë të fabrikuara krejtësisht. Ajo gjithashtu kalon një nu-
mër të madh pengesash burokratike të vendosura nga bashkia, qeveria etj. 

Pengesat burokratike janë një gjë e vërtetë për njerëzit e thjeshtë në Indi, 
të cilët përpiqen të bëjnë një punë të mirë, por nënë Tereza kurrë nuk u për-
ball me to, madje as në fillimet e saj. Në të vërtetë, ajo u përball me një 
kundërshtim të fortë fetar kur u përpoq të hapte një mision katolik (shtëpinë 
e saj për të varfërit që janë duke vdekur) në një tempull Hindu. Asaj i erdhën 
menjëherë në ndihmë dy njerëz dhe i ofruan gjithçka duke përfshirë dhe 
ndihmë financiare; ata ishin ish-kryeministri i Bengalit perëndimor B. C Roy 
dhe ish -shefi i policisë i asaj kohe në Kalkuta. Qëllimi kryesor i filmit është 
t’i tregoj hindu-të e Kalkutës në një aspekt mosmirënjohës dhe të poshtër. 
Tereza tregohet sikur ajo shihet me mosbesim dhe keqtrajtohet në qytet, 
përkundër punës engjëllore që ajo po bënte. Kjo nuk është e vërtetë, ajo u 
trajtua me indiferencë, por kurrë nuk u keqtrajtua. 

Megjithëse francezi, Lapierre i pëlqen t’i përshkruaj shpëtimtarët e tij të 
bardhë si amerikanë, pa dyshim ai është një zbulues ndjenjash për Holly-
wood-in, me qëllim për t’i angazhuar në film. 

Këtu shpëtimtari është një farë Harry Harper gazetar amerikan (imagji-
nar), i luajtur nga William Katt. Ai i ndihmon nënë Terezës të ngrejë një 
klinikë të lëvizshme. Filmi mbaron krejt papritur kur asaj iu dha çmimi No-
bel në vitin 1979. 

Tani lind pyetja, përse producentët nuk erdhën në Kalkuta për të xhiruar 
filmin për nënë Terezën e Kalkutës? Jam i sigurt që njerëzit kudo në botë 
veçanërisht në Amerikë do të supozonin se Kalkuta nuk është vendi i për-
shtatshëm që një ekip xhirimi nga Hollywood të shkojë dhe të qëndrojë aty. 
Në fund të fundit vendi është vetëm se me lagje të varfra e të pista, madje 
mund të mos ketë as hotel, ujë të rrjedhshëm apo elektricitet. Askush nuk 
mund të pres që Geraldine Chaplin të shkojë dhe të jetojë në një kasolle. 
Dhe të mendosh, se xhirimi në Kalkuta mund të mos jetë i mundur, për 
shkak se rrugën platformës lëvizëse të kamerës e zënë një pirg me trupa 
njerëzish. 

Prodhuesit e Mother Teresa, In The Name of God’s poor (Nënë Tereza, Në 
Emër të Zotit të të Varfërve) mund të mos jenë njerëzit më të informuar në 
botë, por ata ishin plotësisht në dijeni që realiteti në Kalkuta nuk korrespon-
donte me imazhin e Kalkutës. Ata ishin në dijeni të traditave kulturore të 
Kakutës dhe industrisë së saj të filmit, kjo është pra arsyeja pse ata vendosën 
ta xhironin filmin e Kalkutës në Sri Lanka. 



 249 

Kalkuta, sikurse e dini ka një industri filmi aktive. Ajo është e vogël 
krahasuar me industrinë e madhe komerciale kinematografike të Bombeit (e 
ashtuquajtura Bollywood), por është një nga qendrat kryesore të botës për 
filmat e artit. Filmat e prodhuar në Kalkuta kanë sjellë çmime të rrallë, të tillë 
si The Golden Bear (Ariu i Artë) nga Berlini apo The Golden Lion (Luani i 
Artë) nga Venecia. Një film i xhiruar vetëm në Kalkuta nga një regjisor i 
Kalkutës mori ndoshta çmimin më prestigjioz të të gjithë çmimeve, çmimi 
Special të Jurisë në Kanë. Dhe më e mahnitshmja për Kalkutën; Satyajit Ray 
ka marrë çmimin e vetëm Oscar të fituar në të gjithë nën kontinentin. 

Kultura e filmave të ndryshëm në Kalkutë është e pafat, në zhdukje. 
Producentët tani gjithmonë e më shumë nuk dëshirojnë të marrin përsipër 
rreziqe dhe janë gjithmonë e më tepër duke adoptuar “formulën e Bolly-
wood” që i tërheq masat indiane. Megjithatë, qeveria e Bengalit perëndimor 
ngelet e përkushtuar ndaj prodhimit të filmit dhe në të vërtetë është një prej 
prodhuesve më të mëdhenj botërorë të filmave të veçantë, jokomercial. 

Prodhuesit e Mother Teresa, In The Name of God’s poor ( Nënë Tereza, Në 
Emër të Zotit të të Varfërv ) ishin në dijeni të gjithë këtyre gjërave. Arsyeja se 
pse ata xhiruan jashtë Kalkutës është se ata donin ta shfaqnin Kalkutën ashtu 
si ata dëshironin dhe jo ashtu si është në të vërtetë. Ata e dinin që në Sri 
Lanka do të mund ta degradonin Kalkutën aq sa të dëshironin dhe pa u 
ndëshkuar. 

Kjo nuk ishte arsyeja e vetme se përse ata e shmangën Kalkutën. Ata 
nuk donin të poshtëroheshin dhe të përfliteshin njësoj si kolegët e tyre gja-
shtë vite më parë, gjatë xhirimit të filmit City of Joy ( Qyteti i Gëzimit) kur Holl-
ywood u përpoq të shtrembëronte të vërtetën për Kalkutën brenda në qyte-
tin e Kalkutës. 

Hollywood ia arriti të përfundonte projektin për City of Joy në vitin 1991, 
por vetëm duke marrë njolla dhe duke përdorur pushtetin dhe fuqinë e tij 
financiare për ta shpënë deri në fund. Përpara se të vinin në Kalkuta, ata 
prisnin të gjenin një qytet anti –njerëzor, plot me të vdekur apo krijesa që 
ishin duke dhënë shpirt. Hollywood mori një mësim të ashpër në Kalkuta. 

Filmi City of Joy u prodhua nga një libër me të njëjtin titull të autorit 
Dominique Lapierre. Dominique Lapierre ka pasur një interes të madh për 
Indinë për disa vite. Ai gjithashtu ka shfaqur interes të jashtëzakonshëm për 
nënë Terezën, me të cilën ishte i lidhur ngushtë. Gjithashtu ai është i lidhur 
jashtëzakonisht ngushtë me vetë Papën dhe nivelet më të larta të kishës 
katolike. 

Përpara se ai të shkruante librin e tij City of Joy ( të publikuar në 1985), 
Lapierre donte të shkruante dhe një film epik në celuloid për nënë Terezën. 
Projekti mori bekimet e vetë nënë Terezës dhe të Vatikanit. Kjo ndodhi në 
vitet 1970 - 1980 dhe të entuziazmuar nga suksesi i Gandhi, Hollywood ishte 
i vendosur të ndërmerrte një film të tillë për Nënë Terezën. Aktorët Edward 
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Fox dhe Martin Sheen (të dy katolikë) ranë dakord për të luajtur në filmin 
për nënë Terezën; Meryl Streep dhe Jane Fonda u afruan për të luajtur rolet 
e mëdhenj. Më vonë Jane Fonda e refuzoi rolin. Richard Attenborough, 
drejtuesi i filmit të Gandhi ra dakord ta drejtonte filmin. 

Nënë Tereza gjithmonë ka qenë “e shtrenjta” e Hollywood-it dhe ka 
pasur lidhje personale me shumë yje. Vetë Martin Sheen përshkruan259 ta 
ketë takuar atë në Romë, në vitin 1991, kur ai ishte duke u përpjekur pa 
sukses të takonte Papën. Nënë Tereza i rregulloi shpejt një takim. Nuk mund 
të kujtoj që nënë Tereza të ketë ndihmuar ndonjë të varfër të ketë takim 
privat me Papën. 

Përfundimisht i gjithë projekti i filmit epik në celuloid nuk u bë dhe 
arsyet për këtë ende nuk janë dhënë plotësisht. 

Për shkak të zhgënjimit që filmi nuk mund të bëhej, Lapierre shkroi 
veprën e tij të madhe City of Joy, suksesi i të cilit i kaloi parashikimet e tij më 
optimiste. 

Por Lapierre u shpartallua nga suksesi i filmit të Cecil B DeMille, pjesëri-
sht me fakte dhe pjesërisht imagjinar për jetën e nënë Terezës. Atëherë ai 
bëri një propozim tjetër dhe ndaj vendosi të luante ndryshe, si fillim të 
merrte miratimin e vetë shenjtores, atëherë Hollywood me patjetër do të 
përpiqej ta bënte atë film. Manovra e tij funksionoi, ai ua tregoi skenarin 
nënë Terezës dhe Papës dhe të dy e aprovuan atë. Papa i mundësoi atij një 
takim privat për të folur mbi skenarin e filmit, ndërsa Lapierre tha se te Papa 
ai mori gjithë atë kurajë. Nënë Tereza, e cila njihet normalisht të jetë e ndro-
jtur ndaj publicitetit, i dha projektit madhështor të Hollywood bekimin e saj 
me gjithë zemër dhe Lapierre lëshoi këtë deklaratë nga shtëpia e tij në San 
Trope: “Nënë Tereza më dha mua lejen ekskluzive të shkruaj filmin mbi 
jetën dhe punën e saj.”260 

Jo vetëm që doli sheshit se nënë Tereza e kishte kaluar neverinë që ajo 
kishte për publicitetin, por ajo personalisht i shkroi Rajiv Gandit kur ai ishte 
kryeministër në vitet 1984-1989, duke i kërkuar leje që filmi për jetën e saj të 
mund të bëhej (në Indi kërkohet leje për filmat e huaj që xhirohen në këtë 
vend), megjithëse asnjë kryeministri më parë nuk i ishte kërkuar një gjë e 
tillë. Duke pasur parasysh marrëdhëniet që nënë Tereza gëzonte me familjen 
mbretërore jozyrtare të Indisë, t’i jepej një përgjigje e favorshme dhe e 
shpejtë kërkesës së saj modeste, nuk ishte problem. Nuk është se Lapierre 
do të kishte refuzuar lejen sipas rregullit normal, por burokracia do e kishte 
zgjatur procesin në disa muaj. 

Lapierre erdhi në Londër në Janari të vitit 1991 për të biseduar me 
Glenda Jackson rreth rolit kryesor. Glenda Jackson nuk e pëlqeu skenarin, 

 
259 Catholic Life, Manchester, Nëntor-dhjetor. 1999. 
260 Sunday Express, Londër, 27 janar 1991. 
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por tha se do ta merrte parasysh ofertën për rolin kryesor nëse skenari do të 
rishikohej. Por më pas, i gjithë projekti i kësaj sipërmarrje të madhe të 
Hollywood papritur u kap në befasi. 

Lapierre kurrë nuk e ka bërë publike pse projekti ra, gjë e cila është e 
kuptueshme, sikurse ne e dimë se qenia e tij ishte në rrezik në Kalkuta. Sipas 
vetë fjalëve të tij: “Një natë, konsulli i përgjithshëm francez më telefonoi dhe 
më tha që ta lija shpejt banesën time. Shefi i policisë sapo e kishte informuar 
atë se një demonstratë e madhe do të bëhej mëngjesin tjetër përpara shtëpisë 
sonë, dhe se “punët mund të shkonin keq.”261 

Në shkurt të vitit 1991, City of Joy kishte nisur së xhiruari në Kalkuta, dhe 
sipas fjalëve të Jake Eberts, producentit të filmit: “Gjashtë vitet që u harxh-
uan për ta sjellë filmin deri në këtë pikë filluan të na duken si piknik, kraha-
suar me problemet që hasëm në Kalkuta. Ekipi i xhirimit dhe aktorët u për-
ballën me rrëmujë, me hedhjen e shisheve të ndezura me benzinë, protestat e 
qeverisë, padi ligjore dhe turmat që marshonin nëpër rrugë.”262 

Jo, banorët e Kalkutës nuk e pranuan degradimin e qytetit të tyre 
kokulur. Duke e kuptuar se miku i saj Lapierre ishte bërë persona non grata 
(njeri i padëshiruar) në Kalkuta, për shkak të filmit City of Joy, nënë Tereza 
menjëherë e tërhoqi pëlqimin e saj për filmin mbi jetën e saj. Arsyeja e dhënë 
ishte se gjoja ajo krejt papritur kishte zbuluar që filmi do të ishte “tepër 
komercial”. Kjo duhet të ketë qenë një prej zbulesave të papritura që shpir-
trat besimtarë janë të prirur të kenë edhe pse nënë Tereza ka qenë në dijeni 
për skenarin e filmit disa vite më parë dhe personalisht e ka parë atë. 

Nënë Tereza gjithmonë ka qenë e ndjeshme ndaj ndjenjave armiqësore 
në Kalkuta, dhe i ka luajtur kartat e saj sipas situatës, ajo kurrë nuk ka qenë 
ndjerë rehat në qytet, kjo është arsyeja pse ajo kurrë nuk ka folur hapur 
kundër kontraceptivëve dhe rrallë ndonjëherë kundër aborteve. Lapierre kur 
u pyet pse kaq papritur nënë Tereza tërhoqi pëlqimin e saj për filmin u për-
gjigj: “Arsyen e vërtetë nuk e di, thjesht është e vështirë për ta kuptuar.”263 

Asnjë rrëfim për nënë Terezën, për Kalkutën, apo poshtërimet e perë-
ndimit ndaj qytetit, baladën që ka ngritur filmi dhe libri The City of Joy. Për 
agoninë e qytetit dhe pamundësinë e tij për t’u përballur me makinerinë e 
fuqishme të propagandës perëndimore dhe të Vatikanit. 

 Libri do të diskutohet këtu në disa detaje, duke qenë se ai zë një vend 
kryesor në kultin e gënjeshtrave që është bërë boshti i propagandës të mitit 
të nënë Terezës. 

 
261 Roland Joffe, Mark Medoff, Jake Eberts, City of Joy, histori e ilustruar e filmit, Newmarket 
Press, 1992, fq 155 
262 Ibid., fq 20. 
263 Sunday Express, Londër, 27 janar 1991. 
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Lapierre e ka thurur tregimin e tij rreth disa karaktereve reale dhe disa 
joreale duke dhënë versionin e tij imagjinar të realitetit. Aty ka njerëz real, të 
tillë si nënë Tereza, e cila shfaqet shpesh por shkurt. Aty shfaqen murgeshat e 
saj, disa prej të cilave përmenden me emrat e tyre të vërtetë. Dhe aty ka disa 
pika referimi të rrugëve dhe të shesheve të Kalkutës. Vetëm lagjja e varfër (e 
cila është qyteti në The City of Joy) shfaqet nën një emër imagjinar, megjithëse 
Lapierre thotë që është bazuar sipas emrit të lagjes së varfër Pilkhana të 
Howrah. Megjithëse Lapierre përpiqet ta mbulojë kur thotë se The City of Joy 
është vetëm “një sektor i Kalkutës , në vetë librin e tij ai e bën të qartë se për-
shkrimi i tij për mëkatin (shthurjen në tërësi) aplikohet për gjithë Kalkutën. 
Duke punuar me mjeshtëri ndërmjet realitetit dhe imagjinatës, ai ka qenë 
mjaft i suksesshëm në dhënien e shpërfytyrimit të panatyrshëm të pamjes së 
realitetit. Ai e ka bindur botën se ai ka portretizuar Kalkutën e vërtetë. 

Heroi i tij është njëfarë Stephan Kovalski, një prift katolik polak, të cilin 
ai e përshkruan si “një apostull të bardhë që kishte ardhur nga perëndimi për 
të jetuar midis shtresës më të varfër të njerëzve në botë.”264 Karakteri i 
Kovalskit nuk është i bazuar te dikush që ka jetuar afër me vetë nënë Tere-
zën, megjithëse më është thënë nga disa katolikë se një prift katolik me këtë 
emër ka ekzistuar në të vërtetë, por jo domosdoshmërish në Kalkuta. 

Asnjë lloj degradimi që i është bërë qytetit të Kalkutës nuk është i 
mjaftueshëm tek filmi The City of Joy ku, “kufomat e qenve, minjve, akrepat 
që i ke kudo dhe krimbat që pluskojnë në ujërat e ndenjur në mes të rrugëve. 
Njerëzit panë madje disa dhi dhe një buall që ecnin mes përmes rrugëve me 
barqet e fryrë si balona.”265 Lapierre me sukses ka krijuar imazhin e një qyteti 
të pashembullt me mjerimin dhe poshtërsinë e tij, një kombinim i ferrit, 
Sodoma dhe Gomorra. Ai përshkruan një skenë ku një prej karaktereve 
kryesorë të tij, kirurg i i ri ideal Max Loeb, pret krahun e një të sëmuri me 
lebër, asistuar me përgjegjësi nga një motër e nënë Terezës: “As Kovalski as 
motër Gabrielle nuk kishin kohë ta kapnin krahun përpara se ai të binte në 
tokë. Kjo ngjarje që ai u bë dëshmitar do e ndiqte pas gjithë jetën: “një qen i 
zgjebosur që mbante në gojën e tij, krahun e një qenie njerëzore.”266 

Në Tregimin e Lapierre të gjithë të mirët ishin të bardhë ndërsa të këqi-
jtë janë të gjithë Kalkutas. Sigurisht që ka dhe të mirë ndërmjet indianëve, të 
tillë si “Bandona e bukur” nga Assam, dhe të tjerë njerëz të varfër që jetonin 
në qytetin e gëzuar (city of joy), më i shquari ndërmjet tyre Hasari Pal, njeriu 
që tërheq karrocën, heroi tjetër i librit. Është interesant fakti që të gjithë 
indianët që janë të mirë i adresohen Stephan Kovalskit si “Stephan Big 
Brother” (Vëllai i Madh Stefan). Priftërinjtë e krishterë indianë (të kishës 

 
264 Dominique Lapierre, përktheu Kathryn Spink, The City of Joy ( Warner Books, 1985), fq 272. 
265 Ibid.,fq 322. 
266 Ibid.,fq 388. 
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anglikane dhe jo asaj katolike), të cilët nuk janë të përgatitur të jenë të respe-
ktueshëm ndaj Kovalski-it janë portretizuar si barkmëdhenj, njerëz pa shpirt 
dhe zemërgurë. 

Pronarët e tokave në Kalkuta në mënyrë të përsëritur janë quajtur si 
“Pronarët e dhjamosur Bengalez të tokave”. I vetmi bengalez i cili është i 
mirë ka një punë si “instruktor në një nga qendrat e trajnimit për fëmijët 
handikapë të nënë Terezës”267 megjithatë do të kisha dëshirë të dija se ku 
është një qendër e tillë trajnimi e nënë Terezës. Njerëzit e Kalkutës janë kaq 
të këqij saqë madje ata e pyesin nënë Terezën rreth llogarive të saj bankare, 
kjo gjë ndodhte në ditët e hershme të vitit 1950 kur nënë Tereza merrte një 
grand nga qeveria për shtëpinë e saj të të varfëve që po vdisnin dhe për 
jetimoren.” Një takim u mbajt në ndërtesën e qeverisë. Një duzinë burokra-
tësh veshur me dhotis ( veshje tipike e bengalezëve)  

Shqyrtonin librat e llogarive bankare të nënë Terezës. Ata bënin pyetje, 
merreshin me lojëra fjalësh mbi detajet dhe kritikonin.”268 Duke vënë në dukje 
çfarë rekomandonte qeveria, se ajo ishte duke shpenzuar një shumë parash më 
të madhe për të varfërit se sa ajo tregonte në të vërtetë. Nëna ishte e inatosur: 
“Ju mendoni të më kërkoni mua të shpenzoj 33 rupi për fëmijët që ju 
sponsorizoni” thotë ajo me zemërim “Kur unë mundem të shpenzoj vetëm 17 
rupi për fëmijët tanë, të cilët janë më të shumtë, faleminderit gentlemen, por 
unë do t’ia dalë dhe pa paratë tuaja.” Dhe ajo e braktis dhomën. 

Lapierre tregon historinë e një gruaje imagjinare me lebër të quajtur 
Meeta, e cila “u mor nga një bengalez që e shiti atë në një shtëpi publike afër 
Kalkutës. Kur pronari zbuloi që punëtorja e tij e re ishte me lebër, e rrahu 
për vdekje dhe e hodhi jashtë në rrugë. Ajo u shpëtua nga disa rrecka-mble-
dhës të cilët e shpunë në shtëpinë e nënë Terezës për pacientët tamam në 
kohë.269 Nuk jam i çuditur që në botën e Lapierre, shpëtimtari duhet të jetë 
nënë Tereza por ajo që më duket shqetësuese është që krimineli mund të jetë 
vetëm një bengalez. 

Në libër Kalkuta është quajtur rëndom “qyteti çnjerëzor” ose “qyteti i 
mallkuar” dhe njëherë madje “gjiganti që ha njerëz”. Vetë nënë Tereza është 
cituar të ketë thënë në libër “Në këtë qytet edhe qentë janë trajtuar madje 
edhe më mirë se njerëzit”270 As Lapierre dhe as heroina e tij nuk e shpjegon 
pse Kalkuta duhet cilësuar kështu, veçmas nga qytetet e tjera në këtë stil. Ata 
duhet të kenë parasysh se nga të gjitha qytetet indiane Kalkuta veçanërisht 
(deri dhe pak kohë më parë) ka qenë më mikpritësi ndaj banorëve të varfër 
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nga çdo pjesë e vendit, në të vërtetë të gjithë banorët e varfër në këtë libër 
janë imigrant. 

Max Loeb është një kirurg në Florida, duke jetuar në një parajsë si 
Miami271; lexon rreth punës fisnike të Kovalski-t në Kalkuta dhe vendos të 
shkojë atje për një kapriço. Ai është paralajmëruar mjaft nga babai i tij multi-
milioner, antipatia e të cilit për Indinë u kthye menjëherë në krahun tjetër 
kur ra fjala për Kalkutën, një qytet sinonim me mjerimin, lypësit dhe njerëzit 
që vdesin në trotuaret e qytetit.272 

Megjithatë doktor Loeb arrin në Kalkuta strehohet në një barakë në 
qytetin e gëzimit dhe bëhet “doktori i madh i bardhë”273 shpejt gjendet duke 
trajtuar kancerin, gjendjet e rënda të sëmurëve me zemër, njerëzit e verbër, 
memecët, të paralizuarit dhe të deformuarit të mos përmendim ushtritë e 
lebrosëve. Që ai ishte veçse një specialist kirurg shumë i mirë i kraharorit në 
Miami është veçse një detaj i vogël. Apo sëmundjet e njerëzve të thjeshtë 
janë elementare për t’u kuruar. 

Është e parashikueshme që në librin e Lapierre The City of Joy, lagjja e të 
varfërve ka koloninë e saj të sëmurëve me lebër, megjithatë lagjia e të varfër-
ve Pilkhana nuk e ka një koloni të tillë. Kolonia e Lapierre ishte një koloni 
me të sëmurë lebros të një lloji tejet të neveritshëm. Kovalski pyeste veten 
ndërsa shikonte të sëmurët me lebër, “Këto skelete të konsumuara nga 
gangrena, sytë e mbyllur të të cilëve ishin mbuluar nga kërpudhat, a ishin 
vërtetë qenie njerëzore? 

Këta trupa që merrnin frymë nga lëkura e plasaritur e të cilëve rridhte 
një lëng i verdhë! Madje edhe kështu kjo pamje nuk ishte asgjë në krahasim 
me erën që ata kutërbonin.274 

Lapierre ashtu sikurse edhe nënë Tereza është i obsesionuar me fetuset 
sikurse dhe me lebrën, Kalkuta, si vend i prishur dhe pa Zot që është, ka një 
tregti në lulëzim të fetuseve njerëzor. 

Lapierre na tregon se në Kalkuta gratë e varfra paguhen për të bërë 
aborte kështu që embrionet dhe fetuset mund të përdoren ose për punë 
shkencore ose për prodhimin e produkteve rinuese për një klientelë njerëzish 
të privilegjuar në klinikat e specializuara në Evropë dhe Amerikë. Ai na info-
rmon që fetuset e lënë Kalkutën për në Evropë ose USA nëpërmjet Moskës 
nga linja sovjetike, me linjat e rregullta të Aeroflotit.275  
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 Ky është një gabim sepse ky bie ndesh me deklaratën e famshme të 
nënë Terezës: “Ndërmjet grave të varfra të Kalkutës unë nuk njoh edhe 
sikur vetëm një, e cila të ketë bërë abort.” 

Lapierre përshkruan një skenë që të copëton shpirtin ku një grua që 
është shtatë muajsh shtatzënë, vendos të shes fetusin e saj për dy mijë rupi, 
dhe vdes gjatë procesit të heqjes së fetusit. Personi që rregullon shitblerjen, 
është një grua myslimane me moshë mesatare dhe (një kalkutase) tregohet në 
film duke i rrëmbyer paratë nga gishtërinjtë pasi ajo vdes. 

Unë nuk po deklaroj që bota e krimit në Kalkuta rri larg tregtisë me 
fetuse, por thjesht kjo gjë nuk ndodh. Të gjithë ne që kemi lexuar dhe i kemi 
njohur myslimanët e dimë që një grua myslimane do të preferonte më mirë 
të vdiste për të ngrënë se të dilte për të shitur një fetus shtatë muajsh. Tekni-
kisht nuk është e mundur që t’i vendosësh fetuset në një vazo xhami dhe ti 
dërgosh ato si ngarkesa normale nëpërmjet Moskës me Aeroflotin, dhe të 
kenë vlerë më pas, të përdoren kur të mbërrijnë në destinacion. 

Ka një kapitull të tërë në libër që i kushtohet nënë Terezës, ku miku i saj 
i ngushtë Kovalski e takon atë personalisht. Ajo portretizohet sikur jeton në 
një botë të lartë dhe krejt të ndryshme. Këtu Lapierre padashur ka zbuluar 
një të vërtetë, sepse ajo qëndroi e veçuar nga vuajtjet në Kalkuta. Autori 
thotë gënjeshtra të mëdha për shtëpinë e saj, për ata që janë duke vdekur e 
tillë si “Nuk ka asnjë derë në sallonin e gdhendur madhështorë, çdokush 
mund të hyjë atje në çdo kohë.”276; atje nuk ka asnjë sallon, të gdhendur ose 
jo, dhe dera e vogël është gjithmonë e mbyllur fortë. Ai që ruante portën 
Antoni, rrinte te dera gjatë gjithë kohës dhe zakonisht i rrihte me shkop 
banorët e varfër që lypnin te dera. 

Lapiere nuk e ekzagjeron shumë numrin e pacientëve në shtëpinë e nënë 
Terezës ai jep shifrën 110. Nënë Tereza përshkruhet sikur shpërndante 
komando të motrave indiane në qytet, misioni i tyre ishte të hapnin shtatë 
dispanseri më shumë. Një prej grupeve u vendos në një lagje të varfër ku 
nënë Tereza më parë ishte kujdesur për të vobektit. Të sëmurët me lebër u 
mblodhën aty me turma rreth dispanserisë277. Duke shpjeguar pse dispanse-
ria nuk ekziston më aty, Lapier e shpjegon ashtu si i intereson atij, ai fajëson 
kalkutasit që nuk janë të dashur me ata që vuajnë, ishin ata të cilët e detyruan 
nënë Terezën ta mbyllte qendrën. Në çdo kohë dhe rast nënë Tereza nuk ka 
pasur kurrë shtatë dispanseri në Kalkuta. Pasi shumica e dispanserive u 
mbyllën, nënë Tereza vendosi, sipas Lapiere që; “disa kamionë të vegjël të 
bardhë të cilët mbanin simbolet e misionareve të bamirësisë do të patrullo-
nin qytetin e madh për t’u ofruar trajtim mjekësor zonave më të lëna pas 
dore”. Qëllime fisnike padyshim, por ajo ditë nuk erdhi kurrë. Më duhet ta 
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pranoj gjithashtu, se një nga lagjet e varfra ku misionaret e bamirësisë janë 
përkujdesur për të varfërit është Pilkhana – lagjja e varfër e librit të Lapierre 
City of Joy. Nëpër të gjithë librin Lapierre tallet me komunitetin kryesor të 
biznesit të Kalkutës, Marwaris, të cilët gjithashtu ndodh që të jenë ortodoks 
hindu. Hasari Pal, njeriu që punon duke tërhequr karrocën kështu: “ Ai ishte 
një Marwari, meqë mungonte kamxhiku ai bombardoi brinjët e mia me 
shkelma të cilat ishin shumë të dhimbshme pasi mbante këpucë me majë”278 
Të qëllosh dikë me shkelma ndërsa ai është duke tërhequr një karrocë që 
lëviz dhe ti qëndron i ulur në të është një akt fizikisht i pamundshëm. 

Lapierre i zemëruar dhe plot mllef, zbraz përbuzje mbi manjatin më të 
madh të Indisë G. D. Birla një Marwari: “... Aq i dhjamosur sa dhe G. D. 
Birla një multimilioner i gëzuar”279 E vlerësoj faktin që katolikët e konsidero-
jnë pasurinë e familjes G. D. Birla-s të neveritshme, por a mund të më thonë 
ata pse ikona e tyre më e madhe Nënë Tereza, ka qenë vazhdimisht mirënjo-
hëse ndaj familjes Birla? Instituti i zemrës “Birla” jo vetëm që ka shpëtuar 
jetën e saj më shumë se njëherë por e ka bërë këtë gjë pa pagesë. Instituti 
madje as nuk i faturoi asaj testet e analizave dhe kontrollet që ajo bënte 
rregullisht, kostoja e së cilës prej tyre do të falimentonte një fshat të tërë me 
tërheqës karrocash. Vetë Birlat janë një familje ortodokse hindu dhe ata 
përpiqen të shfaqen në opinion larg ndarjeve fetare, kjo padyshim për shkak 
të statusit të tyre shoqëror. Ata gjithmonë e kanë shfaqur bujarinë ndaj nënë 
Terezës në mënyra të ndryshme, udhëtimi i saj i parë jashtë shtetit nënë 
Terezës iu mundësua pikërisht nga Birlat. G. D. Birla ishte financuesi më i 
madh i Gandhi-t në lëvizjen e tij për liri. Ai gjithashtu ndihmoi Tagoren të 
themelonte universitetin e tij. 

Lapierre ka qesëndisur luksin e klinikës “Belle Vue”, e cila është pronë e 
Birlas në Kalkutë. Ajo që ai nuk na e tregon është se sa skanerë falas ka bërë 
nënë Tereza në “Belle Vue”. Ajo nuk qëndroi në “Belle Vue”gjatë sëmund-
jes së saj, sepse ajo preferoi stilin kolonial të klinikës “Woodlands”, përsëri 
falas. Një nga fotot e saj më të paharruara nga viti 1996 ishte kur ajo po tran-
sportohej me maskën e oksigjenit nga “Woodlands” për të kryer një skaner 
të specializuar në “Belle Vue”. Kjo ndodhi në atë periudhë kohe ku thuhej se 
ajo ishte e pushtuar nga djalli dhe duhej përzënë shpirti i keq. 

Në librin e tij, Lapierre, ka një skenar të gjatë ku “vëllai i madh Stefan” 
infektohet nga kolera dhe ndërsa miqtë e tij i luten të shkojë në “Belle Vue”, 
Konsulli francez i ofron me dëshirën e tij pagesën për qëndrimin e tij atje. 
Por ai refuzon duke zgjedhur të shkojë tek një spital publik. Fatmirësisht 
mishi dhe gjaku i nënë Terezës ishin më të ndjeshëm sesa shpëtimtarët tanë 
imagjinarë. Temat për lulëzimin dhe modernizimin e Kalutës janë një satirë e 
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vjetër e përdorur nga nënë Tereza dhe miqtë e saj. Ata duan që Kalkuta të 
mbetet një qytet biblik primitiv, ku të ketë tema të thjeshta të tilla si e mira 
dhe e keqja, dhe mbi të gjitha vuajtja dhe bamirësia. Të varfërit tregohen në 
mjerim të skajshëm por të shenjtë: “ Ata mund të mos kenë asgjë për të 
ngrënë por ata kanë arritur të sigurojnë bukën dhe verën e Eukaristit. Ai 
(vëlla Stefani) mendonte për të krishterët e parë të Romës që hidheshin në 
katakombe.”280 Vera, nuk flasim për çështje shpirtërore në këtë rast, është 
një gjë krejt e panjohur në lagjet e varfra indiane, madje edhe midis të 
krishterëve. 

Një temë tjetër kryesore në librin e Lapierrit është dhe poshtërsia dhe e 
keqja e Kalkutës, një pjesë e librit flet për një familje të fuqishme mafioze 
vendase e cila ka dalë nga shtresa e devotshme hindu. I vetmi rregull që 
tregohet se ekziston në Kalkutë është rregulli i mafies, të cilët e shfytyrojnë 
fytyrën e një vajze duke e prerë nga një vesh në tjetrin sepse kundërshtoi 
kryetarin e bandës, skenë e cila është realizuar në mënyrë shumë prekëse. 
Këtu Lapierre ka rënë në kundërshtim me ato që ka thënë më parë: “Frika 
është një ndjenjë e panjohur dhe e largët në rrugët e Kalkutës. Një vajzë e re 
mund të eci e vetme nëpër rrugët kryesore të lagjeve të varfra, në mes të 
natës, pa pasur asnjë fije frike se mos sulmohet.”281 Më vjen keq të them se 
ky është një skenar i bukur, por jo i vërtetë. 

Në rast se perëndimorët që shkonin në Kalkuta do të pyesnin ndonjë-
herë veten se përse përkundër publiciteti nënë Tereza ishte kaq profil i ulët 
në qytet, Lapierre jep një shpjegim të thjeshtë, kjo vjen nga poshtërsia e li-
ndur e qytetarëve, të cilët nuk e linin atë të lulëzonte. Ai tregon një incident 
ku shumë vite më parë nënë Tereza u përzu nga disa njerëz kur dëshironte të 
hapte një shtëpi të vogël për të varfërit në mes të një zone të banuar. Nuk 
jam shumë i sigurt për kohën dhe vendin sepse ato nuk janë qartësuar nga 
biografët e saj, përveçse kjo ndodhi “në një qytet në verilindje të Kalkutës”282 
Ku pati dhunë: “një mur u ngrit për të bllokuar nënë Terezën dhe motrat e 
saj, kur përkrahësit e nënë Terezës u përpoqën të hiqnin pengesën aty pati të 
rrahura. Nënë Tereza ishte shumë e mërzitur, ajo tha: “Më vjen keq për ju o 
njerëz. Më vonë ju do të pendoheni.” Çdokush do ta vizatonte në mendje 
atë, duke shkundur pluhurin e këtij vendi nga sandalet e saj. 

Lapierre sigurisht që e ka zhvendosur incidentin në një lagje të varfër të 
Kalkutës, ku një përleshje e madhe shpërtheu ndërmjet mafies së Kalkutës 
dhe banorëve të varfër, të cilët kërkonin një klinikë për lebrosët: “(Kovalski) 
vet shkoi në agim tek shtëpia e nënë Terezës tre motrat të cilat duhet të 
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kujdeseshin për të sëmurët me lebër. Në mes të kësaj beteje të shenjtë dhe të 
përgjakshme motrat e nënë Terezës në anën e Kovalskit filluan të këndojnë 
së bashku me zë të lartë” Skenat janë përshkruar ku një “fëmije katër-pesë 
vjeç, i këputet dora nga një shpërthim, dhe ku një djalë 18-vjeçar ia ngul 
thikën në stomak një gruaje.283 Nuk është e nevojshme të themi se asnjë 
betejë nuk ka ndodhur ndonjëherë në Kalkuta, duke pasur si shkak themeli-
min e një klinike për të sëmurët më lebër dhe të ketë përfshirë motrat e nënë 
Terezës apo të tjerë. I pashpresë që klinika për koloninë e lebrosëve nuk 
mund të ngrihej, Kovalski i shprehu nënë Terezës mendimin për vënien në 
dispozicion të një autobusi për lebrosët, gjë për të cilën ajo ra menjëherë 
dakord, duke organizuar një autobus për të shkuar çdo të mërkurë bashkë 
me tri motrat e saj në City of Joy.284 Është për të ardhur keq të thuash se në 
jetën reale asnjë linjë sado e rregullt autobusi nuk vjen në Pilkhana apo në 
ndonjë lagje tjetër të Kalkutës. 

Ka shembuj të tjerë në libër për indianët, të cilët ndalojnë perëndimorët 
bujarë të ndryshojnë jetët e tyre të mjerueshme, si në rastin kur vjen babai i 
Max Loeb nga Miami, duke dashur të blejë lagjen e varfër të City of Joy dhe ta 
kthejë atë në një lagje me shtëpi moderne. Max konkludon që në Indi 
mjerisht të huajt nuk lejohen të bëjnë të tilla vepra fisnike. Duhet nxjerrë në 
pah që nënë Tereza ishte një qytetare indiane, megjithëse ajo mbante një 
pasaportë të Vatikanit (jo nderi) megjithëse dyshtetësia nuk lejohet në Indi. 

Sipas Lapierre poshtërsia e Kalkutasve nuk njeh kufij, sepse ky është një 
qytet sipas njohësve të të tilla çështjeve, që praktikonin një llojshmëri mash-
trimesh me një shkallë të tillë arti dhe imagjinate që do e kthenin Napolin, 
Marsejën, ose New York jeshil nga zilia.285 Prandaj nuk është për t’u çuditur 
që organizata më e madhe bamirëse e Kalkutës misioni i Ramakrishna është 
një mashtrim. Si pasojë e një cikloni masiv që ai e përshkruan në libër, mur-
gjit nga ky mision arrijnë në zonat e goditura. Prindërit ua besojnë fëmijët e 
tyre murgjve për t’i marrë dhe për t’u kujdesur; ata kurrë nuk i panë më fëmi-
jët e tyre, duke nënkuptuar që këta murgj ishin trafikantë të prostitucionit.286 

Me një lojë të zgjuar fjalësh këtu, Lapierre i ka humbur gjurmët e tij këtu 
duke thënë: Njerëzit në fjalë mbanin veshur rroba ngjyrë okër të cilat i për-
kasin murgjve të misionit të Ramakrishna, shenjtit të Bengali,t i cili shekullin 
e kaluar predikoi dashuri dhe ndihmesë ndërmjet hinduve dhe komuniteteve 
të tjera.  
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Mbrojta e tij ishte se ai nënkuptonte se këta njerëz kishin veshur rrobat e 
murgjve thjesht për t’u maskuar. Deri kaq poshtë do të binin njerëzit e nënë 
Terezës, me qëllim për të thënë çdo gjë të poshtër rreth Kalkutës. 

Unë nuk po deklaroj se murgjit hindu janë të papërzier me shitblerjen e 
fëmijëve për t’u trafikuar për prostitucion, por nuk ka as prova e as thënie të 
familjarëve se murgjit e Ramakrishna kanë qenë ndonjëherë në të tillë skan-
dal. Përgojimi i maskuar që iu bë misionit të Ramakrishna u bë me miratimin 
e Vatikanit. 

Misioni Ramaakrishna protestoi për këtë gjë dhe Lapierre iu dërgoi një 
letër me dy faqe, ku u puthte dorën dhe u kërkonte falje, duke thënë lojërat e 
zakonshme të fjalëve. Ai u tha se personalisht, e vlerësonte shumë punën e 
tyre dhe respektonte jashtëzakonisht Ramakrishna dhe Vivekananda. Ai 
gjithashtu pati guximin t’u postonte një çek me 100 mijë rupi, të cilin ia 
kthyen mbrapsht. 

Puna e misionit Ramamkrishna dhe e misionit tjetër bamirës Bharat 
Sevashram Sangha veçanërisht gjatë fatkeqësive gjithmonë e ka bezdisur 
nënë Terezën dhe miqtë e saj, sidomos në raste krizash humanitare, ku 
misionaret e bamirësisë rrallë shihen në Kalkuta. Është interesant fakti që 
gjatë përshkrimeve të operacioneve gjigante të ndihmës për fatkeqit pas cikl-
onit shkatërrues që përshkruhet në libër misionaret e bamirësisë nuk 
përmenden fare, 

Shpresoj që Lapierre dhe nënë Tereza ta dinë se kur bie fjala për abu-
zimin seksual të fëmijëve, është kisha katolike që udhëheq në Indi me gjithë 
përmasat e saj të vogla fare. E marr me mend që ata e dinë se çfarë bëri 
Freddie Peat, prifti katolik, i cili mbante një “fermë pornografike” në Goa, 
ku 2500 fëmijë janë abuzuar vazhdimisht dhe regjistruar me video, disa vetë-
m një vjeç. 

The City of Joy është shitur në shtatë milion kopje. I shkruar me elokue-
ncë ai ka prekur dhe influencuar jetët e mijëra njerëzve. Njerëzit kudo nëpër 
botë me breza të tërë do të vazhdojnë të mësojnë për Kalkutën nëpërmjet 
këtij libri. Guida rrëfyese e udhëtimit e Lonely Planet (Planeti i Vetmuar) e 
rekomandon atë që duhet lexuar përpara se të udhëtosh për në Kalkuta. 
Libri e klasifikon veten si fiction (trillim) por vë në dukje që është duke treguar 
fakte nën një perde të hollë imagjinare, thurur me zgjuarsi nga Lapierre dhe 
duke përdorur mjeshtëri artistike. 

Libri dhe filmi pas tij i kanë dhënë një goditje vdekjeprurëse reputacionit 
të Kalkutës. I rrezikshëm dhe përçarës, ata kanë fyer çdo gjë që Kalkuta dhe 
Bengali perëndimor përfaqësojnë. 

Ky libër u krijua në nivelet më të larta të kishës katolike, menjëherë pasi 
Papa i tanishëm erdhi në pushtet. Titulli i librit është marrë sigurisht prej 
librit të St. Augustine Ciy of God (Qyteti i Zotit) dhe libri është përkthyer nga 
origjinali frëngjisht në anglisht nga Kathryn Spink, e cila e përshkruan nënë 
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Terezën si “mikeshën dhe këshilltaren e saj për vite me radhë”, duke komu-
nikuar personalisht dhe ka shkruar tre biografi për të. Biografia e fundit e 
autorizuar të botohej vetëm pas vdekjes së saj. 

Me miratimin më të lartë, Lapierre e ka përshkruar Hinduizmin në librin 
e tij më të çuditshëm se sa ai është në realitet “............. tradita e kërkonte që 
shumë trupa duhet të hidheshin në lumë më mirë se sa të digjeshin.”287  

Në vitet 1980 kisha katolike filloi të shqetësohej se librat për nënë 
Terezën dhe aktivitetet e kishës në Kalkuta kurrë nuk u shitën në sasinë e 
duhur, përveç librit të Muggeridge dhe më të fundit dhe më të suksesshmit 
libri i Lucinda Vardey, librat e tjerë gati nuk kanë pasur asnjë farë shitje në 
publik. Prandaj një mjeshtër shpikës historish u thirr të thurte një histori. 

Lapierre është me të vërtetë një njeri veçantë meqë libri i tij u lavdërua 
me një shpallje nga Papa vetë. A mund të imagjinojmë udhëheqësin kryesor 
të një urdhri fetar, të tillë si Aytollah Khomenei apo Dalai Lama të 
lavdëronin me një shpallje një libër imagjinar? Papa e quajti The City of Joy 
“Një mësim shprese dhe besimi për botën.” Por kjo nuk është e gjitha vetë 
nënë Tereza pavarësisht se libri përmban një pjesë ku doktori i mirë “Vëllai i 
Madh Max” kishte rënë në mëkat duke bërë imoralitet e quajti librin një 
“Homazh Madhështor”288 Libri tjetër që ajo e ka vlerësuar publikisht është 
Letters to Gabriel (Letra për Gabrielin) shkruar nga Karen Santorum gruaja e 
senatorit republikan Rick Santorum një mbështetës i ashpër kundër abortit 
dhe pro mbajtjes së armëve. 

Madje edhe kur ishte e sëmurë rëndë në 1996 ajo shkroi parathënien e 
këtij libri anti-abort. Modestia dhe përulja e saj e publikuar mjaft mirë nuk u 
cenuan nga pasazhi në vazhdim rreth saj në The City of Joy . 

“E bekuar je ti Kalkuta sepse me mjerimin tënd, ti ke lindur shenjtorë.” 
Mendimet e Kovalskit pas një takimi me nënë Terezën.289 

Është një koment i trishtueshëm për Kalkutasit dhe për nderin e qytetit 
të tyre. Vetë kryetari i bashkisë së Kalkutës në atë kohë Kamal Basu nuk e 
kishte lexuar librin deri në vitin 1990, pesë vjet pasi ai u publikua. 

Është fatkeqësi më e pakta që mund të themi se libri i cili ishte (dhe 
akoma është) një polemikë e zjarrtë ndërkombëtare akoma nuk është lexuar 
nga pjesa më e madhe e banorëve të qytetit. Basu më tregoi mua se ai kishte 
menduar që titulli ishte një kompliment dhe homazh për qytetin, është pak 
të themi se shumica e banorëve mendojnë akoma këtë! Ai më tregoi se 
Lapierre zakonisht përpiqej ta ndiqte atë dhe gruan e tij. Ai i ishte ulur pranë 
në shtëpinë e Guvernatorit dhe i kishte ofruar një ftesë nga konsulli francez 

 
287 Ibid.,fq 431. 
288 Ibid., Promotional Material In US (Warner Books) botimi ( Nuk shfaqet në botimet e 
British-Arrow Books). 
289 Ibid.,fq 256. 
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duke i bërë lajka. Basu kujton290 se njëherë Lapierre i bëri presion që përfaqë-
suesi i atëhershëm i bashkisë R. K. Prassanna t’i bënte në bashki një pritje 
zyrtare. Më në fund Basu ishte alarmuar nga natyra poshtëruese e librit “ nga 
disa miq të mitë” dhe ai ia arriti të lexonte më së fundi “ fragmente ndërsa ai 
ishte rrugës për në Washington.”  

Në film xhirimi i të cilit është gdhendur përgjithmonë në historitë e 
Kalkutës dhe të Hollywood, personazhi i Kovalskit u ndryshua në një grua 
(Pauline Collins) dhe Max Loeb u luajt nga Patrick Swayze. Kur Swayze dhe 
regjisori Roland Joffe së bashku me aktorët pjesëmarrës dhe ekipin xhirues 
mbërritën në Kalkuta në Shkurt të vitit 1991, ata prisnin të shihnin një qytet 
si ai i përshkruar në libër, primitiv dhe vajtues dhe të plogësht e me mosbe-
sim saqë dhe zotat kishin zbritur nga qiejt. Por ata morën një goditje të 
ashpër. The Sunday Times (London ) njofton nën kryeradhën” Filmi e kthen 
Kalkutën në qytet të urrejtjes.” Shkruante... kur Hollywood-i erdhi pak kohë 
më parë në Kalkuta për të filluar xhirimin në lagjet e varfra, producentët 
prisnin një mirëseardhje me tapetë të kuq. Në vend të kësaj ata janë duke u 
përballur me një betejë që ia vlen të bësh një dramë në celuloid, gazeta 
shkruante gjithashtu: “...Kalkuta është një fanar i paraqitur ndryshe nga 
media perëndimore e pushtuar nga obsesioni për nënë Terezën..”291 

Pjesë të mëdha të popullsisë u ngritën në protestë kundër përshkrimit që i 
bëhej qytetit të tyre, xhirimi ndalohej çdo ditë për shkak të gardhimit të njerë-
zve përpara tyre, barrikadave dhe hedhjeve të tullave mbi pajisjet një aktor kal-
kutas Biplab Chatterjee (s’kam lidhje me të), i cili duhej të luante në një nga 
rolet kryesore dha dorëheqjen për shkak të përshkrimit që i bëhej qytetit të tij. 

Producentët punësuan një ushtri me rekrut të fortë nga radhët e mafies 
që Lapierre në librin e tij e përshkruan kaq dukshëm. Gjërat u bënë serioze 
kur një gazetare e re Saumitra Ghosh vdiq, gjoja pasi u rrah. Roalnd Joffe i 
cili besoj se është britanik kërkoi ndërhyrje diplomatike nga përfaqësues i 
lartë Britanik Anthony Abbott. Qeveria e Bengalit perëndimor, e cila në 
princip është kundër filmit, por e cila nuk do ta ndalonte për arsye të fjalës së 
lirë, e gjeti veten në një situatë të vështirë. 

Qyteti i Kalkutës shpejt u nda në linja politike. Krahu i majtë që e 
kundërshtonte xhirimin dhe kongresi (partia e Rajiv Gandi) që e mbështeste 
atë. Producentët gjithashtu shpërndanë cash (para të thata në dorë) dhe e për-
çanë inteligjencën e Kalkutës. Sunil Canguly një shkrimtar mjaft i njohur 
bengalez dhe një intelektual, u emërua nga Joffe si këshilltar me pagesë. 

Xhirimi vazhdoi me një sigurim të fortë rreth e rrotull dhe brenda një 
kohe të shkurtër. Kalkutasit ia arritën t’i detyronin producentët të prisnin 25 
skena, dhe prandaj filmi nuk mundi të shkonte aq thellë me fyerjen e tij sa 

 
290 Intervistë e 30 nëntorit 2000 në shtëpinë e Basu 
291 The Sunday Times,Londër 24 shkurt 1991. 
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dhe libri. Por asnjë prej lagjeve të varfëra të Kalkutës nuk ishte aq e varfër 
dhe e ndyrë sa duhej për filmin; Hollywood-i ndërtoi një lagje të veçantë me 
një qëllim të neveritshëm për të xhiruar filmin. Nick Allder, i famshëm për 
tri filmat e tij Aliens dhe Star Wars u soll për të prodhuar efektet speciale të 
tmerrit dhe mjerimit. Muzika u regjistrua në Romë. 

Ndërsa xhirimi vazhdonte ndërmjet protestave dhe përçarjeve, në një 
gjest fyerje të paimagjinueshëm, Joffe shkoi të takonte Satyajit Ray, i cili ishte 
ikona kryesore kulturore e asaj kohe, me qëllim për të marrë bekimin e tij; në 
thelb për ta blerë atë me parat cash të Hollywood-it. Takimi i parehatshëm 
është regjistruar nga Joffe me shënime përçmuese të mbuluara hollë për 
Satyajit Ray: 

 
Unë po qëndroja ulur në një karrige shumë më të ulët në të majtë të tij, 
duke parë lart nga ai....(Ray sapo ka bërë të ditur se vetëm një kalkutas ose 
të paktën një indian mund të bëjë një film për Kalkutën.) Më tutje ai thotë 
se është krejt e pamundur për një fermer të klasës së ulët të krijojë ndonjë 
lloj marrëdhënie miqësore me një evropian... por përfundimet e mia ishin të 
ndryshme nga ato të Satyajit Ray. Tamam atë mëngjes unë kisha intervistuar 
një vullnetar të Dr. Jack, i cili kishte krijuar një lloj të veçantë miqësie me 
një pacient, dhe i cili kishte dëgjuar histori të tilla nga vullnetarë të tjerë. 
Unë ia tregova këtë Satyajit Ray, i cili tund kokën në mënyrë mohuese dhe 
thotë: (Gjithashtu filmi juaj flet për të sëmurët me lebër. Unë nuk shoh 
ndonjë të sëmurë me lebër në rrugët e qytetit.) Ky është një njeri pak i 
shushatur... Pak më vonë pasi komplimentet tona ishin shkëmbyer, Satyajit 
Ray thotë në mënyrë kërcënuese: “Ju nuk do të mund të xhironi në rrugët e 
Kalkutës, këtë gjë e dini. Kjo nuk mund të bëhet. Madje edhe unë kamë 
vështirësi të jashtëzakonshme”. Ndërsa unë kërkoja me duar rrugën poshtë 
nëpër shkallët e errëta, m’u duk mjaft qartë se Ray nuk dëshironte që filmi 
të bëhej. Pyetja është; përse jo?292 

 
Pse jo me të vërtetë! Si guxon një njeri me lëkurë kafe dhe një kalkutas 

për t’u zënë me shkelma, të jetë mbrojtës i vendlindjes së tij? Dhe si guxon ai 
të refuzojë sukseset e një zotnie nga Hollywood-i. 

Joffe në mënyrë të dukshme pretendoi se e njihte Kalkutën për një javë 
që qëndroi atje, më shumë se njerëzit, të cilët kishin lindur dhe jetuar atje, 
meqenëse ai ishte kaq i habitur nga komentet e Satyajit Ray rreth të sëmurë-
ve me lebros. Ka rreth një duzinë imigrantësh të sëmurë me lebër në qendër 
të qytetit, të cilët grumbullohen dhe lypin rreth portave të hoteleve ku ven-
dosen vullnetarët e nënë Terezës. Këto pak fytyra të njohura shihen afër mu-
zeut Sudder Street ku zvarriten pas të huajve. Por libri i Lapierre dhe filmi i 
Joffe e përshkruajnë qytetin; në çdo përshkrim që ata i bëjnë si të mbushur 
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plot e përplot me të sëmurë me lebër, një skenar Biblik. (Rastësisht Joffe 
është një kampion i grupit të fuqishëm kristian.) 

E konstatoj pasazhin e Joffe-s rreth Satyajit Ray-it thellësisht fyes. Me kër-
cënimin që ai nënkupton se Satyajit Ray i bën, ai do të mërziste gjithkënd që 
kishte njohuri rreth tij. Ai ishte një njeri me kulturë të madhe, durimi dhe gjak-
ftohtësia e të cilit ishin legjendare; kurrë nuk ishte parë të ngrinte zërin e tij. 

Nuk ishte se ai nuk dëshironte të shfaqte varfërinë. Në të vërtetë ai ishte 
kritikuar, madje dhe në parlamentin Indian nga kryeministri dhe nga ylli i 
mëparshëm i Bollywood-it, Nargis Dutt sepse e shfaqte shumë varfërinë dhe 
nuk tregonte shumë nga progresi i vendit, të tilla si digat e hidrocentraleve! 
Në filmin e tij “Sadgati”, Satyajit Ray bëri një sulm të fuqishëm ndaj sistemit 
të shtresave të shoqërisë Hindu. Sidoqoftë, ai ishte emocionalisht dhe me 
pasion i dhënë pas Kalkutës, diçka për të cilën Lapierre dhe Joffe nuk do ta 
falnin atë. 

Një rrëfim i gjallë i luftës së kotë të Kalkutës ndaj fuqisë së Hollywood-it 
dhe të Vatikanit, gjatë xhirimit të filmit The City of Joy mund të shihen në 
dokumentarin me metrazh të gjatë të quajtur Phantom of Joy (Fantazma e 
Gëzimit) The City of Joy, i cili u prodhua me autorizim nga Channel 4 (Kanali 
4). Mendoj se filmi u shfaq në televizionin Britanik në fund të vitit 1991. 

Kalkuta e humbi betejën e The City of Joy, njësoj sikurse ka humbur 
betejat ndaj të gjitha shpifjeve që i janë dashur të durojë gjatë gjithë gjysmës 
së fundit të shekullit të kaluar. Pjesërisht përgjegjës për poshtërimin është 
mungesa e vetë vlerësimit dhe e besimit në vetvete e indianëve. Ka gjithashtu 
një ngurrim të lindur për t’u ngritur kundër njeriut të bardhë. Me qëllim për 
të arritur më të mirën nga një punë e keqe, reklamuesit në Kalkuta kanë 
abuzuar me qytetin e tyre dhe shpesh e thërrasin atë The City of Joy; Welcome to 
the City of Joy (Mirëse vini në qytetin e gëzimit) reklamon një tabelë e vendosur në 
një vend të dukshëm në rrugën që vjen nga aeroporti. 

Si rezultat i turbullirave që ndoqën The City of Joy-in, Hollywood-i nuk do 
të vijë në Kalkuta për një kohë të gjatë; një film qindra miliona dollarë për 
nënë Terezën menjëherë pas vdekjes së saj ka ngelur në vend. Ende nuk ka 
plane për të bërë ndonjë film për nënë Terezën të stilit Gandi. Por disa regji-
sorë indianë janë duke u përpjekur për të bërë para, nga përdorimi në film i 
emrit të nënë Terezës. Rajiv Nath një regjisor i ri modest dhe i suksesshëm, 
deklaroi për shtypin në qershor 2001 se ai i kishte përfunduar planet për një 
film epik për murgeshën e vdekur dhe se Kate Winslet kishte rënë dakord të 
luante rolin kryesor. Agjentët e Winslet menjëherë e mohuan raportin. 

Madje dhe menjëherë pas traumës nga xhirimet e filmit The City of Joy, 
Lapierre, për pak kohë, vazhdoi të luante me idenë e filmit për nënë Tere-
zën, me ose pa mbështetjen e saj publike. Ai ishte në dijeni për shpërblimet 
financiare për një film të tillë. Vatikani ishte gjithashtu duke nxitur atë, ai 
thoshte kështu: “Nëse Vatikani thotë se kjo është diçka, e cila duhet të bëhet 
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atëherë, pse jo?”293 Vatikani vazhdonte ta miratonte atë për projektin duke 
thënë “Ne e njohim Dominique Lapierre shumë mirë. Ai është një mik i 
madh i Vatikanit...” Fatkeqësisht miku i madh i Vatikanit, megjithëse edhe 
me shenjtoren e gjallë pas tij, nuk ishte në gjendje të gjente mjaft kurajë, të 
sillte qindrat e milionave dollarë prapë në Kalkuta. 

Mother Teresa In the Name of God’s Poor ( Nënë Tereza në Emër të Zotit të të 
Varfërve) ishte një kompromis me buxhet të vogël. 

Nuk e mbaj mend se sa herë i kam shkruar Dominique Lapierre për t’i 
kërkuar të bënte një intervistë me mua. Do të dëshiroja ta pyesja atë për 
gënjeshtrat dhe shpifjet në librat e tij dhe gjithashtu për paratë që i 
dërgoheshin nga lexuesit e The City of Joy te fondacioni “Aksioni i ndihmës 
për fëmijët me lebër të Kalkutës”. Lapierre dhe gruaja e tij e formuan këtë 
organizatë dhe i kërkojnë çdo lexuesi të librit të tij të dërgojnë para në një 
adresë në Avenue Kleber, në Paris.  

Lapierre premton që donacionet shkojnë për të ndihmuar një shtëpi me 
250 fëmijë të sëmurë me lebër në Kalkuta. Ai gjithashtu deklaron se e dhuron 
gjysmën e fitimit të tij prej librit, për The City of Joy (Lagjen e varfër, Pilkhana). 

Unë shkrova një numër letrash në këtë adresë në Paris, por nuk mora 
asnjë përgjigje megjithëse dërgova zarfe me pulla franceze. Isha kureshtar të 
dija për paratë që dërgoheshin në këtë zyrë. Njëherë dërgova dhjetë dollarë 
në këtë adresë dhe gjithashtu, kërkova për një faturë-marrje në dorëzim; 
paratë nuk u kthyen pas më, po ashtu as fatura. Duket qartë se paratë shko-
nin diku, por a shkonin paratë për të varfërit në Kalkuta? 

Pas letrës së gjashtë apo të shtatë që shkrova për Lapierre, hoqa dorë dhe 
i shkrova përkthyeses së librit të tij nga anglishtja, Kathryn Spink, e cila gëzon 
dallimin e rrallë e të qenit autore e tre biografive për nënë Terezën. Ajo u 
përgjigj se ia kishte dërguar letrën time atij dhe se ajo ishte “e sigurt që ti tani 
do të marrësh një përgjigje për pyetjet tuaja.....”294 Unë ende jam duke pritur. 

Në kohën kur nënë Tereza vdiq, Lapierre ishte në Kalkuta, për disa 
arsye të papublikuara. Disa thonë që ai ishte duke bërë një dokumentar apo 
një emision.  

Ai sidoqoftë, ishte duke qëndruar i fshehur dhe stafit i ishin dhënë 
udhëzime të rrepta të mos nxirrnin informacion rreth atij. Sidoqoftë Alaka-
nanda Bandopadhyhay një gazetare nga revista “Anadalok” priti jashtë për 
dy ditë me radhë, jashtë hotelit dhe më në fund arriti ta kapë atë. Ajo i kërkoi 
prova rreth thënieve të tij se kishte jetuar në lagjen e varfër Pilkhana për 
rreth dy muaj para se të shkruante librin e tij dhe i tha se për këtë gjë kishte 
dyshime. Ajo e pyeti nëse e kishte mbledhur këtë informacion nga dokume-
ntarët dhe librat, për të cilat ai u përgjigj: “Ka mundësi.” Ajo gjithashtu e 
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pyeti atë përse heroi i tij, amerikani Max ishte i pavëmendshëm rreth shfrytë-
zimit të njerëzve në vendin e tij dhe përse duhet të ishte ai në Kalkuta 
shpëtimtari i fundit i njeriut me ngjyrë të zezë; përgjigja e tij ishte e gënjesh-
tërt, ndoshta dhe e qëllimtë.295 

Duhet thënë për Dominique Lapierre se ai nuk bën asnjë lloj shfajësimi 
për portretizimin e katolikut të bardhë si grupi superior, i cili ka të drejtën 
hyjnore të përcaktojë jetën dhe vlerat e të gjithë të tjerëve. Faktet mund mos 
merren fare parasysh, me qëllim për të ushtruar këtë të drejtë.  

Lapierre, njëherë e një kohë djali i preferuar, thuhet se tani është persona 
non grata (i padëshiruar) për misionaret e bamirësisë. Në të vërtetë, pak kohë 
para se ajo të vdiste ai ishte gjembi më i madh në mishin e nënë Terezës. Kjo 
ishte për shkak të filmit “Mother Teresa: In The Name of God’s Poor”. Nënë 
Tereza, më parë mezi priste që të realizohej një film, tani dëshironte që filmi 
të pezullohej (vitet 1996-1997). Lapierre refuzoi, duke thënë se ajo nuk 
mund të anulonte një leje të dhënë nga ajo vetë kohë më parë. Nënë Tereza 
kishte nënshkruar një kontratë me të në vitin 1982, duke i dhënë atij të 
drejtën ekskluzive për të bërë një film mbi jetën e saj. Në vitin 1984, miqtë e 
saj thonë që ajo u tërhoq nga kontrata (ndoshta jo ligjërisht) duke qenë se ajo 
nuk e pëlqente pikën ku jepej ekskluziviteti. (Për disa arsye ajo dëshironte 
shumë njerëz të bënin filma rreth jetës së saj.) Në vitin 1988 Lapierre i tregoi 
nënë Terezës një skenar, të cilin miqtë e saj thonë se nuk e aprovoi. Sidoqo-
ftë ai ka një letër të shkruar me shkrim dore nga ajo vetë datuar më 13 tetor 
1988, e cila në të vërtetë i jepte atij leje. Por nuk kishte asnjë kontratë ligjore 
sikurse misionaret e bamirësisë këmbëngulin. 

Ishte i paqartë shkaku i grindjes, por ka mundësi të kenë qenë shkak 
privilegjet e pas botimit dhe ndarja e parave. Deklarata zyrtare e nënë Tere-
zës (të cilën e gjithë media botërore e mori me gjithë zemër), thoshte se ajo 
ishte shumë e mërzitur që vlerat e saj në varfëri dhe përulësi etj, nuk ishin 
treguar si duhet. Ajo gjithashtu, i kërkoi përfaqësuesit të saj ligjor në Florida 
që të zgjidhte çështjen. Letrat u shkëmbyen dhe një betejë në gjykatë u 
shmang në minutën e fundit. Me gjithçka që u tha dhe u bë dukej se nënë 
Tereza nuk dëshironte fare që të bëhej filmi i Lapierre-it për jetën e saj. Ajo 
shpresonte se si një mik i vjetër që ishte dhe si një njeri i brendshëm i Vati-
kanit, Lapierre do të bënte gjënë e duhur dhe do ta linte projektin. Por 
Lapierre nuk është nga ata që mbeten modest dhe me moral të pastër kur 
bëhet fjalë për publicitet dhe para. Filmi i prodhuar nga Hallmark Entertain-
ment, u shfaq premierë në një televizionin amerikan menjëherë pak kohë pas 
vdekjes së nënë Terezës. 

Disa skeptikë në Kalkuta pohojnë se ndarja midis nënë Terezës dhe 
Lapierre ishte një shfaqje për të kënaqur kalkutasit, të cilët ishin të zemëruar 

 
295 Anandalok, Kalkuta, 29 nëntor 1997. 



 266 

me denigrimin e ripërsëritur që ai i kishte bërë qytetit, duke e distancuar 
veten e saj publikisht nga ai. Nënë Tereza donte të mbetej në librat e disa 
autorëve me influencë të Kalkutës. Skeptikët thonë se ata të dy mbetën miq 
të ngushtë deri në fund dhe nëna i ishte gjithmonë mirënjohëse Lapierre-it 
për publicitetin e jashtëzakonshëm që kishte gjeneruar për të dhe kishën e 
saj. Në të vërtetë Lapierre i tha shtypit pas vdekjes së saj se ai kishte “hum-
bur nënën e tij.” 

Në libër dhe njëkohësisht edhe në filmin The City of Joy, karakteri kryesor 
indian është Hasari Pal, një tërheqës karroce. Kalkuta ka dallimin e keq të të 
qenit i vetmi qytet në botë që mban karrocat, të cilat tërhiqen nga njerëzit; 
mjet, të cilin britanikët e sollën nëpërmjet Kinës në vitet 1930. 

Në 15 korrik 1996, ministri i Bengalit perëndimor për transportin Subh-
ash Chakraborty lajmëroi në një takim të organizuar nga shoqata e automo-
bilave se që nga 1 janari 1997 karrocat e tërhequra me dorë, do të ndalohe-
shin në qytet dhe se punëtorëve do t’u kërkohej të ktheheshin në Bihar, 
shteti nga i cili vinin. Ai tha se vendimi nuk kishte të bënte fare me etikën 
apo me ndërgjegjen, por ishte një përpjekje e rreptë për të shtuar shpejtësinë 
e trafikut që ishte për faqe të zezë. 

Komentet e Chakraborty shkaktuan një trazirë të vogël, por domethë-
nëse në median ndërkombëtare. Të njëjtët gazetarë që ishin vazhdimisht 
duke e qortuar Kalkutën, sundimtarët dhe qytetarët e saj për përdorimin e 
neveritshëm të karrocave që tërhiqeshin nga njerëz dhe që i fajësonin ata për 
këtë gjë, ishin tani duke qarë me gjithë zemër, duke vajtuar për fatin e atyre 
që tërhiqnin karrocat. Kalkuta thjesht nuk mund të fitojë.  

Nuk ka dyshim se nëse karrocat do të ndaloheshin, Perëndimi do të 
humbiste një shans më shumë për të mundur qytetin dhe për ta trajtuar atë si 
të dojë. Gazetarët perëndimorë papritur shfaqën interesin më të thellë për 
mënyrën e jetesës të 75 mijë njerëzve nga Bihari që kishin në përdorim 25 
mijë karroca. Një duzinë investiguesish që mbërritën në fund të vitit 1996 
nga e gjithë bota u përpoqën me mish e me shpirt të transmetonin historitë e 
karrocierëve. 

Karrocierët vetë kishin momentet e tyre të arta, meqenëse shumë prej 
tyre u intervistuan në median botërore. Kam këtu dy rrëfime nga të dy anët e 
Atlantikut, të cilat portretizojnë pesimizmin dhe fatalizmin e këtyre njerëzve 
të pafat. 

John Thor Dahlburg shkroi në Los Angeles Times: 
 
Çdo ditë mesatarisht 12 orë. Ayodhya, një banor i një lagjeje të varfër të 
Kalkutës kthehet në një kafshë që mban ngarkesa për të ushqyer veten, 
gruan dhe tre fëmijët e tij. Në një ditë me fitim të mirë imigranti ekonomik 
nga Bihari, shteti më i varfër indian, fiton rreth 2 dollarë amerikan. Qeveria 
e Bengalit perëndimor është e dëshpëruar të thith më shumë investime të 
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huaja, për të përmirësuar imazhin tmerrues të Kalkutës dhe për ta bërë një 
vend më të përshtatshëm për të bërë biznes. Është ironi se ligji për të hequr 
qafe është një dekret i përgatitur nga partia Komuniste-Marksiste e Indisë, e 
cila qeveris në emër të klasës punëtore. Duke qenë se shumica e atyre që 
tërheqin karrocat si Ayodhya vijnë nga shteti fqinj i Biharit, udhëheqësit e 
Bengalit perëndimor nuk i marrin parasysh problemet e tyre. 
Në një takim publik në korrik, Subhash Chakraborty, ministri i transportit 
sugjeroi që të gjithë tërheqësit thjeshtë të kthehen pas në shtëpi “Zot na 
ndihmo” thotë Ayodhya tepër i mërzitur.296 
 

Sunday Telegraph i Britanisë dërgoi reporterin e saj Julian West në Kalkuta. 
Ajo shkroi: 
 
“Nëse unë do të shkoj në shtëpi tani si do të fitoj para atëherë? Pyet 
Mohammed Izraul 49 vjeç, i cili si shumica e atyre që tërheqin karrocat, 
fiton vetëm 3 paund në ditë për të ushqyer familjen e tij prej nëntë fëmijësh 
që ka lënë në Bihar. Një skemë po realizohet për të rehabilituar tërheqësit e 
karrocave të larguar nga planet e shpejta të reja për modernizim. Por nga ky 
do të përfitojnë vetëm 5000 tërheqës karrocash të liçensuar përpara se 
policia të ndalonte dhënien e lejeve në vitin 1935. “Në qoftë se qeveria i 
ndalon karrocat ne do të jemi pa punë.” Thotë Mohammed Izraul “Edhe 
në këtë gjendje jemi shumë të varfër. Tani, ndoshta disa prej nesh do të 
vdesin urie,”297 
 
Në mes të gjithë kësaj zallamahie që po ndodhte nënë Tereza, që për të 

ndaluar një abortim të vetëm do të udhëtonte milje të tëra, qëndroi e 
heshtur. Gazetarët perëndimorë nuk bënë kurrë vërejtje për anomalinë ku 
njerëzit e dëshpëruar e të varfër, bashkë me fëmijët e tyre u shtynë drejt vde-
kjes nga uria në qytetin që i dha famë nënë Terezës dhe ajo kurrë nuk u për-
mend për se pse nuk e ofroi ndihmën e saj. 

Gjithashtu, për t’u çuditur ishte dhe heshtja e mikut të saj Lapierre sepse 
ai është një njeri, i cili në mënyrë të përsëritur e ka turpëruar Kalkutën, dhe për 
këtë se ka gabim, për përdorimin e njerëzve që të tërheqin karrocat. Ai ka 
pozuar për vite si kampioni më i madh i tërheqësve të karrocës dhe gjatë zhvi-
llimeve të çështjeve të tyre ai grumbulloi një pasuri të konsiderueshme nga 
përshkrimi i tyre në libër dhe në film. Njëherë ai tha që ishte kaq i mallëngjyer 
nga mjerimi i tyre, saqë gjithmonë i mbante në kujtesën e tij ngado shkonte, 
zilen prej tunxhi të tërheqësve të karrocës në Kalkuta. Në librin e tij i nxit 
pothuajse të gjithë tërheqësit e karrocave të ngrihen kundër kalkutasve, në një 
revolucion të përgjakshëm dhe me dëshirë përshkruan një episod imagjinar 

 
296 Los Angeles Times, 7 shtator 1996 
297 The Sunday Telegraph, Londër,  1 shtator 1996. 
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kur ata zhvillojnë një betejë të dhunshme kundër autoriteteve ku një njeri i 
quajtur Scarface i vuri zjarrin vetes dhe një policit ia shpuan syrin me gozhdë. 

Por kur erdhi koha që tërheqësve të karrocave iu kanosej rrezik, ai nuk 
afroi asnjë ndihmë, financiare. Lavdi Zotit, ai nuk ngriti kurrë ndonjë fond 
në ndihmë të tyre në Avenue Kleber. 
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Llogaritë bankare  
të Nënë Terezës 

 
 

 
Ky kapitull është i shkurtër sepse urdhri i nënë Terezës, nuk mban 

ndonjë llogari bankare (publike) përveçse në Britani, ku ligjet janë të rrepta 
dhe nuk i konsiderojnë shenjtorët si të paprekshëm. 

Duke përshkruar operacionet e saj në Kalkuta, Nënë Tereza, për 
revistën Hello!, tha: “Ne shpenzojmë 100 mijë rupi çdo muaj vetëm për 
orizin. Paratë sigurohen kryesisht, prej donacioneve të vogla sesa prej shum-
ave të mëdha. Gjëja më e bukur është se të gjithë japin para si hindu-të, my-
slimanët, kristianët. Ashtu si zogjtë dhe lulet, paratë thjesht na vijnë në mën-
yrë të natyrshme. Ne i deklarojmë qeverisë gjithçka që marrim, kjo mënyrë 
është më e mirë sepse dëshmon që ne nuk kemi asgjë për të fshehur!”298 

Fjalia e fundit është me dy kuptime dhe nuk është krejt e vërtetë. Nënë 
Tereza kurrë nuk i ka bërë publike llogaritë e saj, me gjithë kërkesat e panu-
mërta për këtë, nga miqtë dhe armiqtë e saj. Në Indi misionet bamirëse nuk 
janë të detyruara ta bëjnë këtë gjë, por përveç urdhrit të nënë Terezës, unë 
nuk di ndonjë tjetër të mos i ketë bërë publike. Është thënë herë pas here që 
misionaret e bamirësisë, me siguri që kanë diçka për të fshehur duke qenë se 
janë kaq të fshehta në veprat e tyre. Kjo mund të jetë ose nuk mund të jetë e 
vërtetë. Ajo deklaroi aq sa pati (Unë nuk di asgjë rreth “gjithçkaje”) ndaj departa-
menteve përkatëse të qeverisë duke menduar që publiku nuk do të kishte 
mundësi për t’u njohur me llogaritë e saj. 

Mendoj se arroganca absolute e ndaloi nënë Terezën të publikonte 
llogaritë e saj. Ajo me sinqeritet besonte se ishte mbi ligjin duke qenë se ishte 
“duke bërë gjithçka për Jezusin.” Ajo e thoshte shpeshherë “Në qoftë se 

 
298 Hello! 1 tetor 1994. 
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Zoti do që unë të bëjë diçka, Ai më jep mua paratë. Paratë, as që mendojë 
për to, ato gjithmonë vijnë. Zoti i dërgon ato...” 

Duke qenë se mbështetësit më të mëdhenj ishin financierë të korruptuar 
dhe diktatorë të dyshimtë, më skeptikët argumentojnë se ajo ishte duke u 
përpjekur t’i ndryshonte me ndihmë hyjnore të korruptuarit. Ajo ishte besni-
ke me mbështetësit e saj, kurrë nuk e zbuloi identitetin e tyre. Ajo e kuptoi 
që mënyra më e mirë për ta mbajtur të fshehtë identitetin e donatorëve të saj 
ishte duke thënë se paratë i vinin nga Zoti vetë, njerëzit ose do të mbeteshin 
të habitur ose thjesht do të largoheshin nga kjo. Sigurisht askush nuk do të 
ëndërronte më t’i bënte pyetje Terezës së madhe dhe ajo e dinte këtë. 

Sipas ligjit, të gjitha misionet bamirëse indiane duhet ti dërgojnë të gjitha 
llogaritë e tyre bankare që u vijnë nga jashtë ministrisë të punëve të brendsh-
me në Delhi. Unë kam marrë informacion rreth llogarive të misionareve të 
bamirësisë nëpërmjet “Llogaria e Ndihmës për Indinë” një firmë me status 
llogarie, e cila merret me misionet e bamirësisë posaçërisht dhe e cila arrin të 
shpërndajë informacion rreth aktiviteteve monetare bamirëse, veçanërisht 
lidhur me financimet nga jashtë. 

Zyrtarisht, misionaret e bamirësisë nuk janë midis fondacioneve të 
mëdha bamirëse të regjistruara të Indisë që marrin financime nga jashtë. Në 
pjesën më të madhe të viteve ajo madje as nuk figuron midis dhjetëshes më 
të mirë. Llogaritë e tyre indiane tregojnë se ajo mori nga jashtë 292 milion 
rupi (rreth 7 milion dollarë USA) në vitet 1998-1999, 173 milion rupi (4 mili-
on dollarë USA) në 1997-1998 dhe 148 milion rupi (3.5 milion dollarë USA) 
në 1996-1997. 

Banka kryesore e urdhrit të nënë Terezës është “Vatican Bank” zyrta-
risht i njohur si Instituti për Punë Fetare (IOR). Mënyra se si i mbante lloga-
ritë nënë Tereza mbeti sekret derisa IOR u përfshi në një skandal të madh në 
vitet 1981-1982. 

Në vitin 1981, urdhri i nënë Terezës u bë objekt hetimesh nga autorite-
tet italiane për parregullsi në qarkullimin e parave. Ato ishin një prej 15 orga-
nizatave për t’u hetuar që i përkisnin Vatikanit. Hetimet kishin të bënin me 
parregullsinë që përfshinin konvertimin e monedhave të huaja në Lira, ose 
konvertim në monedha të tjera duke e shmangur konvertimin në Lira. Disa 
njerëz mund ta quajnë këtë edhe pastrim parash. Në të vërtetë në 12 maj 
1982, një grua që nuk i është përmendur emri, burri i së cilës është një 
punonjës i nivelit të lartë në Vatikan, u arrestua në aeroportin e Romës me 
një sasi të madhe parash cash me vete. 

Nënë Tereza u njoftua zyrtarisht, në nëntor 1981 nga një gjykatë italiane 
se ajo ishte nën hetim. Asgjë nuk është bërë e njohur se çfarë doli nga heti-
met, dhe nënë Tereza u la e lirë nga detyrimi i paraqitjes personale. Në çdo 
rast, banka e Vatikanit nuk është nën juridiksionin italian, kështu që hetimi u 
bë për të shpëtuar nderin e të dyjave Romës dhe Vatikanit. Disa gjykatës në 
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Itali kishin qenë duke pritur rastin për të hetuar mënyrën sekrete të mbajtjes së 
llogarive bankare të IOR, por kishte pak entuziazëm në qarqet me më influ-
encë, për një hetim serioz. Prezenca e nënë Terezës në listën e të dyshuarve e 
bëri gati të pamundur që të bëhej një hetim serioz. Vatikani lëshoi një 
psherëtimë lehtësimi. Gazetarët, të gatshëm për të hedhur baltë edhe aty ku 
nuk ka, nuk treguan asnjë lloj interesi për të zbuluar çfarë fshihej. Raportet e 
mediave në atë kohë ishin tërësisht kritike ndaj autoriteteve italiane që guxuan 
të merrnin në pyetje shenjtorët e lagjeve të pista. Unë do të sugjeroja si 
domosdoshmëri rihapjen e hetimeve dhe bërjen publike të tyre. 

Një vit pasi u hetua banka e Vatikani, në qershor 1982, presidenti i ban-
kës Ambrosiano të Milanit (a do ta mohojnë misionaret e bamirësisë që nënë 
Tereza nuk kishte llogari bankare dhe atje gjithashtu) Roberto Calvi, i njohur 
në qarqet katolike si “bankieri i Zotit” për shkak të lidhjeve të tij të ngushta 
me Vatikanin, u gjet i varur në urën Blackfriars Bridge në Londër. Familja e 
tij këmbënguli se ai ishte vrarë, megjithëse në fillim ishte dhënë një vendim si 
vetëvrasje. Pesëmbëdhjetë vjet më vonë u hap një hetim për vrasje dhe në 
këtë rast trupi u zhvarros. 

Pak kohë se ai të vritej Calvi, i cili ishte gjobitur 12 milion dollarë ameri-
kanë, në vitin 1981 dhe dënuar me katër vjet burg për mashtrim me qarkulli-
min e parave, kishte marrë zyrtarisht “letra që ishte nën patronazh” nga 
kryepeshkopi Marcinkus, presidenti i bankës së Vatikanit. 

Sipas të përjavshmes katolike Britanike The Universe, banka e Vatikani 
mbante një “pjesë të rëndësishme” në bankën e falimentuar Ambrosiano. 
Kjo, gjithashtu pranoi që “Anëtarët e mafies kanë thënë se Calvi dinte 
shumë rreth skemave të pastrimit të parave të mafies dhe lidhjet e saj me 
Vatikanin.”299 

Shumë fondacione bamirësie të respektuara katolike i tërhoqën llogaritë 
e tyre nga banka e Vatikanit, pasi lidhjet e saj me mafien u bënë të dukshme, 
por kjo nuk ndodhi me misionaret e bamirësisë. 

Përse nënë Tereza vazhdoi t'i mbante paratë e saj në bankën e Vatikanit 
të përfshirë nga skandalet? Këtë gjë, ajo duhet ta thoshte vetë. Ajo mund të 
mos ketë pëlqyer sigurinë dhe ngathtësinë e sistemit bankar indian, por ka 
banka të huaja të shkëlqyera në Kalkuta. Në të vërtetë misionaret e bamirësi-
së mbajnë një llogari të vogël bankare në Standard Chartered Bank (Banka e 
mëparshme e Grindlays.) 

Gjatë këtyre viteve të fundit e përjavshmja katolike në Britani “Catholic 
Times”, ka bërë kritika të rënda kundër investimeve të fondacioneve bamirëse 
katolike dhe dioqezave në kompanitë, të cilat merren me tregti armësh. Revi-
sta ka emëruar dhe ka turpëruar fondacione të ndryshme bamirëse të tilla si 

 
299 The Universe, 20 shkurt 1998. 
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Motrat e St. Paul, Catholic Foreign Missions, Motrat e Bamirësisë dhe Udhë-
zimit Kristian, Shoqëria e Misionareve të St. Patrick etj.300 

Fushatë me vlerë pa dyshim, por a do të ëndërronte e njëjta gazetë 
ndonjëherë të pyeste parimet morale të nënë Terezës, kur ajo pranon para 
nga tiranët dhe diktatorët; para, e cila u është vjedhur qytetarëve të tyre të 
uritur. As që bëhet fjalë për median katolike, a do të pyes ndonjëherë media 
jofetare se përse nënë Tereza pranoi shuma pas shumash të mëdha nga 
Duvaliers e Haitit dhe i dha Madame Duvalier (gruas së Baby Doc) certifika-
tën e mëposhtme : 

 
Madame President është dikush që ndjen, që di, e cila dëshiron ta shpreh 
dashurinë e saj jo vetëm me fjalë, por me vepra konkrete dhe të qarta. 
Madame President, vendi ngazëllehet me punën e gjithë jetës tënde... Unë 
kurrë nuk i kam parë njerëzit e varfër kaq të familjarizuar me kryetaren e 
tyre të shtetit sikurse ata ishin me të. Ishte një mësim i bukur për mua.301 
 

Pak kohë më pas Duvaliers u detyruan t’ia mbathin nga Haiti në mes të 
natës, sepse të varfërit më në fund nuk duruan më dhe dolën në rrugë për t’i 
vrarë padronët e tyre. 

Marrëdhënia e veçantë e nënë Terezës me Charles Keating, një nga ma-
shtruesit më të mëdhenj të historisë, dhe hajduti më i madh në historinë e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është mjaft e njohur. Nuk është bërë e 
ditur se sa para mori nënë Tereza nga Charles Keating, megjithëse ajo nuk e 
mohoi që mori të paktën 1 milion e 250 mijë dollarë USA. Por është e ditur 
se ai vodhi të paktën 253 milion dollarë amerikanë, të cilat ishin paratë e 
investitorëve të vegjël. Charles Keating, gjithashtu, i dha nënë Terezës aero-
planin e tij privat, për përdorim pa pagesë dhe si shpërblim ai mori bekimet e 
saj dhe një kryq të dhënë personalisht, të cilin ai e mbante kudo me vete. 

Në janar të vitit 1992, gjyqi për mashtrim i Charles Keating ishte duke 
vazhduar në gjykatën e Los Angeles, kohë në të cilën ai mori edhe më shumë 
mbështetje nga mikja e tij e veçantë. Ajo i shkroi një letër gjykatësit Lance 
Ito (I cili më vonë u bë një emër i njohur për seancat në gjyqin e O. J. 
Simpson): 

 
I dashur dhe i nderuar Lance Ito! 
Ne nuk përzihemi në Biznese, në Politikë apo gjyqe... Unë nuk di asgjë 
rreth punës apo biznesit të Charles Keating apo çështjeve të tjera, me të 
cilat ju po merreni.... 

 
300 Catholic Times, 18 maj 1997. 
301 Cristopher Hitchens, Missionary Position ( Verso, 1995), fq 4. 
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Unë di vetëm që ai gjithmonë ka qenë i mirë dhe bujar me të  varfërit e 
Zotit, dhe gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar kur kishte nevojë për 
ndihmë. Kurdoherë që dikush më kërkon mua  të flasë në një gjyq, unë 
gjithmonë u them atyre të njëjtën gjë. Unë u kërkoj atyre të luten, të shohin 
në zemrat e tyre dhe të bënin Ashtu si Jezusi do të bënte në një rrethanë të 
tillë. Kjo është ajo që unë po të kërkojë ty, i Nderuar. 
Mirënjohja ime ndaj teje është lutja ime për ty dhe për punën tënde, 
familjen tënde dhe njerëzit e tu të afërt. 
Zoti të bekoftë! 
M. Tereza, M. C.302  
 
Pas dënimit dhe burgosjes së Charles Keating, Paul W Turley, përfaqë-

suesi ligjor i kontesë së Los Angelesit i shkroi letrën e mëposhtme nënë 
Terezës : 

 
E dashur nënë Terezë!  
Viktimat e mashtrimit të Charles Keating vijnë nga një spektër i gjerë i 
shtresave të shoqërisë. Disa ishin të pasur dhe të edukuar. Disa ishin njerëz 
me të ardhura modeste dhe nuk kishin në familje të ardhura të mëdha. 
Njëri prej tyre ishte një marangoz me të vërtetë i varfër, i cili as nuk fliste 
anglisht dhe të gjitha kursimet e jetës së tij iu vodhën duke e mashtruar 
Charles Keating. 
Slogani Biblik që organizata jote mban është: “Atë që t’i ia ke bërë një prej 
vëllezërve të mi është sikur ma ke bërë mua.” Shumë prej vëllezërve janë 
midis atyre, të cilët Charles Keating i grabiti pa u dridhur. Nuk është ndonjë 
gjë e pazakontë që njerëzit mashtrues të jenë bujar me familjen, miqtë dhe 
bamirësit. Asnjë kishë, asnjë organizatë nuk duhet ta lejojë veten të bëhet 
shpëtimtar për ndërgjegjen e kriminelit. 
Ti e nxit gjykatësin të shikoj në zemrën e tij, ndërsa ai dënon Charles Keati-
ng dhe të bëjë atë që Jezusi do të bënte. Unë të bëj të njëjtën thirrje edhe ty. 
Pyet veten; çfarë do të bënte Jezusi nëse do t’i jepeshin frytet e krimit, çfarë 
do të bënte Jezusi nëse ai do të ishte në zotërim të parave të vjedhura. 
Unë them se Jezusi menjëherë dhe pa hezituar do ta kthente pronën e 
vjedhur tek pronarët e vërtetë të saj. Ti duhet të bësh të njëjtën gjë. Ty të 
është dhënë para nga Charles Keating, për të cilat ai është dënuar për 
vjedhje me mashtrim. Mos i lejo atij “privilegjin” që ai dëshiron. Mos i mbaj 
paratë. Kthejua ato atyre, të cilëve punuan për to dhe i fituan me djersë! 
Nëse ti kontakton me mua, unë do të lidh direkt me pronarët e vërtetë të 
parave që po zotëron tani. 
Me sinqeritet 
Paul W. Turley303 

 
302 Ibid.,fq 67. 
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Interesante, por ky është i vetmi rast që nënë Tereza i shkroi ndonjë 
gjykatësi. Ajo ishte nxitur shpesh herë të përdorte influencën e saj në rastet 
kur dhunoheshin të drejtat e njeriut, por gjithmonë mbante qëndrimin se 
rrinte larg çështjeve të politikës dhe atyre që nuk kishin lidhje me Jezusin. 

Nuk është e nevojshme të themi se Paul W. Turley nuk mori përgjigje 
kurrë për letrën e tij. Madje kthimi i pjesës së mbetur të parave të vjedhura 
ishte ankthi më i keq për shenjtoren e gjallë. 

Madje edhe politikanë si Hillary Clinton i ktheu 22 mijë dollarët në prill 
të vitit 2000, fonde për fushatën e saj që ishin marrë nga një trafikant droge, 
kur u ekspozua lidhja e tij me drogën.  

Ideja që kanë menduar mëkatarët se duke i dhënë ndihma nënë Terezës, 
do të çliroheshin ose të paktën do të pakësonte mëkatet e tyre kanë bërë që 
nënë Tereza të marrë ndihma ndër vite. Kohët e fundit ka dalë në dritë që 
ish agjenti i FBI-së dhe spiuni i KGB-së Robert Hanssen një katolik i 
devotshëm, i cili mori të paktën 1 milion pound nga KGB-ja ia dha një pjesë 
të madhe të parave të tij nënë Terezës. Ai u nxit të vepronte kështu nga prifti 
i tij Robert Bucciarelli.304 

Regjistrat që ekzistojnë nuk e deklarojnë këtë donacion. 
Është thënë nga ata që e shfajësojnë nënë Terezën se kur bie fjala për 

paratë dhe për shenjtoren e gjallë, përfundimi i veprave e justifikon mjetin; si 
mblidhen paratë. Por ajo që ndodh është se mënyrat që përdoren janë të 
errëta dhe me dyshime dhe sidomos kur në këtë rast varfërohet një mara-
ngoz që edhe kështu është i këputur? Media qëndron e heshtur për këtë gjë. 

Më i rëndësishmi është përfundimi? Shumica e tyre (në mos të gjitha) do 
të shpenzohen për aktivitete fetare, vetëm nëse specifikohet nga dhuruesi që 
të përdoren për bamirësi. Por sa dhurues do ta bënin këtë gjë që në fillim?  

A e mendonin ata se nënë Tereza do të shpenzonte vetëm 10% të 
parave të saj për më të varfërit e të varfërve? 

Qëndrimi i nënë Terezës për paratë e marra nga donacionet do të 
ilustrohet me shembuj nga deklarata e paharrueshme e Muggeridge: 

 
Pavarësisht nga ngushtimet në anën financiare të misionareve të bamirësisë 
(ai ishte duke folur për ditët e hershme këtu) kur unë isha duke ndihmuar 
për të drejtuar dhurimin e disa qindra pound (një shumë e konsiderueshme 
në fund të viteve 1960) në drejtim të nënë Terezës, ajo më habiti dhe më 
duhet të them më magjepsi mua, duke e shpenzuar atë shumë për kupat 
dhe ciborium për fillestaret e saj në fe. 305  
 

                                                                                                                         
303 Ibid.,fq 70. 
304 The Universe, 16 qershor 2001. 
305 Diçka e bukur për Zotin, fq 36. 
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Asgjë nuk dihet se çfarë ndodh me donacionet e pafundme dhe paratë 
që fitohen nga çmimet që merr nënë Tereza. Pas ceremonisë së çmimit të saj 
Nobel në vitin 1979 ajo tha se do t’i vendoste 160 mijë dollarët e saj (të cilët 
përfshinin 110 mijë dollarë nga çmimi i saj) që ajo solli nga Oslo në kryerjen 
e punëve të mira në Kalkuta. Ne nuk i kemi parë rezultatet midis vitit 1979 
dhe deri në ditët e vdekjes së saj; urdhri ndërtoi shtëpinë e tyre Tangra për 
banorët e varfër e të sëmurë mendorë në Kalkuta, por ndërtesa u dhurua (u 
ndërtua për atë nga biznesmeni vendas Bismal Jain). Nënë Tereza madje as 
nuk pagoi për pompën e shtëpisë, e cila u dhurua nga një tjetër biznesmen 
Navin Khilani. Toka u dha pa qira nga qeveria. Nënë Tereza i tregoi një 
gazetari kalkutas, Sudeb Roy Chaudhuri pak kohë para se ajo të shkonte në 
Oslo për të marrë çmimin e saj Nobel: “Unë do t’i shpenzoj këto para (të 
çmimit Nobel) për të sëmurët me lebër dhe për të strehuar të varfërit.”306 

Ne nuk kemi parë shtëpi të ndërtuara për të strehuar të varfërit përveç 
se 50 shtëpi për familjet katolike në Hatgachia dhe për aq sa kam dijeni unë, 
asnjë ndërtesë e re për të sëmurët me lebër nuk është ndërtuar në Indi. Në 
qershor 1981, nënë Tereza mori medaljen e Discovery (talent i porsa 
zbuluar) nga Marquette University (një institucion jezuit) në Milwaukee, e 
cila u shoqërua me një donacion publik prej 150 mijë dollarë. Dyshoj nëse 
erdhi qoftë edhe një cent i vetëm në prej këtyre parave në Indi. Në qershor 
të vitit 1982, një grua e lindur në Kalkuta la me testamentin e saj 165 mijë 
dollarë USA në Toronto, madje as këto para nuk erdhën në Kalkuta. Në të 
njëjtin muaj, populli në Alberta të Kanadasë i dha asaj një donacion prej 925 
mijë dollarësh USA, sa prej këtyre parave erdhën në Indi? 

Çfarë ndodhi me 50.000 $ që Jaser Arafat i dha asaj në Kalkuta, në vitin 
1990? Ne kurrë nuk do ta dimë. 

Sasitë e parave që nënë Tereza mori në SHBA apo diku tjetër, nuk pres 
që të kenë mbërritur ndonjëherë në Kalkuta, megjithëse shumica e donatorë-
ve kanë mendimin se paratë do të mbërrinin. Gjatë viteve të fundit, një bur-
im nga ku misionaret e bamirësisë merrnin të ardhura është shterur, taksa 
jozyrtare për adoptimin që ato më përpara e taksonin u është dashur ta rivle-
rësojnë, për shkak të rregullave të reja të qeverisë indiane për adoptimin. 

Më parë ata vepronin në mënyrë të hapët t’i vendosnin fëmijët e tyre në 
familjet katolike, shpesh në shkëmbim të donacioneve në shuma të mëdha. 
Në vitin 1967 llogaritë e “Komitetit të Nënë Terezës” një fondacion i regji-
struar i Britanisë që mblidhte automobila për misionaret e bamirësisë, tregoi 
1.444 pound të mbledhur nga “Taksa për Adoptimin e Fëmijëve”. Të kërku-
arit e parave, në shkëmbim të adoptimit të një fëmije është bërë i vështirë, 
por donacionet prej çifteve që adoptojnë fëmijë, ende mbeten një burim i 
madh të ardhurash për organizatën. 

 
306 Ananda Bazaar Patrika, 19 tetor 1979. 
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Një këqyrje e kujdesshme e llogarive bankare të nënë Terezës në Britani-
në e madhe të zhgënjen kur i lexon shifrat. Nëse ne marrim një vit të rastësi-
shëm si për shembull 1990, paratë cash në dorë që kaluan ishin 2 milionë e 
930.898 mijë pound. Duhet të kujtojmë që në atë kohë nënë Tereza kishte 8 
manastire të shpërndarë nëpër Britani, prej të cilëve vetëm një prej tyre 
kishte një shtëpi për të varfërit me dhjetë shtretër ngjitur me të. Pjesa e 
"luanit" për shpenzimet e organizatës në Britaninë e madhe shkoi për të 
mbajtur financiarisht murgeshat dhe vëllezërit. 

Në vitin 1990 Kalkuta mori disa feta nga keku prej 2.9 milion paund, 
por ne kurrë nuk do ta dimë këtë shumë, megjithëse u shpërnda një shumë 
prej 130 mijë e 958 paund për këto vende së bashku: Kalkutën, Romën, 
Mozambique-n, Hollandën dhe Belgjikën. Mos të të duket çudi që Kalkuta të 
ketë marrë pjesën më të vogël nga të gjitha këto vende. Vitit 1990 ishte veça-
nërisht një vit me fat për Kalkutën sepse vitin e kaluar, po ky grup që përme-
ndëm pak më lart mori shumën prej 31 mijë e 185 pound në total. 

Në vitin 1990 vëllezërit dhe murgeshat shpenzuan shumën prej 6 mijë e 
660 pound vetëm për udhëtimet dhe kjo nuk përshtatet fare me thënien që 
“Motrat udhëtojnë ashtu si udhëtojnë dhe të varfërit.” Vitin pasardhës, 
kostoja e udhëtimeve u rrit në 15 mijë e 539 pound, kur 894 pound u shpe-
nzua për “Dhënie Lëmoshe dhe Rroba.” 

Në vitin 1991 asetet bankare në cash (para të thata) në Britani arritën një 
rekord rritjeje vjetore prej 56% dhe arriti 4 milion e 581 mijë e 897 pound. 
Por atë vit Kalkuta, Roma, Mozambique, Hollanda dhe Belgjika morën 20 
mijë e 703 pound, një rënie prej 84%. 

Në vitin 1995 urdhri shpenzoi 247 mijë e 586 pound më shumë se sa fitoi, 
duke qenë se transferoi pjesën më të madhe prej 1 milion e 876 mijë e 836 për 
në Romë. Një pjesë e këtyre parave u shpenzua për ngarkesat në drejtim të 
Indisë, Rumanisë dhe Afrikës, por se çfarë shume, nuk deklarohet. Duhet të 
jetë pak i dyshimtë informacioni se gati të gjitha paratë u dërguan në Romë. 

Viti 1995 përsëri kishte një rritje të madhe në “Shpenzime për udhëtime” 
vetëm për murgeshat në Britani, 12 mijë e 172 pound (ngjashëm me vitin 1993 
pjesa më e madhe parave prej 2.05 milion pound u transferua në Romë.) 

Jam i lumtur t'ju përcjell se në vitin 1971, viti i krizës së refugjatëve në 
Kalkuta që erdhën për shkak të luftës civile në Bangladesh, 8 mijë pound u 
caktuan veçanërisht si “Ndihmë për Refugjatët”. Sidoqoftë ky vit pati vetëm 
5 mijë pound të caktuar për shtëpinë e të varfërve që janë duke vdekur në 
Kalkuta, ndërsa 1370 pound u shpenzuan për bileta linjash ajrore. 

Në vitin 1974, misionaret e bamirësisë në Britaninë e madhe morën 117 
mijë e 394 pound donacione. Nga kjo shumë 80 mijë pound ose 68% ato e 
dërguan për në Romë, një tjetër shumë prej 650 pound iu dërgua Beda College 
(shkollë trajnimi për fenë) në Romë. Kujdesi për fëmijët në Indi mori 334 
pound dhe shtëpia për ata që janë duke vdekur në Kalkuta 45 pound. 
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Që nënë Tereza do të përdorte pjesën e luanit nga fondet e saj për 
qëllime fetare mund t’u vijë si surprizë admiruesve jo fetarë, por për aq sa ajo 
ishte e merakosur, kurrë nuk pati një konflikt se cila anë do të fitonte, kurdo-
herë që një konflikt interesi do të ngrihej ndërmjet fesë dhe punës bamirëse 
gjërat mbuloheshin. Shuma prej 5 pound apo 45 pound u dërgua për në 
shtëpinë në Kalighat vetën sepse donatori bëri një kërkesë specifike për atje. 
Përndryshe fyerja do të kish qenë kursyer. 

Viti 1975 ishte përvjetori i argjendtë i misionareve të bamirësisë. Këtë vit 
donacionet në Britani arritën shumën 148 mijë e 388 pound. Por ato dërguan 
170 mijë pound ose 114% për në Romë, shtesa mbi shumën e dhuruar erdhi 
nga paratë-kesh të vitit të kaluar. “Shtëpia e të varfërve që janë duke vdekur 
në Kalkuta mori 238 pound dhe “Edukimi për Motrat” mori shumën prej 
200 pound, këto para u dërguan gjithashtu në Romë, 4 mijë pound u rezer-
vuan këtë vit për “Kujdesi për Fëmijët në Mbarë Botën”, por e gjithë shuma 
u dërgua në Romë. Për aq sa di unë, Vatikani nuk ka ndonjë grua apo fëmijë 
midis qytetarëve të tij. Më shqetësues “Skema për Kujdesin për Fëmijët” 
ishte një skemë sponsorizimi që nënë Tereza kishte ngritur në 1970, me anë 
të së cilës, donatorët ranë dakord të sponsorizonin një nga jetimët apo fëmi-
jët e braktisur nën kujdesin e motrave.”307 

 Në vitin 1975 misionaret e bamirësisë në Britaninë e madhe humbën 
kontrollin pak si tepër, me bujarinë e tyre të madhe për Romën dhe krijuan 
një defiçit buxhetor prej 62 mijë e 284 pound. 

Në vitin 1976 defiçiti u rrit me 75 mijë e 571 pound, ndërsa transferimi i 
cash për në Romë u rrit me 225 mijë e 364 pound. 

Duhet të përmendim këtu se të gjitha këto para që dërgohen në Romë 
janë vetëm nga Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe. Në qoftë se ne i 
mbledhim të gjitha shumat e parave të dërguara nga e gjithë bota perëndimo-
re për në Romë, totali i përgjithshëm do të jetë në qindra miliona. Kjo 
shumë e panjohur, por e konsiderueshme depozitohet në bankën e Vatikanit 
që ka lidhje të dyshimta. E kaluara e bankës është e errët, ajo ka ndihmuar 
një numër të madh nazistësh të fshehin paratë dhe floririn e tyre të grabitur. 
Një pjesë e floririt të vjedhur ishte nxjerrë nga dhëmbët e shkrirë prej floriri 
të viktimave që ishin vrarë në kampet e përqendrimit. Jonathan Levy, një 
jurist nga Kalifornia, është duke paditur bankën dhe vetë Vatikanin duke 
mbrojtur interesat e çifutëve dhe viktimat e tjera të luftës së dytë botërore. 

Për të qenë i qartë, nënë Tereza kishte një arsye praktike për mos tran-
sferimin e parave në Kalkuta sepse nuk është e mundshme për të konvertuar 
paratë edhe një herë nga rupi në një monedhë tjetër nëse paratë duhen 
menjëherë në një vend tjetër të botës. Por qendra kryesore e depozitimit të 

 
307 Për vëllazërinë e njeriut nën kujdesin atëror të Zotit, fq 126. 
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parave duhet të kishte qenë një institucion i respektueshëm në Londër, New 
York ose Frankfurt, por jo Vatikani. 

Në shkurt të vitit 1985, një firmë noterësh nga Plymouth të Britanisë së 
Madhe e quajtur Bond Pearce i shkroi komisionit të bamirësive, duke i infor-
muar ata se një prej klientëve të tyre kishte ndërmend t'i linte nënë Terezës 
një shumë të konsiderueshme parash. Ne nuk mund ta dimë se çfarë shume i 
është dhënë duke qenë se për vitin 1985, asnjë llogari nuk është regjistruar. 
Llogaritë bankare gjithashtu, nuk janë regjistruar për vitet 1986-1989. Kjo 
është një shkelje serioze e ligjit Britanik. Komisioni i bamirësive përfundi-
misht do të duhej të ishte në kontroll të të gjitha llogarive të urdhrit të nënë 
Terezës. Edhe pse është shoqata e nënë Terezës, ligji në Britaninë e Madhe 
do të duhej ta kontrollonte atë. 

Gjatë viteve 1999-2000 llogaritë bankare tregojnë diçka të pazakontë, dy 
murgesha ishin paguar plotësisht për vitet e tyre të qëndrimit “ex gratia 
payments”. Në vitin 1999 një farë Mary Louise Payne iu paguan 6 mijë e 129 
pound. A ishte kjo shifër precize një pagesë kompensimi? Në vitin 2000 një 
murgeshe të papërmendur me emër iu dhanë 10 mijë pound “si shenjë 
vlerësimi për shërbimet e saj si motër në shoqëri.” Qindra murgesha të nënë 
Terezës e kanë lënë urdhrin gjatë dekadave të kaluara. Unë nuk di për ndonjë 
tjetër prej tyre të ketë marrë shuma të konsiderueshme të hollash për t’iu 
dhënë lamtumirën e artë. Murgesha janë vrarë në Afrikë dhe në Jemen, paci-
entë kanë vdekur nga djegiet në Londër në shtëpinë në Kilburn, ku ata 
kishin ardhur për të qëndruar të sigurt. Në vitin 1986 aeroplani privat i nënë 
Terezës rrëshqiti në Dodoma, Afrikë dhe vrau dy djem dhe një murgeshë. 

Kompensim ose pagesa për rikuperim nuk u bënë për këto raste. Ndërsa 
për sa i përket pagesës për murgeshat që largohen, Tereza ka qenë krejtësisht 
kundër tekave në fe. Prandaj një mister i madh vazhdon të mbetet për sa i 
përket këtyre dy pagesave. Ndoshta pas vdekjes së nënë Terezës urdhri është 
duke u bërë më njerëzor për gratë që dëshirojnë ta lënë murgjërinë dhe po u 
jep atyre një ndihmë për të stabilizuar veten e tyre. Por ndoshta aty mund të 
ketë ndonjë arsye tjetër. 

Susan Shields, një murgeshë që ka punuar për urdhrin e nënë Terezës 
për 10 vjet rresht, e braktisi urdhrin në maj 1989, gjatë këtyre 10 viteve ajo 
punoi kryesisht në SHBA. Në SHBA misionet e bamirësisë fetare nuk janë të 
detyruara, por natyrisht pritet të deklarojnë llogaritë e tyre publikisht, kështu 
që llogaritë e urdhrit nuk janë të hapura për shqyrtim. Misionet e bamirësisë 
kanë një ligj,s nga i cili ato mund të shpëtojnë në SHBA, por ky është dhe 
vendi ku ato mbledhin donacionet më të mëdha të tyre. Susan Shields shkru-
an për punën e saj që ka bërë me urdhrin: 

 
Si një misionare e bamirësisë, unë isha caktuar për të regjistruar donacionet 
dhe për të shkruar letra falënderimi. Paratë mbërrinin në shuma të papër-
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shkrueshme. Postieri shpesh i sillte letrat për shkak të numrit të tyre të 
madh, me thes. Ne shkruanim faturat e marrjes të çeqeve prej 50 mijë 
dollarë amerikanë, rregullisht gjatë gjithë kohës së punës sonë. Ndonjëherë 
donatori do të merrte në telefon për të pyetur në e kishim marrë çekun e tij 
duke pritur që ne ta kujtonim menjëherë sepse kishte qenë një shumë e 
madhe. Por si mund t'i thoshim ne që nuk mund ta kujtonim atë sepse ne 
kishim marrë çeqe me shuma bile dhe shumë herë më të mëdha se e tija! 
Ne shpesh merrnim edhe letra prekëse nga njerëzit, nganjëherë ishte e 
dukshme se edhe ata vetë ishin madje të varfër, duke bërë sakrifica për të na 
dërguar ne pak para për njerëzit që ishin duke vdekur urie në Afrikë, 
viktimat e përmbytjeve në Bangladesh apo fëmijët e të varfëve në Indi. 
Shumica e parave dërgoheshin në llogaritë tona bankare. Fluksi i madh i 
donacioneve konsiderohej të ishte një shenjë e aprovimit të Zotit për 
urdhrin e nënë Terezës. Ne na ishte thënë nga udhëheqësit tanë se ne 
merrnim më shumë dhurata nga çdo urdhër tjetër fetar sepse Zoti ishte i 
kënaqur me nënë Terezën dhe se misionaret e bamirësisë ishin motrat e saj 
dhe kishin shpirtin e vërtetë të jetës fetare. Shumica e motrave nuk ishin 
fare në dijeni se sa para mblidhte urdhri i tyre. Në fund të fundit ne na ishte 
thënë që të mos mblidhnim asnjë lloj shume për ta llogaritur. 
Një verë motrat që jetonin në periferitë e Romës u ishin dhënë më shumë 
arka me domate se sa mund të shpërndanin. Asnjë nga fqinjët e tyre nuk i 
donin ato sepse prodhimi atë vit kishte qenë njëlloj nga të gjithë fermerët. 
Motrat vendosën t'i konservonin ato më mirë se sa t'i hidhnin, por kur nënë 
Tereza e zbuloi këtë ajo ishte mjaft e pakënaqur. Të ruaje ushqime qoftë 
dhe duke i konservuar ato për të mos i hedhur tregonte një mungesë besimi 
ndaj bindjes se për furnizimin e motrave ishte kujdesi Hyjnor. Donacionet 
vazhdonin të derdheshin pa mbarim dhe ato depozitoheshin në bankë, por 
ato nuk kishin ndonjë efekt në jetën tonë prej asketi (që nuk ka nevojë për 
shumë gjëra në jetën e përditshme) dhe për të mos thënë fare në jetën e të 
varfërve që ne përpiqeshim të ndihmonim. Pirgjet me çarçafë dhe peshqirë 
nga strehimoret tona të natës për të pastrehët që kurrë nuk mbaronin, ne i 
lanim gjithashtu me dorë. Ne duhet të bënim banjë veçse me një kovë ujë. 
Kontrollet mjekësore dhe ato dentare konsideroheshin si luks i panevoj-
shëm. Nënë Tereza ishte shumë e shqetësuar që ne të ruanim shpirtin e 
varfërisë. Të shpenzoje para do të thoshte ta prishje shpirtin e varfërisë. Ajo 
dukej e kapluar nga ideja për të përdorur sa më pak të ishte e mundur mjete 
jetese dhe mjete për të kryer punën tonë. A ishte kjo në interesin e duhur të 
njerëzve që ne po përpiqeshim të ndihmonim, apo në të vërtetë ne ishim 
duke i përdorur ata si një mjet për të përparuar ne vetë shenjtërinë tonë? Në 
Haiti motrat do t'i përdornin shiringat e përdorura kaq shumë herë saqë ato 
nuk do të mund të shponin më. Duke parë dhimbjet dhe vuajtjet e shkaktu-
ara njerëzve nga shiringat që nuk shponin më, disa vullnetarë ofruan të 
blinin shiringa të tjera, por motrat refuzuan. Ne u luteshim për ushqim dhe 
furnizime të tjera tregtarëve vendas sikur ne kishim ngelur pa asnjë lloj 
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burimi financiar. Në një nga rastet e rralla ne na mbaroi buka që na e 
dhuronin, atëherë ne shkuam për të lypur te dyqani i lagjes. Kur kërkesa 
jonë nuk u plotësua motra jonë përgjegjëse dha urdhër që kuzhina atë ditë 
të funksiononte pa bukë. Nuk ishin vetëm tregtarët, të cilëve u jepej rasti të 
ishin bujarë. Linjave ajrore të udhëtimit u kërkohej të transportonin motrat 
tona dhe ngarkesat e ndryshme pa pagesë. Nga spitalet dhe doktorët pritej 
të mbulonin shpenzimet për kujdesin mjekësor për të trajtuar motrat e sëm-
ura dhe për të ngritur fonde për të financuar çështjet fetare. Punëtorët nxit-
eshin të punonin pa pagesë apo me një pagesë simbolike. Ne u mbështete-
shim tërësisht vullnetarëve të cilët punonin për orë të tëra në kuzhinat e 
supës, strehimore dhe kampingjet e ndryshme. Një fermer që ishte një pu-
nëtorë shumë i zellshëm ia kushtonte orët e tij të pushimit mbledhjes dhe 
dorëzimit të ushqimit kuzhinave dhe strehimoreve tona “Nëse unë nuk do 
të vija atëherë çfarë do të hanit ju?” pyeste ai. Rregullat tona na e ndalonin 
të lypnim më shumë se sa kishim nevojë, por kur vinte puna për të lypur 
dhe ne detyroheshim të dilnim në rrugë, milionat e dollarëve që ne kishim 
mbledhur në bankë trajtoheshin sikur nuk ekzistonin fare dhe nuk 
përdoreshin nga ne. Për vite me radhë m'u desh të shkruaja mijëra letra 
donatorëve tanë ku thoja se gjithçka që ata kishin dhuruar do të përdore-
shin për të ushqyer dhe për të sjellë dashurinë dhe mëshirën e Zotit në mes 
të më të varfërve të të varfërve. Unë munda t'i mbaja ankesat e mia mbyllur 
brenda në vetvete sepse ne ishim mësuar se Shpirti i Shenjtë ishte duke 
drejtuar nënë Terezën. I lija mënjanë ankesat e mia dhe shpresoja se një ditë 
do e kuptoja se pse nënë Tereza dëshironte të mblidhte kaq shumë para, 
kur ajo vetë na mësonte ne se edhe të konservoje salcën e domates tregonte 
mungesë ndaj besimit që gjithçka do të vinte nga furnizimi Hyjnor.308 
 
Nënën Tereza i regjistroi llogaritë e saj bankare në Kalkuta pranë autori-

teteve përkatëse sepse ajo u detyrua të vepronte kështu sipas ligjit indian. 
Pak kohë pas vdekjes së saj unë u takova në 23 dhjetor 1997 me llogaritarin 
e saj të privilegjuar. Roy Chaudhury, i cili ishte një njeri i ndershëm, simpatik 
dhe punën e tij e kryente pa dredhi, një gjë e rrallë në Indinë e sotme në çdo 
aspekt të jetës; le pastaj të përmendim çështjet që kanë të bëjnë me llogaritë. 
Ai kishte qenë duke mbajtur llogaritë financiare të nënë Terezës që prej vitit 
1952. Megjithëse ai vetë nuk ishte një njeri i pasur e kishte bërë këtë gjë pa 
pagesë gjatë gjithë jetës së tij. Si shpërblim atij i ishte lejuar privilegji i rrallë i 
të qenit jo katoliku i vetëm prezent, kur arkivoli i nënë Terezës u ul në varr. 
Ai më tregoi se urdhri i mbante llogaritë në dy bankat e qytetit, State Bank of 
India dhe Standard Chartered Bank. 

Ai më tha se shuma e mbledhur në Indi gjatë viteve 1990 e në vazhdim 
ishte rreth 230 milion Rupi (5.2 milion dollarë amerikan) për çdo vit. Prej 

 
308 Free Inqury Magazine, SHBA, 12 janar 1998. 
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këtyre 200 milion Rupi (4.5 milion dollarë amerikan) ishin grumbulluar 
vetëm nga donacionet jashtë Indisë dhe rreth 30 milion Rupi ose 13% e 
shumës ishte dhuruar nga indianët vetë. 

Roy Chaudhury u tregua mjaft i sjellshëm dhe i gatshëm për t'i hedhur 
një sy të shpejtë një kopjeje, të një prej llogarive të regjistruara nga vitet e 
mëparshme. 

Unë munda të shihja se nënë Tereza nuk kishte transferuar ndonjë 
shumë të konsiderueshme nga llogaritë e saj nga jashtë, për të ndihmuar të 
varfërit në Indi. Donacionet e huaja, të dërguara në Indi, ajo ishte duke i 
shpenzuar tërësisht këtu, në çdo rast ishte gati e pamundur t'i nxirje paratë 
jashtë Indisë nëpërmjet mënyrave të rregullta. 

Tani këtu kemi një anomali. Sa para shpenzonte “engjëlli i Kalkutës” në 
qytetin e saj të ngritur në qiell? Një shumë të thjeshtë prej 20 milion Rupi, ose 
më pak se një gjysmë milion dollarë amerikanë për një vit! Madje edhe në 
qoftë se e gjithë kjo shumë do të shpenzohej për të varfërit, do të ishte rreth 
12 cent për çdo banor të varfër për një vit. Dhe e gjithë kjo në kulmin e 
lulëzimit të saj. Kështu për gjithë furinë e krijuar dhe pikëpamjen kudo në botë 
se ajo pruri ndihma dhe fonde të pafund në qytetin e dëshpëruar dhe për 
gjithë publicitetin e keq të gjeneruar kundër qytetit, ajo shpenzoi kaq pak për 
të. Një veprim i rëndë tradhtie sipas opinionit tim. Nuk ka nevojë të themi se 
nga këto 20 milion Rupi pjesa më e madhe u shpenzua për të mbajtur 
komunitetin e saj fetar dhe veçse një pjesë fare e vogël u përdor për të varfërit. 

Në 14 dhjetor 2001 unë takova Atanu Sashan Mukherje regjistruesi i 
Trusteve, Shoqërive dhe Korporatave jo tregtare, në zyrën e tij në katin e 
dhjetë, në India Exchange Place në Kalkuta, ky është vendi ku misionaret e 
bamirësisë i regjistrojnë llogaritë e tyre. Unë shkrova një letër-kërkesë në 
anglisht, në prezencën e tij drejtuar zyrave burokrate Indiane, duke kërkuar 
të shihja dokumentet e tyre. Dosjet janë përcaktuar për të qenë të hapura për 
publikun dhe kështu që çdo njeri mund t'i shikojë ato (në teori). Por duke 
qenë se është Indi, në këto zyra ka hallka pas hallkash. Unë kisha marrë më 
parë njohuri si të veproja, madje edhe një mik të Atanu Sashan Mukherje, i 
cili e ri-forcoi kërkesën time. Kjo është mënyra e të vepruarit në Indi. 
Mukherje, i cili e kishte vlerësuar me fjalë interesin tim për të parë dosjet e 
misionareve të bamirësisë, pa kërkesën time dhe hije rëndë tundi kokën disa 
herë. "Kjo nuk ka për të qenë punë e lehtë", tha ai. Misionaret e bamirësisë 
nuk janë si çdo organizatë tjetër. Ato kudo në botë janë të famshme dhe me 
shumë pushtet. Ato kanë shumë influencë mbi strukturat qeverisëse. Unë 
jam veçse një burokrat i thjeshtë. Në parim, jam dakord me kërkesën tënde, 
por duart e mia janë të lidhura. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Kur nënë 
Tereza ishte gjallë ende erdhi këtu lart dhe bëri një sherr të madh. 

Unë mbeta i habitur. Nënë Tereza erdhi këtu lart, pyeta unë? Mukherje 
vazhdoi më tej “Po ajo erdhi këtu. Ndodhi rreth katër vite, para se unë të 
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punësohesha këtu, pra rreth fillimit te viteve 1990, një grua gazetare pa 
llogaritë e saj këtu dhe i botoi ato. Unë nuk mendoj se ajo zbuloi ndonjë gjë 
befasuese sidoqoftë, por nënë Tereza nuk e pëlqeu këtë. Mua më është thënë 
se ajo nuk e pëlqeu fare këtë që ndodhi. 

Shenjtorja e gjallë tetëdhjetëvjeçare shkoi tek India Exchange Place, u 
ngjit në katin e dhjetë, hyri me rrëmbim në zyrën prej xhami dhe filloi ta 
ofendojë nëpunësin. Asgjë nuk është bërë e ditur se çfarë fjalësh përdorën 
ata dy me njëri tjetrin, por ajo u lidh me miqtë e saj në nivelet politike. Ditën 
tjetër, ish nëpunësi i atëhershëm i regjistrimit, mori një telefonatë nga një 
njeri me influencë që nuk ia ka përmendur emrin dhe u urdhërua të mos i 
ofronte dosjet për t'i parë publiku. 

Megjithëse Atanu Sashan Mukherje ishte një burokrat indian ai ishte 
duke vuajtur nga brejtja e ndërgjegjes, arsyen për të cilën unë mund ta 
kuptoja. “Shiko duhet të më kuptosh, kjo është India. Po në teori, dosjet 
duhet të shihen nga publiku, por në fund të fundit kështu ndodh gjithmonë 
në Indi. Ajo çfarë mund të bëj për ju është t'i kërkoj leje motër Nirmalas. 
Unë do të të tregoj ty dosjet, vetëm nëse ato bien dakord për këtë.” 

Në shkurt të vitit 2002 Atanu Sashan Mukherje (Regjistruesi) gojarisht i 
kishte thënë mikut të tij se motër Nirmala i kishte thënë jo atij sepse” Ky 
Chatterjee ne na ka shkaktuar shumë shqetësime.” Unë i shkrova regjistruesit 
një letër tjetër dhe e dërgova me postë të regjistruar ashtu edhe si veprohet 
në Indi duke i kërkuar atij të respektonte natyrën publike të dosjeve që ai 
mbante. Në muajin mars erdhi një letër e firmosur prej tij, sjellë me certi-
fikatën e postimit, në adresën time në Kalkuta. Ishte më tepër një përkujtesë 
se sa një letër, unë më tepër isha informuar se sa isha sqaruar: 

 
Në përgjigje të letrës së tij të datës 04-02-2002 për sa i përket kërkesës për 
inspektim të llogarive të regjistruara bankare të misionareve të bamirësisë, 
pjesët nga letra me përgjigje të marra nga misionaret e bamirësisë janë 
riprodhuar këtu si më poshtë: 
 
“Dr (Arup) Chatterjee ka shkruar artikuj kritikues, duke u përpjekur për të 
diskretituar Nënën tonë dhe punën e misionareve të bamirësisë, gjë të cilën 
ai e realizon nëpërmjet rrjetit kompjuterik nëpër botë. Ne mendojmë se ka 
mundësi që ai të keqpërdorë ndonjë informacion që ai mund të marrë rreth 
llogarive tona bankare për të vazhduar kauzën e tij kundër nesh. Prandaj ne 
do t'ju ishim mirënjohëse, nëse ju do ta refuzonit kërkesën e tij” 
(E nënshkruar) 
 
Regjistruesi i Firmave, Shoqërive dhe i Korporatave jo tregtare. W. Bengal 
Regjistruesi nuk m'u adresua mua fare. Ai thjesht aludoi për vendimin e (tij). 

Ishte mjaft e qartë që motër Nirmala mori vendimin e vetme për këtë gjë dhe 
regjistruesi thjesht po ma kalonte mua atë. Pasi ai të citonte pjesët e marra nga 
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letra e Nirmalas, do ta kisha vlerësuar atë, nëse do të kishte bërë komentin e tij 
nën të dhe mund të thoshte që i vinte keq që nuk mund të më lejonte mua për 
të parë llogaritë e tyre bankare, ose se ai kishte të vepronte kështu dhe ishte 
duke ushtruar lirinë e tij të të vepruarit (Nuk jam i sigurt nëse ai ka.) 

Si një indian etnik, unë jam i mbushur plot me dhembje nga sjellja e 
regjistruesit. Por nuk duhet vetëm ai të veçohet. I gjithë vendi po vuan nga 
mungesa e madhe e paprekshmërisë dhe ruajtjes së identitetit. Frika e madhe 
që ekziston në zemër, përpara njeriut të bardhë është bërë normale. Në anën 
tjetër, shoqëria indiane është duke u bërë më agresive dhe e pa mëshirshme 
ndaj vetes së saj, veçanërisht ndaj të varfërve të saj dhe nevojtarëve, indianët 
krenohen shumë me arsenalin e tyre bërthamor, por nuk kanë asnjë krenari 
për mendjen dhe shpirtin e tyre. Pas më shumë se 50 viteve të pavarësisë 
shpirti indian është bërë më mosbesues dhe i deformuar. Indianët shpesh 
shohin frikë aty ku realisht nuk ka. Ata janë mjeshtër për të përhapur gjërat 
në mënyrë të vrullshme dhe të pakontrolluar. Vulgaritetet perëndimore, të 
tilla si MTV kanë arritur edhe në fshatrat më të largët, por transparenca 
perëndimore nuk ka prekur madje, as institucionet më të mëdha. 

Unë dëshiroja të shihja llogaritë e nënë Terezës së Kalkutës për arsye 
kureshtjeje dhe vërtetimi përfundimtar. Nuk po prisja ndonjë revolucion aty. 
Isha kureshtar për të parë nëse shumat më të mëdha të parave ishin të 
depozituara aty, të tilla si çeku i çmimit Nobel, çeku i çmimit Templeton, 
mbledhja e parave nga Alberta, çeku i Arafatit, paratë e dhëna nga Penelope 
Cruz (ajo dha tërë fitimin e një prej filmave të saj). 

Kompania ajrore indiane Jet Airaways i dha asaj 1% të të ardhurave të 
saj vjetore një periudhë kohore. Tata Tea i dha asaj 2 milion Rupi. Tata Tea i 
dha gjithashtu 1 Rupi për çdo kile çaj të shitur në Kalkuta për një periudhë 
kohore nga janari deri në mars të vitit 1994, por pa përmendur llogaritë 
bankare të fitimit të kompanisë.309 Isha kureshtar të shihja nëse llogaritë e 
Terezës i përmendnin këto donacione. Tata Tea hasi në probleme për shkak 
të AGM-së së tyre, në 19 shtator të vitit 1994, kur një aksionar kundërshtoi 
donacionet që i jepeshin nënë Terezës, veçanërisht, duke qenë se ato nuk 
ishin aprovuar nga aksionarët. Kompania i justifikoi donacionet si një 
reklamim, prandaj ata thanë se ato nuk kishin nevojë për ndonjë aprovim 
apo përmendje të veçantë. 

Megjithëse nuk është një nga shumat më të mëdha, unë isha veçanërisht 
kureshtar të dija për paratë e çmimit Nobel meqenëse bëri kaq shumë bujë 
në kohën që u dha. Qeveria indiane donte të taksonte paratë, duke shkaktuar 
nëpër media editorial pas editorialesh përçmuese në të gjithë botën 
perëndimore. Qeveria ra dakord që ajo të sillte paratë pa taksë nëse ajo 
dëshironte. Por a i solli ajo paratë? Apo u dërguan për në Romë? 

 
309 & 13. Anne Sebba , Nënë Tereza përtej imazhit ( Weidenfield & Nicolson), 1997, fq 227. 
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Politikat e Nënë Terezës 

 
 

 
Nënë Tereza lëshoi mijëra deklarata se ajo nuk merrej me çështje 

politike, por edhe dikush që nuk ka njohuri dhe nuk është i vëmendshëm për 
këto çështje do të ngelej i habitur, nëse ajo vërtet nuk e dëshironte këtë gjë. 

Dëshiroj që në fillim, ta bëj të qartë se unë nuk dëshiroj ta gjykoj nënë 
Terezën nga pikëpamja e krahut politik të majtë, sikundër shumica e 
personave nga ky spektër i krahut politik. Sipas shumë njerëzve nga krahu i 
ashpër i majtë, nënë Tereza ishte e keqe sepse ajo nuk kishte idetë e tyre 
politike. Druhem se nuk kam dhe aq kohë sa ta diskutoj nga kjo pikëpamje, 
kjo jo për shkak se unë vetë nuk kam ide politike të përcaktuara. 

Në nivelin ndërkombëtar, agjenda politike e nënë Terezës ishte “e ngu-
shtë” dhe kishte të bënte me ndërhyrjen në “politikën” e riprodhimit njerë-
zor dhe Katolicizmit. Në Indi sidoqoftë, ajo u angazhua direkt më shumë në 
politikë dhe në çështje delikate. 

Në çështjet për abortimet, kontraceptivët dhe katolicizmin, ajo i gjeti 
aleatët e saj politikë në një spektër të veçantë në arenën politike, të cilët janë 
më të zhurmshëm në SHBA. Në të vërtetë aleatët e saj të mëdhenj në 
politikë ndodheshin në këtë vend, sikurse ishin edhe mbështetësit e saj më të 
fuqishëm financiar. Jo të gjithë miqtë e saj politik ishin katolikë dhe disa prej 
tyre sikurse ish-presidenti amerikan Ronald Reagan janë të krishterë të fuqi-
shëm nga sekte të tjera të krishtera. Aktualisht, pa bërë thirrje të hapur publi-
kut amerikan për të votuar republikanët, ajo e bënte shumë të qartë mbësh-
tetjen e saj, veçanërisht duke takuar kandidatët republikanë përpara se të 
zhvilloheshin zgjedhjet. Kur kandidati republikan Bob Doll u vu në dyshim 
për të kandiduar për shkak të ideve të tij anti-abort, ai nxori kartën e nënë 
Terezës, duke thënë se ai kishte mbështetjen dhe nxitjen e nënë Terezës. 



 286 

Shumë nga miqtë politik të nënë Terezës ishin antisemitë dhe racistë, 
megjithëse ajo vetë nuk ishte përkrahëse e asnjërës prej këtyre. Por ajo tregoi 
se ajo përshtatej menjëherë dhe bënte aleat, çdokënd që mbështeste kauzën e 
saj. Kjo ishte veçanërisht e dukshme kur bie fjala për politikën indiane në 
përgjithësi, gjë tek e cila do të kthehem pak më vonë. 

Idetë politike ndërkombëtare për nënë Terezën vinin kryesisht të 
diktuara nga Vatikani. Miqësia ndërmjet nënë Terezës dhe Papës John Paul 
II ishte akoma më e veçantë se miqësia që ekzistonte ndërmjet Reagan dhe 
Thatcher. Nënë Tereza nuk u takua kurrë ballë për ballë me Papët e tjerë, të 
cilët ishin të gjithë duke iu shmangur çështjes së kontraceptivëve. Papa i 
tanishëm, duke deklaruar hapur se kontraceptivët ishin anti-jetë u bë 
menjëherë favoriti i saj. Ai gjithashtu ka përjashtuar mundësin se mund të 
ketë ndonjë diskutim për të lejuar gratë të bëhen priftëresha. Në të vërtetë 
kur kisha e Anglisë votoi në favor për të lejuar gratë të bëheshin priftëresha, 
ai dërgoi në mesnatë një telegram proteste. Nënë Tereza vetë mbeti e 
palëkundur kundër idesë për të lejuar gratë të bëheshin priftëresha. Duke 
shpjeguar se përse gratë nuk mund të bëheshin priftëresha, njëherë në vitin 
1984 ajo i tregoi një gazetari indian: “Asnjë nuk mund të bëhet priftëreshë 
më e mirë se Shën Mëria jonë, dhe ajo gjithmonë mbeti vetëm shërbëtore e 
Zotit. Gazetari hindu e keqkuptoi “Our Lady” (Shën Mëria) për “our ladies” 
( zonjushat tona) dhe dërgoi një mesazh në gjithë mediat botërore se nënë 
Tereza i aprovonte gratë të bëheshin priftëresha. Nënë Tereza nuk ishte e 
kënaqur, shumë mohime nga ana e saj erdhën më pas, duke përfshirë edhe 
njërën ku ajo theksonte se qëndronte e një mendjeje me ato çka kishte 
deklaruar Papa për këtë çështje.310 

 Në vitin 1983 Shoqata Kombëtare e Grave Fetare në SHBA apo e quaj-
tur ndryshe "Shoqata e Murgeshave" u rebelua kundër Papës për çështjen e 
grave priftëresha. Shoqata nxori një rezolutë në mbledhjen e përvitshme të 
saj duke deklaruar se ato do të qëndronin të bashkuara dhe nuk do të thyhe-
shin. Si e zgjidhi Papa këtë situatë? Pak fjalë të thëna në veshët e Terezës, 
ndërsa ajo ishte në Vatikan në atë kohë, ishte më se e mjaftueshme. 

 Nënë Tereza gjithmonë deklaronte se ditët e saj më të lumtura në jetë 
ishin kur Ati i Shenjtë erdhi në Kalkuta. Ishte këmbëngulja e saj që e solli 
Papën për të vizituar këtë qytet Marksist, të pa fe dhe me një popullsi 
katolike që pothuajse nuk ekzistonte. Ia vlen të përmendim se dita më me fat 
për nënë Terezën ishte jo kur mori urdhrin Hyjnor për të lënë manastirin e 
saj, apo kur ajo themeloi urdhrin e saj apo shtëpinë e saj të parë, apo edhe 
kur kuroi të sëmurin e parë të saj, por kur ajo ia arriti të sillte udhëheqësin e 
një urdhri të huaj në një qytet indian. 

 
310 Eileen Egan, Një vizion i tillë për rrugën, fq 406. 
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Pas vdekjes së nënë Terezës, në rrethin e ngushtë të Papës mbetën të 
tjerë ultra ortodoks të vendosur si kardinali O” Connor i New York (tani i 
vdekur), kardinali Sin i Filipineve dhe kardinali Ratzinger. Ratzinger, i cili gji-
thashtu ishte i lidhur ngushtë me nënë Terezën, nuk mund t'i tolerojë besi-
met e tjera fetare. Ai e ka quajtur Budizmin “auto-erotik”, ai gjithashtu ka 
përjashtuar nga kisha priftin e tij, Tisa Balsuriya, krimi i vetëm i të cilit ishte 
se kishte portretizuar virgjëreshën Maria në një portret të fortë dhe jo orto-
doks. (Tisa Balsuriya kohët e fundit është pranuar përsëri, pas një sërë prote-
stash në mbarë botën nga katolikët liberal). Ratzinger gjithashtu kryeson 
kongregacionin për doktrinën fetare (CDF), organi trashëgimtar i zyrës së 
shenjtë për inkuizicion. Në gjithë këtë klub vetëm për meshkujt shovinist dhe 
jo miqësor për femrat, nënë Tereza ishte e mirëpritur sepse pikëpamjet e saj 
ishin identike me anëtarët meshkuj të tij. Ajo ishte ambasadorja e tyre më e 
efektshme. Në të vërtetë kjo femër e ngritur në qiell me trup të vogël dhe e 
veshur me sari shihej si njeriu më i nderuar nga rrethi i brendshëm i Vatikanit. 

Çdo besim fetar dëshiron të ketë përfaqësitë e veta në territoret ku janë 
dominante fetë e tjera, por Vatikani e kishte të vështirë për të mos thënë të 
pamundur, për t'u futur në bllokun e vendeve socialiste dhe atyre myslimane. 
Të dyja, makina politike e Vatikanit dhe vetë nënë Tereza e dinin se ajo ishte 
i vetmi person që do të lejohej të hynte në territore armiqësore për shkak të 
bindjeve politike apo fetare. Çdo qeveri në botë që do të kundërshtonte atë 
të hynte në territorin e saj, do të kishte pasoja të rrezikshme për veten. 

Regjimet, të cilat normalisht nuk do të lejonin praninë e Biblës, do të 
miratonin kërkesën e saj për ta lejuar atë. Ajo shkoi në Etiopi, Libi, Tunizi 
dhe Irak. Këto përfaqësi ishin gjoja për qëllime bamirëse (në konferencat e 
shkurtra për gazetarët), por në realitet ato ishin aty për të valëvitur flamurin e 
katolicizmit. Në Tuniz, për shembull, ajo kishte një manastir për murgeshat, 
por jo një shtëpi për të varfërit. Në Libi ato nuk do të lejoheshin të gjenin 
një shtëpi edhe nëse ato do të dëshironin. 

Fidel Castro e kishte të pamundur t'i thoshte jo asaj sepse ai e dinte që 
do të largonte shumë nga përkrahësit e tij rreth e rrotull botës nëse ai vepro-
nte kështu. Nën urdhrin e Vatikanit nënë Tereza fluturoi me një aeroplan 
privat në Havana nga Fort Lauderdale në Florida në 9 korrik 1986 për të 
takuar Castron. Castro ishte i detyruar të binte dakord për të pranuar atë të 
vinte në Kuba, sepse t'i thoshe "jo" nënë Terezës, do të thoshte të bëje një 
vetëvrasje në marrëdhëniet me publikun.  

Sapo u dha leja, nënë Tereza deklaroi me sinqeritet se misioni i saj në 
Kuba do të përfshihej në “punë shpirtërore.” 

Gjatë viteve 1980 Nëna u bë e fiksuar me idenë për të hyrë Bashkimin 
Sovjetik dhe i shkroi letër Gorbaçovit shumë herë për t'u lejuar të hynte në 
të. Të gjithë e kujtojmë fotografinë e saj të famshme ndërsa i drejtohej 
gazetarëve në një konferencë për shtypin në Moskë në 21 gusht 1987 nën 
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portretin e Karl Marksit. Ideja e saj e fundit që iu bë obsesion ishte Kina. 
Madje edhe kur ajo ishte e sëmurë mjaft rëndë fjalët që ajo pëshpëriste ishin 
“Le të lutemi që të hyjmë në Kinë.” Është thënë se edhe ditën që ajo vdiq 
mërzitja për Kinën e shqetësonte atë. 

Në një regjistrim me video, e cila është e mundshme edhe për publikun 
të shihet, e filmuar pas operacionit të saj në zemër në prani të doktorëve dhe 
infermierëve në klinikën Scripps, në Kaliforni në 14 janar 1992, ajo foli në 
tërësi për sukseset e saj politike në vendet e bllokut komunist: 

 
Kujtoni kur unë shkova në Kubë. Unë u ftova për të shkuar atje. (Ajo e ftoi 
veten e saj për të shkuar atje) Kastro më pyeti: “Përse do që të vish në 
Kubë?” Sikurse ju e dini Kisha ishte krejtësisht e mbyllur atëherë. Nuk 
kishte as priftërinj as murgesha. Ne kemi pesë shtëpi deri tani atje. Në Rusi 
ne kemi dhjetë shtëpi. Ne kemi hapur shtëpi në Shqipëri. Shqipëria ishte 
nga ana ligjore ateiste. Lajmi më i mirë i fundit që unë do të dëshiroja është 
veçanërisht që ju të luteshit për Kinën. Qeveria e Kinës më ka kërkuar të 
hap shtëpi atje. Unë dua që ju të luteni shumë. Sapo unë të jem më mirë 
dhe në gjendje për të udhëtuar, unë do të shkoj atje. Kjo është mrekullia 
numër një, një mrekulli e vërtetë na ka ardhur nga ata, unë nuk pyeta, unë 
nuk do të shkoj në Kinë, në rregull, nuk po bëj shaka, Kina është e juaja, në 
rregull (ngre dorën e saj të djathtë lart dhe e shtyn përpara). Turqia 
gjithashtu na ka kërkuar të shkojmë atje. Kjo është një mrekulli nga Zoti...... 
 
Nuk është e vërtetë që qeveria kineze i ka kërkuar Nënës që të hapi 

shtëpi për organizatën e saj atje. Ajo i bëri kërkesa të panumërta qeverisë 
kineze nëpërmjet kanaleve të ndryshme dhe kreu të paktën dy udhëtime sek-
rete atje. Të paktën 6 vjet pas fjalimit që mbajti deri në ditën që vdiq, asaj 
nuk iu lejua të hapte institucionet e saj në Kinë, gjë e cila e përgënjeshtron 
deklaratën që kishte bërë se qeveria kineze mezi po priste që ajo të hapte 
shtëpitë e saj atje. 

Amerika Latine ishte një rast i veçantë për të dy, Papën dhe nënë 
Terezën. Këtu ata të dy bashkë zhvilluan strategjinë për të luftuar socializmin 
me katolicizmin. Të dy, Nëna dhe John Paul II ishin veçanërisht të shqetësu-
ar për “Liberation Theology” (“Teoria e çlirimit”), të cilën ata e konsidero-
nin një deformim Marksist korruptim të mësimeve të krishtera. Nënë Tereza 
kishte një përbuzje të madhe për priftërinjtë që donin të bënin mirë dhe të 
angazhoheshin me punët e komunitetit. “Unë u them të gjithë priftërinjve. 
Ju nuk jeni bërë priftërinj për t'u marrë me punë sociale.”311 

Vatikani ka veçuar Nikaraguan si një rast të veçantë për shkak të popu-
llaritetit atje të Sandinistas, dhe nënë Tereza siç dihet shkoi atje me kryqin në 

 
311 Jose L Gonzalez-Balado, Duke dashur Jezusin nënë Tereza (Burimi, 1991), fq 46. 
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dorë. Institucioni më i ri i urdhrit të saj në Nikaragua, i themeluar në vitin 
1997 është një shtëpi meditimi, kur ajo që i duhet këtij vendi janë institucio-
net bamirëse. 

Për shkak të shoqërimit me Papën, nënë Tereza nuk është kudo popu-
llore në Amerikën e jugut. Shumë nga priftërinjtë atje e trajtojnë atë me 
dyshim dhe përbuzje.  

Kur Vëllezërit që i përkisnin urdhrit të saj shkuan njëherë në Brazil, për 
të ngritur misionin e tyre atje, iu kërkua nga priftërinjtë vendas “t’ia mba-
thnin”312 

Priftërinjtë e Amerikës së jugut nuk ia kanë falur Papës trajtimin që ai i 
bëri kryepeshkopit Romeo të El Salvador, i cili u vra në vitin 1980 nga 
skuadrat e vdekjes vendase të sponsorizuara nga CIA, ndërsa ai ishte duke 
mbajtur meshën. Dhjetë muaj përpara se ai të vritej, Romero kishte udhëtuar 
për në Vatikan t'i tregonte Papës rreth vrasjeve të pamëshirshme të qyteta-
rëve dhe priftërinjve katolikë, të cilët e kundërshtonin juntën ushtarake. 

 I njëjti Papë, i cili po e sillte botën në gjunjë me protestat e tij kundër 
dhunimeve të të drejtave të njeriut në Evropën lindore, e la Romero-n të 
priste për rreth gjashtë javë përpara se ta takonte atë, megjithëse 
kryepeshkopët kanë të drejtë për ta takuar menjëherë Papën. Kur John Paul 
II e takoi më në fund Romero-n në një takim të shkurtër, e nisi mbrapsht me 
këshilla për të rregulluar mënyrat e tij të sjelljes. 

Mbështetja e Vatikanit për diktaturën ushtarake të Haitit (dhe katoliciz-
mit fashist) ishte po ashtu e çuditshme. Edhe këtu prapë nënë Tereza i bëri 
jehonë me zhurmë të madhe linjës që mbante Vatikani. Kur ushtria e Haitit 
përmbysi priftin e zgjedhur në mënyrë demokratike (katolik socialist), Jean-
Bertrand Aristide në vitin 1991, Vatikani ishte i vetmi që e njohu zyrtarisht 
juntën ushtarake. Madje, kjo gjë përmendet edhe nga autori i biografive të 
shenjtorëve dhe i biografisë së John Paul II Tad Szulc: 

 
Mund të duket e çuditshme, por nuk pati asnjë protestë nga Vatikani kun-
dër dhunimeve masive të të drejtave të njeriut, duke përfshirë dhe vrasjet e 
panumërta, gjatë sundimit të juntës ushtarake, dhe asnjë fjalë publike për të 
mbështetur rivendosjen në zyrë të Jean-Bertrand Aristide. Si pasojë, 
Aristide i kërkoi organeve fetare ta lejonin atë për t'u larguar nga priftëria 
përfundimisht .313 

 
 Nënë Tereza, sigurisht, ishte një mikeshë e vjetër e milicisë së Haitit. 

Ajo dhe familja famëkeqe e Duvalier, të cilët sundonin me ndihmën e ushtri-
së së tyre private Tonton Macoutes kishin një pëlqim të ndërsjellë për njëri-

 
312 Një vizion i tillë për rrugën, fq 345. 
313 Tad Szulc, Pope Paul II The Biography, ( Simon & Schuster, 1995), fq 479. 
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tjetrin. Kur ajo e vizitoi Haitin si një mysafire e familjes Douvalier (shkoi për 
të marrë medaljen e Haitit Legion d”Honneur) i thuri lavde Madam Douva-
lier, e cila jo vetëm që kishte mjelë miliona nga arka e shtetit, por gjithashtu 
ishte një urdhëruese e torturës. 

Nëna i tha Michele Duvalier: “Madam Presidente vendi ngazëllehet nga 
puna jote plot gjallëri.” Ajo gjithashtu shtoi se kurrë nuk kishte parë “njerëzit 
e varfër kaq të afruar me kryetaren e tyre të shtetit. Ky ishte një mësim i bu-
kur për mua.” 

Unë e marr me mend se ata që përpiqen të shfajësojnë nënë Terezën, do 
të thonë se ajo thjesht po përpiqej të ishte e sjellshme me mikpritësit e saj, 
gjë që ishte pjesë e protokollit diplomatik. Pasi ajo ishte mësuar me qindra 
fjalime gjatë jetës së saj në çdo cep të botës drejtuar llojeve të ndryshëm 
mikpritësish, kam frikë se nuk mund të bie dakord me këtë lloj linje argume-
ntimi. Ajo vështirë se foli ndonjëherë për të lavdëruar mikpritëset e saj, 
madje edhe merrte dhurata nga ata, fjalimet e saj ishin zakonisht të stërzgja-
tura, duke filluar me temën e varfërisë (me të dyja, atë trupore dhe atë të 
mendjes) dhe pastaj duke kaluar në një fjalim të ashpër kundër abortit. 

Lavdërimi që ajo i atribuoi Duvalireve ishte një certifikatë e veçantë që 
ajo e rezervonte për më të zgjedhurit, ku fliste mbi arritjet e jetës së tyre. Më 
vjen nëpër mend vetëm ish presidenti Reagan i cili pati një trajtim të tillë. 
Madje edhe kryebashkiaku i Romës Rutelli, i cili deklaroi se donte ta shpëto-
nte qytetin nga ciganët deri në vitin 2000314 edhe pse ajo ishte e dhënë ndaj 
tij, nuk i thuri të tilla lavde. 

Nuk është se nënë Tereza nuk i vinte re vrasjet pa dallim që bëheshin 
nga diktatorë të pamëshirshëm, por linja ideologjike që ajo ndiqte ishte se 
nëse ti po vepron si duhet për çështjet që kanë të bëjnë me besimin fetar dhe 
me abortin, atëherë çdo gjë tjetër që bën do bëj sikur nuk e vë re. Për më 
tepër nëse ti je bujar për të dhënë para për urdhrin tim atëherë je i larë nga 
gjynahet, për ato të cilat bota në tërësi i sheh si krime. 

Nënë Tereza kishte një lidhje veçanërisht të ngushtë me Ronald dhe 
Nancy Reagan dhe ishte mysafire e nderuar në shtëpinë e bardhë më se një 
herë. Dashuria e saj për Reagan lindi pas përpjekjeve të tij për të bërë të 
paligjshëm abortin në SHBA. Ajo bënte sikur nuk e vinte re që ai ishte nga 
ata që nuk falte, ishte një ithtar i fushatave ushtarake gjakatare dhe iniciues i 
Luftës së Yjeve dhe ishte pro mbajtjes së armëve dhe pro dënimit me varje. 
Ai kurrë nuk dëshironte të njihej si një mik i të varfërve. Thuhet se Reagans, 
të cilët i dinin natyrat e tyre të ftohta dhe të pamëshirshme, i dhanë asaj para 
në shuma astronomike për të qetësuar ndërgjegjen e tyre. Në qershor të vitit 
1981 ajo vizitoi Shtëpinë e Bardhë dhe i mbajti një predikim Reagan-it, që e 

 
314 Catholic News Service (CNS) , SHBA, 30 maj 1996. 
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la Ronald-in pa fjalë (Presidenti nuk ishte një njeri që mendonte shpejt dhe 
shpesh kishte mangësi në gjetjen fjalëve) dhe Nancy u shkreh në lot : 

 
Ju keni vuajtur mundimet e Krishtit në kryq dhe jeni bekuar me mirësi. Ky 
është qëllimi i gjithë kësaj. Nga që ju keni vuajtur dhe keni ndjerë vetë 
dhimbje, ju tani do t'i kuptoni dhimbjet dhe vuajtjet e botës. Kjo gjë ju ka 
ndodhur juve në këtë kohë sepse vendi juaj dhe bota ka nevojë për ju.315 

 
Ajo çfarë kishte parasysh ishte se vendi juaj dhe bota ka nevojë për ju që 

të jeni të fortë dhe të ndaloni abortin në SHBA dhe kështu të bëheni shem-
bull për botën perëndimore. Me “vuajtje dhe dhimbje” ajo kishte parasysh 
abortin, jo vuajtjet e varfërisë apo sëmundjeve. 

E vërteta është se Vatikani nuk është i interesuar në Amerikën Latine 
thjesht për arsye bamirësie. Nuk ka asnjë interes të merret me bamirësi atje, 
arsyeja e tij e vetme është të minoj lëvizjen e majtë dhe të destabilizojë 
Kubën. Qëllimet e vërteta të kishës katolike plotësisht dolën në dritë gjatë 
dramës së zgjatur Elian Gonzalez në gjysmën e parë të vitit 2000. Elian ishte 
6 vjeç kur lundroi nga Kuba për në Majami në një varkë, ndërsa nëna e tij u 
zhduk. Babai i tij (i cili ishte divorcuar nga ajo) ishte në Kuba dhe kërkonte 
që ai të kthehej. Ekspertët ligjorë të fëmijëve në SHBA donin që ai të kthe-
hej. Më e rëndësishmja ishte se fëmija donte të kthehej. Njerëzit e vetëm që 
kërkonin që ai të mbetej në Florida dhe të rritej pranë dajallarëve (katolik të 
devotshëm) të tij të largët (shumica e të cilëve kishin dosje për krime të 
rënda) ishin ata nga kisha katolike.  

Kisha, e cila është kaq e dhënë pas nxjerrjes në pah të “vlerave të famil-
jes” ishte tani kaq e prirur për të pikëlluar babanë për të birin. Në të vërtetë 
që në kohën që president ishte Eisenhower, CIA dhe kisha katolike vendase 
ndërmorën operacionin Peter Pan, i cili i la jetim fëmijët kubanezë duke i 
larguar nga prindërit e tyre dhe duke i rritur në familje katolike në SHBA. 

Roli më i dobishëm politik i nënë Terezës doli në pah në vitet para se të 
shkatërrohej blloku socialist. Nuk është bërë e njohur (pranuar nga Vatikani) 
se Papa bashkëpunoi me CIA-n për të sjellë përmbysjen në Evropën lindore. 
Ai dhe nënë Tereza punuan pa u lodhur për t'u lejuar të hynin në bllokun e 
vendeve socialiste të Evropës lindore, vite para se muri i Berlinit të shembej. 
Edhe në këtë rast, qëllimi i vetëm ishte më shumë destabilizimi politik se sa 
qëllimi i bamirësisë. Rasti i shtëpisë së nënë Terezës në Berlinin lindor është 
një shembull. Ajo erdhi në Berlinin lindor në qershor 1980 dhe udhëhoqi një 
meshë për 20 mijë njerëz, ajo e quajti atë “meshë në shesh të hapur”. Megji-
thatë, nuk më kujtohet që ajo të ketë mbajtur një meshë në vend të hapur në 
ndonjë vend tjetër, ky nuk ishte stili i saj. Ajo hapi shtëpinë e saj në Berlinin 

 
315 Dinesh D’Souza, Ronald Reagan ( Touchstone, 1997), fq 207. 
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lindor në vitin 1981 në kulmin e luftës së ftohtë, dy vjet pasi ajo kishte marrë 
çmimin Nobel; edhe autoritetet e Berlinit lindor nuk guxonin t'i thoshin asaj 
jo. Por brenda pak ditësh që muri i Berlinit ra, shtëpia u mbyll, kur në realitet 
kjo ishte koha e duhur që Berlini lindor kishte nevojë urgjente për ndihmë 
në problemet e tij të reja dhe të shumëfishta. 

Gjatë gjithë jetës së saj nënë Tereza mbajti qindra takime të fshehta me 
Papë të ndryshëm me qëllim që katolicizmi të kthehej në vendin e saj të 
lindjes, në Shqipëri. Ajo ishte mjaft me fat që pa gjatë jetës së saj rënien e 
regjimit stalinist në Shqipëri. Nuk ishte koincidencë, sidoqoftë, rrëzimi nga 
turmat i statujës së diktatorit të mëparshëm Enver Hoxha në 21 shkurt të 
1991 që Tereza të mbërrinte në Tiranë në 2 mars. Ajo ishte duke qëndruar 
në Romë gjatë gjithë shkurtit, duke pritur për të ardhur një moment me fat, 
një lëvizje politike brilante me qëllim për të ri-përforcuar mbërritjen e 
katolicizmit. Politika të sakta nga një grua që i kuptonte si duhej. Në të 
vërtetë për të mbajtur vendndodhjen e saj sekrete nga kundërshtarët, ajo 
udhëtoi pa e treguar emrin nga India për në Romë. Emri i saj nuk ishte në 
listën e pasagjerëve të linjës ajrore Air India, një fakt i bërë i njohur në bio-
grafinë e saj zyrtare.316 

Sidoqoftë, gjoja nënë Tereza nuk përzihej në punët politike të luftës së 
ftohtë, madje edhe kur ndërhyrja e saj ose edhe përmendja, do të kishte qenë 
shumë përfituese për të arrestuarit dhe disidentët. Kur të gjithë fituesit e 
çmimit Nobel, të vitit 1979 vendosën t'i dërgonin një letër Brezhnev-it, duke 
protestuar për ndalimin që i ishte bërë një shkencëtari të ri rus, e vetmja lau-
reate që nuk do ta nënshkruante letrën ishte nënë Tereza do të dukej shumë 
“politike” në sytë e botës, 

Përsëri në Indi ajo sillej ndryshe. Në korrik të vitit 1997 një punëtor që 
merrej me ndërtimtari, i quajtur Sanjoy Ghose u rrëmbye nga guerrilasit që 
kërkonin ndarjen e krahinës së Assamit, nënë Tereza me gjithë reputacionin 
e saj bëri thirrje me anë të një faksi që nga Vatikani (ajo ishte vizita e fundit 
për të) duke u kërkuar terroristëve ta lironin atë. (Sanjoy Ghose më vonë u 
gjet i vdekur.) 

Nënë Tereza ishte instrumenti që e ktheu konferencën për popullsinë në 
Kairo në vitin 1994 në një takim të parëndësishëm. Si një shtet sovran Vati-
kani ishte ftuar të merrte pjesë në konferencë. Megjithatë më duket e çudit-
shme që një “shtet” pa gra dhe fëmijë në popullsinë e tij duhet ftuar të marrë 
pjesë në një konferencë të tillë në fund të fundit. Është e kotë të bëjmë lojëra 
fjalësh, kur dimë çfarë pushteti ka Vatikani. 

Institucioni katolik luftoi me mish e shpirt për të shkatërruar konferen-
cën dhe më në fund ia arriti në një masë të madhe. Ndërmjet komploteve që 
thuri ishte një letër e sheqerosur e nënshkruar personalisht nga nënë Tereza, 

 
316 Kathryn Spink, Nënë Tereza; një biografi e autorizuar ( HarperCollins 1997), fq 238. 
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adresuar për konferencën; ajo përmbante fjalët e saj të zakonshme: “Nëse 
një nënë vret fëmijën e saj, atëherë çfarë mund të na ndali mua dhe ty të 
vrasim njëri-tjetrin? Ajo ia bëri mjaft të qartë konferencës se kishte kapacite-
tin të kujdesej për milionat e të gjithë fëmijëve të padëshiruar në mbarë 
botën: “ Në qoftë se ka një fëmijë të cilin ju nuk e doni, nuk mund ta ushq-
eni apo edukoni, ma jepni mua atë fëmijë. Unë do të kujdesem për atë fëmi-
jë.” Nuk ka dyshim madje edhe shumica e delegatëve jo katolik e besonin 
atë, nënë Tereza nuk thoshte gënjeshtra! Pasi konferenca mbaroi, Vatikani e 
mbajti peng duke refuzuar ta nënshkruante deklaratën e përbashkët vetëm 
nëse formulimi do të ndryshonte. Papa dhe nënë Tereza refuzuan të mirato-
nin përdorimin e kontraceptivëve nga gratë për të penguar shtatzëninë e 
padëshiruar, në çfarë do qoftë rrethane, duke përfshirë martesën madje edhe 
kur janë të përdhunuara. Në vitin 1996 Vatikani e anuloi kontributin e tij 
financiar prej 2.500 dollarë në vit për UNICEF-in sepse ishte duke ofruar 
“pilulat kontraceptive për gratë e sapo përdhunuara”. Gra, të cilat ishin 
përdhunuar në Afrikën qendrore nëpër kampet e refugjatëve. 

Pas konferencës së Kajros, në vitin 1995 erdhi konferenca e katërt 
"Women" në Pekin. Në këtë konferencë nënë Tereza bëri një hap më përpa-
ra. Ajo u lidh me Mercedes Wilson nga krahu i djathtë ultra ortodoks i Fo-
ndacionit Amerikan për Familjen, për të shpënë letrën e saj që ajo kishte 
shkruar dhe ta lexonte atë në konferencë. Letra e nënë Terezës ishte therëse 
dhe sulmonte konceptin e gruas së pavarur: 

 
Asnjë lloj pune, plani, asnjë pronësi, asnjë lloj ideje për lirinë nuk mund të 
zërë vendin e dashurisë..... Akoma do të mund ta shkatërrojmë ne këtë 
dhuratë për të qenë nënë, veçanërisht nga mëkati i abortit, por gjithashtu, 
duke menduar se gjërat si punët apo pozicionet që zëmë në shoqëri janë më 
të rëndësishme....... 
 
Letra zuri vendin kryesor në edicionet e lajmeve. Që konferenca mori 

gjithashtu një peticion të nënshkruar nga mijëra gra të varfëra të Kalkutës që 
mbështetnin punën që bëhej për planifikimin familjar kurrë nuk u bë e njohur. 
(Letër e dërguar nëpërmjet Shoqatës së Planifikimit Familjar të Indisë.) 

Shumë nga admirueset e nënë Terezës nga shtresat e larta të shoqërisë 
janë gra, dhe madje disa prej tyre mund edhe të mendojnë se karriera është 
shumë herë më tepër e rëndësishme se rritja dhe edukimi i një fëmije. Unë 
shpresoj njerëz si Joan Collins, Julia Roberts, Gina Lollobrigida, Elizabeth 
Taylor, Elizabeth Hurley, Penelope Cruz pa përmendur mijërat e grave që 
punojnë në media, në të gjithë botën, ta kuptonin se me çfarë përbuzje 
shiheshin ato nga heroina e tyre. 

Për rastin e vetes së saj, nënë Tereza nuk mendonte se ishte një grua 
karriere, duke qenë se ajo ishte duke e bërë këtë për Jezusin. 
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Urrej ta pranoj këtë dallim, por kur bie fjala për çështje sociale edhe vetë 
Papa i tanishëm është më liberal se nënë Tereza. Papa në letrën e tij për 
konferencën në Pekin nuk përmendi rolin e “shërbëtoreve të devotshme”, tha 
gjithashtu se burrat dhe gratë janë të barabartë, por të ndryshëm “uni-duality”. 
Ai gjithashtu, në mënyrë ironike tha: “Faleminderit grave që punojnë.” 

Thëniet e nënë Terezës se ajo nuk i ndiqte vetë personalisht konferencat 
sepse kjo do të ishte diçka tepër politike, nuk qëndron përballë një këqyrje të 
hollësishme sepse ajo vetë ishte një delegate zyrtare e Vatikanit në vitin 1975 
në konferencën ndërkombëtare për gratë të zhvilluar nga Kombet e 
Bashkuara në qytetin e Meksikos. Vatikani sidoqoftë, nuk e lejoi atë të krye-
sonte delegacionin, nderi për këtë i përkiste një burri, peshkopit Ramon 
Torrella Cascante. 

Për sa i përket abortit ishte nënë Tereza që e ndryshoi këtë nga një çësh-
tje personale në çështje politike gjatë dekadave të fundit. Të lënë vetëm, ple-
qtë në Vatikan, dikush mund të dyshojë do të kishin qenë injoruar si një tufë 
të venitur dhe pa iniciativë. 

Ishte për t'u habitur se si media botërore raportonte me një ndryshim të 
madh thirrjen që nënë Tereza u bënte mijëra grave në Bangladesh, të cilat ki-
shin mbetur shtatzënë pasi ishin përdhunuar nga ushtarët pakistanez gjatë lu-
ftës për pavarësi në vitin 1971 t'i mbanin fëmijët. Zëri i vetëm kritik kundër 
saj ishte i Germaine Greer, e cila ishte cilësuar si një feministe e çmendur 
nga gazetarët. Tortura barbare që iu ishte bërë këtyre grave të kapura rob 
ishte përshkruar nga Joyce Goldman duke shkruar për revistën American.317  

Joyce Goldman shkroi për gratë që ishin mbajtur në baraka dhe përdo-
rur si “makina cigaresh” nga ushtarët, dhe një prej tyre ishte cituar të kishte 
thënë: "Ne i përdornim vajzat derisa ato vdisnin.” Ajo përshkroi rastin e një 
vajze të vogël tetë vjeçare, e cila ishte tepër e vogël për nevojat e ushtarëve 
dhe ishte çarë për t'u përshtatur për ta dhe më pas përdhunuar deri sa vdiq. 

Është interesante që nënë Tereza nuk shqiptoi asnjë fjalë të vetme për të 
dënuar veprimet e ushtarëve ose madje një fjalë të vetme simpatie, për gratë 
që ishin bërë viktima të tyre. 

Fiksimi i saj i vetëm ishte se nëse gratë e përdhunuara ishin shtatzënë 
ato nuk duhej të abortonin. Ajo mund të kishte përfshirë në ndihmën e saj 
të gjitha gratë e torturuara dhe të abuzuara, por në vend të kësaj ajo zgjodhi 
t'u ofronte ndihmë vetëm grave shtatzëna, dhe kjo ndihmë vetëm për ato 
gra që ishin përdhunuar dhe kishin ndërmend t'i mbanin fëmijët, deri në 
kohën që ato të lindnin. Ajo që nuk dihet në përgjithësi është se sa 
vëmendje i është kushtuar thirrjeve të saj të tërbuara, më pak se 50 gra i 
mbajtën fëmijët e tyre edhe këto për arsye të ndryshme që nuk kanë lidhje 
me lutjen e nënën Terezës. 

 
317 Ms., gusht 1972, fq 84, 88. 
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Jashtë, nën kontinentit Indian nënë Tereza do të sillte vërdallë gjithë 
botën për të ndaluar një abort të vetëm. Në të vërtetë ajo udhëtoi nëpër botë 
për të ndaluar një abort, ose për çështjen e abortit. Në maj të vitit 1981 ajo 
dëgjoi se miku i saj kundër abortit senatori Republikan Mark Hatfield kishte 
votuar kundër amendamentit Hyde, i cili kërkonte të ndalonte financimin 
nga qeveritë federale të abortimit që kryenin gratë që ishin përdhunuar apo 
kishin rënë pre e incestit familjar. Ai e bëri këtë gjë për arsye teknike, por kjo 
nuk e ndaloi nënë Terezën të udhëtonte deri në Capitol Hill, për ta shtrydhur 
mikun e saj për dy orë rresht nën shoqërinë e dy militantëve kundër abortit 
se përse ai veproi në këtë mënyrë: “Ajo vazhdoi me një ritëm të lartë pyetjet 
rreth çështjes së abortit” tha ai. Lobi kundër abortit ia nxiu jetën Hatfield sa 
që ai u detyrua të thoshte: 

 
Ata kanë një shpirt aq të lig, të pa kompromis dhe padashuri si ata të cilët 
unë i kam hasur në luftërat në Vietnam, në kanalin Panamez, ose në ndonjë 
çështje tjetër të diskutueshme. Ju keni dëgjuar për fuqinë e shoqatës 
kombëtare për mbajtjen e armëve dhe sistemin e saj të komunikacionit për 
të arritur Kongresin.... Më lejoni pra t'u them, ata janë çikërrima krahasuar 
me këtë organizatë. 
 
Megjithëse nënë Tereza ishte në drejtimin e kësaj organizate “të lig, të pa 

kompromis dhe padashuri” Mark Hatfield e kurseu atë, duke thënë se ajo 
ishte një grua plakë dhe naive, e cila ishte manipuluar, ajo në çdo situatë ishte 
kursyer pa marrë parasysh gjërat që bënte. Më vonë ajo e takoi Mark 
Hatfield nën shoqërinë e presidentit Reagan (i cili ishte në favor të amenda-
mentit Hyde ) dhe ia bëri shumë të qartë se mos mbajtja e krahut që duhej 
për çfarëdo arsye ishte diçka që ajo nuk mund ta kapërdinte lehtë. Në qoftë 
se kjo nuk është politikë aktive, do të dëshiroja të dija se çfarë është. 

Në vitin 1981 nënë Tereza udhëtoi për në Japoni t'u adresohej mble-
dhjeve kundër abortit të financuar nga katolikët japonezë. Ajo u përpoq të 
siguronte një dalje në televizione sa më shumë të ishte e mundur. E pakëna-
qur me rezultatin e arritur, një vit më vonë ajo shkoi përsëri atje, kësaj radhe 
në mënyrë të fortë duke grupuar rreth 230 deputetë në hotelin Hilton (në 24 
prill 1982). Ajo pothuajse ia arriti të ndryshonte ligjin për abortim në Japoni. 
Gjatë të njëjtit udhëtim ajo vizitoi shtëpinë për viktimat e bombës atomike 
në Nagasaki. Ajo nuk tha asgjë për vuajtjet e viktimave dhe për tmerrin që 
shkaktonte bomba; gjithë gëzim u tha atyre që shkatërruesi më i madh i 
paqes në botë ishte aborti. Nënë Tereza kishte bërë fushatë aktive kundër 
Geraldine Ferraro (një katolik, i cili nuk ishte absolutisht kundër abortit) 
gjatë zgjedhjeve presidenciale në SHBA në vitin 1984. në 15 tetor kardinali i 
New York O'Connor bëri një sulm të hidhur publik kundër Geraldine 
Ferraro, në një takim në Cathedral High School, nënë Tereza papritur u 
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shfaq pa njoftuar në podium dhe qëndroi pranë tij gjatë gjithë fjalimit. Tre 
ditë më vonë, Ferraros iu tha se ai nuk ishte i mirëpritur në Darkën e 
Takimit Politik Katolik, ku ai duhej të mbante fjalim. Dihet se nënë Tereza 
kishte qenë mjaft influencuese për t'i bërë organizatorët ta merrnin këtë ven-
dim. Në një takim të mëvonshëm, O'Connor pati ndershmërinë të pranonte 
se kritikët e tij e shihnin atë të “përzihej shumë në punët politike.”318 E tillë 
deklaratë kurrë nuk do të dilte nga buzët e nënë Terezës, ndershmëria nuk 
ishte diçka që t'i përkiste asaj. 

Në shkurt të vitit 1994 nënë Tereza erdhi veçanërisht në Washington D. 
C duke regjistruar një amicus curiae në favor të Alexander Loce (shih gjitha-
shtu kapitullin 1), i cili ishte duke ndjekur penalisht nga shteti i New Jersey-it 
sepse kishte vandalizuar klinikën e abortit të ish mikeshës së tij. Letra e saj 
për Gjykatën e Lartë ishte sipas gjendjes së saj të zakonshme shpirtërore. 
Shkruar, duke mbajtur frymën dhe në mënyrë të përulur, duke përshkruar të 
gjithë punën që ajo ishte duke bërë me të varfërit. Unë besoj se një amicus 
curiae mund të regjistrohet në favor të dikujt në SHBA vetëm nga një qytetar 
amerikan. Kështu ajo tha: 

 
Si ky fëmijë (i pa lindur), unë mund të konsiderohem një e jashtme. Unë 
nuk jam një qytetare amerikane... Në shumë aspekte unë e di si është të jesh 
pa një atdhe. Unë gjithashtu e di si të jesh një qytetare e adoptuar e vendeve 
të tjera. 
 
Ajo vazhdoi të lavdëronte qytetërimin e SHBA (në një mënyrë të 

veçantë dhe frymëzuese, Amerika ruajti besimin e saj, etj.) përpara se ajo të 
vinte tek kryesorja adrem, ajo tha: 

 
Po, ka pasur një largim shkatërrimtar dhe pafundësisht tragjik nga idealet 
amerikane kohëve të fundit. Ishte vendimi që kjo gjykatë dha për Roe v. 
Wade, në vitin 1973 të përjashtonte një fëmijë të pa lindur nga familja 
njerëzore. Ju vendosët që një nënë, në konsultim me doktorin e saj, të ketë 
liri të gjerë veprimi, shkelje e garantuar në kushtetutën e SHBA-së, të ketë 
mundësi të zgjedhë, të shkatërrojë fëmijën e saj të pa lindur.... .Amerika nuk 
ka nevojë për fjalët e mia të kuptojë se si vendimi juaj në rastin e Roe v. 
Wade ka shëmtuar një vend të madh. Gjykata kushtetuese e Republikës 
Federale Gjermane kohët e fundit vendosi se “Një fëmijë i pa lindur ka të 
drejtat e tij të jetës në mënyrë krejt të pavarur nga nëna e tij....” Amerikanët 
duhet të qajnë që qeveria e tyre, në kohën e tanishme duket e verbër ndaj 
kësaj të vërtete. 
 

 
318 CNS, shtator 1998. 
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Unë mendoj se njerëzit duhet të bien dakord me mua se këto nuk janë 
fjalët që mund të thotë çdo murgeshë tjetër në botë. 

Tetë muaj më parë se të gjykohej Alexander Loce në New Jersey (Më 
vjen keq që nuk e di përfundimin e këtij rasti) nënë Tereza u gjet në Dublin 
duke i fryrë zjarrit që digjte gjithë pasion rreth një aborti që tashmë ka hyrë 
në historinë e Irlandës. Historia e vajzës 14 vjeçare të njohur si “X” e cila 
mbeti shtatzënë si rezultat i një përdhunimi nga një burrë më i madh i 
martuar. Në qershor të vitit 1993 nënë Tereza dha një intervistë në radion 98 
FM, në Talk Show, të drejtuar nga prifti popullor Michael Cleary, ku në këtë 
intervistë ajo e përjashtoi abortin për “X” duke thënë “Aborti kurrë nuk 
mund të jetë i nevojshëm sepse është vrasje e pastër.”319 Michael Cleary, i cili 
më vonë u zbulua se kishte pasur një grua për 26 vjet dhe kishte dy fëmijë të 
rritur dhe i cili pohonte se rasti i “X” ishte një komplot nga liberalët për të 
ndryshuar ligjin, e pyeti nënë Terezën nëse ajo do të pranonte abortin 
ndonjëherë për rastet e përdhunimit. “Jo, kurrë.” u përgjigj ajo. Siç ndodhi, 
“X” pati një dështim në atë kohë. 

Irlanda kishte pasur një referendum për abortin në vitin 1992, i cili 
pavarësisht protestave pa ndalim të nënë Terezës, u dha grave të drejtën të 
udhëtonin në një vend tjetër për të abortuar. Në vitin 1990 ajo pati humbur 
një tjetër betejë maratonë lutjeje (mbështetur nga paraqitja te kryeministrja 
Thatcher dhe disa deputetë të ndryshëm) për të anuluar ligjin e Britanisë së 
Madhe për abortin. Unë shpresoj që këto rrethana që janë tepër të 
rëndësishme për pikëpamjen e jetës dhe të qenies së nënë Terezës, janë zhvi-
lluar gjatë bekimeve, kur kërkoheshin mrekulli “të suksesshme”. Të tilla si 
për atë kur po luteshin për fonde për të blerë një pronë në Londër, dhe pa-
staj thjesht duke hapur një kuletë gjenin shumën e duhur në cash! 

Nënë Tereza duket se ndjente një lloj detyrimi të ndërhynte në proceset 
sociale dhe politike në Irlandë. Në gusht të vitit 1982, ajo fluturoi për në 
Dublin dhe mbajti një seri fjalimesh të zjarrta, në favor të projektligjit të 
kryeministrit Charles Haughey, për të ndaluar abortin me ligj absolut. Ajo 
ishte duke nxitur armiqësinë tashmë të helmatisur ndërmjet përkrahësve dhe 
kundërshtarëve të abortit, i cili arriti deri në goditje, në disa raste të ndry-
shme. Përpara referendumit të vitit 1995 mbi divorcin, ajo i shkroi një letër 
kombit dhe popullatës së Irlandës, duke u kërkuar të votonin kundër 
legalizimit të divorcit. Papa gjithashtu lëshoi një deklaratë të njëjtë. Kjo bëri 
që gazetari irlandez Gene Kerrigan të vinte në dukje se “njerëzit që qëndro-
jnë të heshtur kur fëmijët janë përdhunuar nga priftërinjtë, tani janë të prirur 

 
319 & 11. Wendy Holden, Njohuritë e paligjshme jo shpirtërore; historia e vërtetë e rastit të Irlandezes X 
( HarperCollins, 1994) fq 114. 
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të na mbajnë fjalime.320 Nëna ishte gjithashtu përplot me lutje, të cilat dësh-
tuan përsëri, vota “PO” fitoi. 

Disa njerëz kanë qenë gjithmonë më lart në sytë e Vatikanit kur ata 
qëndrojnë në majë të shkëlqimit në shoqëri. Prandaj nuk ishte për t'u çuditur 
kur nënë Tereza bëri një përjashtim kur i erdhi radha e divorcit të princeshës 
Diana. Duke komentuar për martesën e saj, ajo i tha një gazetari amerikan 
“Është gjë e mirë që mbaroi (martesa mbretërore) ... Unë e di që duhet të 
predikoj bashkim në familje dhe dashuri, por në rastin e tyre...”321 Ajo siguri-
sht do t'u thoshte miliona grave të zakonshme të jetonin me një martesë të 
dhunshme dhe abuzive. Në të njëjtën mënyrë, Vatikani ka qenë tepër i 
kujdesshëm për të lejuar familjen mbretërore të Monakos të divorcohej, kur 
katolikëve të thjeshtë nuk u lejohet prishja e martesës. 

Nënë Tereza u ballafaqua për sa i përket çështjes së priftërinjve pedofilë 
nga gazetarja irlandeze Kathy Ward. Ajo u përgjigj: “Lutu, lutu dhe bëj 
sakrifica për ata, të cilët po kalojnë në të tilla tundime të tmerrshme.”322 Nuk 
është se ajo ishte kundër dënimit me arrest në burg per se; disa herë ajo tha që 
donte të hapte një burg të veçantë për doktorët të cilët kryenin abortime.323 

Përdorimi i kontraceptivëve ishte një tjetër shesh betejë për nënë 
Terezën, megjithëse ajo qëndroi mjaft e qetë për këtë çështje në Indi. Në një 
adresë televizive për kombin Amerikan, ajo deklaroi: 

 
Një herë që dashuria e jetës është shkatërruar nga përdorimi i kontracepti-
vëve, aborti do të vijë më pas mjaft lehtë... Pra le të mos lejojmë ardhjen e 
problemit më të keq nga të gjithë, i cili është; të shkatërrojmë dashurinë. 
Kjo është çfarë ndodh kur ne u themi njerëzve të praktikojnë përdorimin e 
kontraceptivëve dhe të abortit.324 

 
Në sytë e saj përdorimi i kontraceptivëve dhe përdorimi i abortit ishin 

dy anë të së njëjtë monedhë. Unë do të dëshiroja që miliona të devotshëm që 
dëshirojnë të përdorin kontraceptivët në të gjithë botën ta kuptojnë këtë. 

Nënë Tereza qëndroi e heshtur kundër përdorimit të kontraceptivëve në 
Indi sepse këtu kundërshtimi ndaj përdorimit të kontraceptivëve është 
cilësuar njësoj i ngjashëm me terrorizmin ndaj shtetit, nga qeveritë e të gjitha 
krahëve politike. Nënë Tereza njëherë mbeti gati e shkatërruar në Meksiko, 
nën akuzën e rëndë të dhunimit të principeve të kushtetutës kombëtare. 
Gazeta Diario del Pacificio e akuzoi atë për përbuzje të kushtetutës së vendit 
kur ajo kundërshtoi kontrollin e lindjeve në një konferencë në Akapulko, në 

 
320 Sunday Independent, Dublin, 26 nëntor 1995. 
321 Ladies Home Journal, New York, 1 prill 1996. 
322 Sunday Independent, Dublin, 1 tetor 1995. 
323 United Press International, 22 tetor 1984. 
324 National Prayer Breakfast, Washington D.C., 3 shkurt 1994. 
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gusht të vitit 1982, ajo shpejt u largua për në Honduras, duke e lënë debatin 
pas vetes. 

Nuk është krejtësisht e vërtetë që ajo nuk tha asgjë kundër përdorimit të 
kontraceptivëve në Indi. Në pamundësi për të mbajtur një qëndrim politik 
për këtë çështje, ajo pjesërisht financoi një studim në për pengimin të 
shtatzënisë në rrugë natyrale, për të vërtetuar çështjen e saj. Rastësisht ky 
studim (mjaft i shtrenjtë) është i vetmi aktivitet mjekësor ose para mjekësor 
(ndihmës) që ajo kontribuoi ndonjëherë. Ka shanse të jashtëzakonshme për 
dikë që ka nivelin e saj të fondeve, për të kontribuar për kërkimin mjekësor 
në Kalkuta, sepse këtu ndodhet shkolla indiane për mjekësinë tropikale, një 
qendër e famshme për sëmundjet tropikale. Paraziti i malaries u zbulua këtu, 
duke i dhënë Ronald Ross-it një çmim Nobel në vitin 1902. Shkolla Tropika-
le ndërmerr kërkime origjinale për tuberkulozin, lebrën, malarien (një prob-
lem i madh në Indi), kequshqyerja, probleme shëndetësore të veçanta për fë-
mijët që punojnë, të gjitha këto supozohet të jenë projekte që nënë Tereza i 
ka shumë për zemër, por në asnjë prej tyre ajo nuk ndikoi në ndonjë mënyrë. 

Studimi i nënë Terezës për shmangien natyrale të mbetjes shtatzënë 
titullohet “Simptomat e shenjave të temperaturës përballë kontrollit të 
pjellorisë.” U ndërmor nga gjinekologu i saj, profesori Ajay Ghosh. Ata 
studiuan 17.000 gra në lagjet e varfëra të Kalkutës dhe arritën të provonin 
shmangien natyrale të shtatzënisë, me ndihmën e një termometri, një grafik 
të temperaturës dhe aftësinë për të kontrolluar karakteristikën e mukozës 
cervikale, kjo gjë funksionoi. 

Studimi është nga ana statistikore me plotë të meta, por përfundimisht u 
botua në Journal of Obstetrics and Gynaecology of India (1982; 32; 443-447) me të 
cilën profesori Ajay Ghosh ka lidhje të ngushta. Tani citohet ad nauseum nga 
brigada katolike kundër kontraceptivëve si një studim i vlefshëm. Unë e di 
në fakt se shumë prej grave që morën pjesë në studim u detyruan më pas të 
abortonin. 

 Profesor Ajay Ghosh, i cili në të shkuarën kryente abortime me gusto 
tani ka hequr dorë prej tyre. Ai është ndoshta gjinekologu i vetëm në Kalku-
ta që nuk e bën më këtë gjë. Ai është gjithashtu përfaqësuesi i vetëm i 
projektligjit për shmangien natyrale të shtatzënisë në Indi. 

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, e cila ishte një bashkëpunëtore për studi-
min, qëndroi e lidhur ngushtë me nënë Terezën deri në vdekjen e saj. Kur 
ajo hapi një qendër pjellorie, nënë Tereza i bëri asaj një dhuratë të ngrohtë: 
“çdo çift i martuar meriton të ketë një fëmijë normal. Unë i mbështes plotë-
sisht përpjekjet e dr. Kakoli Ghosh Dastidar për të ndihmuar njerëzit....” etj. 
Thënia e nënën Terezës ngeli e varur për një kohë të gjatë jashtë klinikës në 
Rash Behari Avenue. Është interesant fakti që ka një ideologji absolute që 
ndalon trajtimin e personave që kanë probleme me sistemin e tyre të pjello-
risë nga lloji i katolicizmit që ndjek nënë Tereza. Vatikani nuk i lejon ato. Por 
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nënë Tereza bën sikur nuk i vë re me qëllim që të kënaq dr. Ghosh Dastidar 
“Nëse më ndihmon unë do t’ju ndihmoj, le të harrojmë principet këtu.” Përveç kësaj 
dr. Kakoli Ghosh Dastidar ishte duke u bërë mjaft me rëndësi në skenën 
politike në atë kohë. Ajo kandidoi për të hyrë në parlament në vitin 1998 (si 
një aleate e partisë kombëtare Hindu) dhe për asamblenë e shtetit në vitin 
2001, megjithatë të dyja herët pa sukses. 

Nënën Tereza ishte e bindur se kjo metodë natyrale e shmangies së 
shtatzënisë duhej të përdorej si standard kudo dhe jo të lihej si mënyrë për 
t'u zgjedhur vetëm nëse dëshiroje. Ajo foli gjerë e gjatë rreth kësaj çështje në 
fjalimin që mbajti kur mori çmimin Nobel: 

 
Dhe vetëm në Kalkuta në këto 6 vjet, flasim vetëm për Kalkutën, ne kemi 
pasur 61.273 foshnje më pak nga ato familje të cilat do t'i kishin lindur ato, 
por kjo nuk ndodhi sepse ato praktikojnë mënyrën natyrale të shmangies të 
ngeljes shtatzënë, por të vetëkontrollit, duke arritur gjithashtu të mos 
humbasin dashurinë për njëri-tjetrin. Ne u mësojmë atyre metodën e matjes 
së temperaturës, gjë e cila është shumë e bukur, shumë e thjeshtë dhe 
njerëzit tanë të varfër e kuptojnë atë. Dhe a e dini se çfarë më kanë thënë 
ata mua? Familja jonë është e shëndetshme, familja jonë është e bashkua, 
dhe ne mund të kemi një foshnjë kurdoherë që ne të dëshirojmë. Pra është 
mjaft e qartë se këta njerëz në rrugë, këta lypsa...... 
 
Po mund të jetë e bukur por shmangia natyrale e shtatzënisë mund të 

jetë çdo gjë, po jo e thjeshtë. Thjesht imagjinoni skenën, një grua lypëse duke 
qëndruar në trotuaret e Kalkutës ulur në kasollen e saj prej kartonësh apo 
copa pëlhure, duke u ngritur në mëngjes dhe me kamionët e mëdhenj të 
transportit së bashku me rimorkiot e tyre duke kaluar vrullshëm tërë zhurmë, 
dhe duke mbushur “dhomën” e saj me tymin e naftës që nxjerrin. Dhe pastaj 
tërë droje kontrollon mukusin e cervikalit të saj, nëse është kthyer në 
“mukus të rrëshqitshëm” pastaj duke ngritur termometrin e pjellorisë nga 
trotuari për të kontrolluar BBT (Temperaturën bazë të trupit të tyre) dhe 
pastaj si përfundim duke e regjistruar saktë dhe pastër në një grafik të bukur 
të ngulur me një gozhdë në muret e dhomës prej pëlhure. 

Do të ishte një ekzagjerim po të thosha se disa gra të klasës së mesme 
do të përpiqeshin për t'i provuar teknikat e kontrollit të shmangies natyrale 
të shtatzënisë. Por sigurisht të varfërit e "bukur" të nënë Terezës do të bënin 
çdo gjë për të. Nuk ka rëndësi nëse 2% të grave lypëse të rrugës apo 25% të 
grave të lagjeve të varfëra nuk dinin të shkruanin dhe të lexonin, por dyshoj 
nëse ndonjë nga ato do të ishin në gjendje të lexonin shkallët e vogla të 
kalibrimit të termometrave në anglisht apo t'i shënonin ato në një grafik. 
Nuk ka rëndësi nëse ethet, malaria janë të zakonshme në popullsi dhe do të 
bënin që BBT në njëfarë mënyre disi të bëhej e pamundur për t'u mbajtur. 
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Dhe për më tepër, kur nënë Tereza i lante shiringat në ujë të ftohtë dhe 
do t'i përdorte ato për të disatën herë; dhe e cila mbante vetëm një shishe 
për njëzet foshnja në shtëpitë e saj, i tregoi botës metodën e saj “të bukur” të 
shmangies së shtatzënisë, të gjithë e besuan atë. Një shenjtore nuk tregon 
gënjeshtra, nëse ajo thotë që ajo furnizon me mijëra termometra për pjellori-
në gratë e lagjeve të varfëra të Kalkutës, atëherë patjetër që ajo i furnizon ata! 
Nga ana shkencore është krejtësisht e pamundur për të llogaritur saktësisht, sa 
fëmijë më pak u lindën për një numër të caktuar çiftesh të cilët praktikojnë 
një metodë të caktuar për kontrollin e shtatzënisë dhe jo më të sajosh një ha-
mendësim. Në këtë kontekst, shifra që nënë Tereza dha në fjalimin që mbajti 
për çmimin Nobel 61.273 është veçanërisht e pasinqertë dhe u citua për të 
çorientuar botën qëllimisht. 

Gratë që kanë mundësi të kenë gjithçka që duan për veten e tyre, të cilat 
janë në një marrëdhënie të barabartë, të cilat janë në gjendje t'u thonë jo 
partnerëve të tyre, shmangia natyrale e shtatzënisë ndoshta mund të jetë për 
ta. Është e çuditshme t'u propozosh një metodë të tillë grave të lagjeve të 
varfëra, ky është një tjetër shembull se sa larg kontakteve me gratë indiane të 
lagjeve të varfëra dhe realitetit qëndronte nënë Tereza. 

Një shembull shumë i qartë është ai i një gruaje katolike irlandeze të 
quajtur Maire Mullarney, e cila një herë i shkroi një reviste katolike të përjav-
shme325 se si ajo përfundoi me 11 fëmijë pasi kishte praktikuar gjatë gjithë 
kohës mënyrën natyrale të shmangies nga shtatzënia. “Dëmi më i madh u bë 
nga autoritetet të cilët i konsideronin njësoj si abortin dhe përdorimin e 
kontraceptivëve. Ajo implikoi edhe Papët për vuajtjet e shkaktuara grave nga 
përdorimi i kësaj metode. Sidoqoftë nënë Tereza kurrë nuk u përfshi në" 
autoritetet”, megjithëse ajo kishte qenë personi me profilin më të lartë në 
botë që kishte parashtruar se një lidhje e tillë midis abortit dhe përdorimit të 
kontraceptivëve në mënyrë të pakundërshtueshme ekzistonte. Pjesërisht kjo 
ishte për shkak të miratimit të saj që Vatikani mori guximin dhe doli nëpër 
botë dhe të fliste për mirësitë dhe vlerat që kishte planifikimi familjar me 
metoda natyrale. 

Në vitin 1984 pasi puna “shkencore” e nënë Terezës u publikua i ndjeri 
Duka i 17-të i Norfolk, që vinte nga shtresa më e lartë katolike në Britani, 
tha në një konferencë të mësuesve katolike. “Si mundeni ju t'u tregoni një 
çifti të martuarish me anë të një termometri se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë 
jo? Gruaja ime dhe unë e provuam këtë gjë. Ta marrë e mira nuk vlejti për 
asgjë. A mos duhet vallë që të kenë të gjithë njerëzit nga tetë fëmijë si 
mamaja ime? ”326 Vatikani i bëri presion Dukës ta tërhiqte deklaratën e tij, 
por ai nuk pranoi. 

 
325 The Tablet, 12 shtator 1998. 
326 The Guardian ( Obituaries), 26 qershor 2002. 
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Duke parë me vëmendje shifrat e statistikës të nënë Terezës se sa 
foshnja më pak u lindën nga të varfërit në Kalkuta si rezultat i mënyrës naty-
rale të shmangies së shtatëzanisë, Mark Tully korrespondenti i mëparshmi 
BBC në Indi, dhe një nga admiruesit e saj ka bërë të ditur se “Nuk dihet se 
deri në sa arriti shifra”327 megjithatë shifra u dyfishua 18 muaj më vonë, kur 
nënë Tereza deklaroi në qershor të vitit 1981 në Washington D. C se 
“Metoda e saj e bukur” kishte arritur në 134.000 foshnje më pak në 7 vjet, 
në Kalkuta. 328 

Gjatë vitit 1982 gjatë një interviste në televizionin Skocez, nënë Tereza 
deklaroi se metoda e saj natyrale kishte prodhuar “një milion foshnje më pak 
në 10 vjet në Kalkuta.”329 Një gënjeshtër e jashtëzakonshme. 

 Pasi hoqi dorë nga kundërshtimi ndaj abortit dhe kontraceptivëve në 
Indi, në vend të kësaj nënë Tereza vendosi të përqendrohej në politikën e saj 
për katolicizmin. Megjithëse komenti i saj "Unë i ndihmoj hindutë të bëhen 
hindu më të mirë, myslimanët të bëhen myslimanë më të mirë.....” dhe për 
këtë gjë është lavdëruar rregullisht nga media, dihet mirë nga ata, të cilët janë 
të afërt me të se ajo kishte një ndjenjë mos përmbushjeje të detyrës (krejt e 
kuptueshme), për mungesën totale të ndikimit që katolicizmi kishte pasur 
gjatë periudhës së jetës së saj në Indi. 

Një herë Eduard Desmond nga revista Time330 e pyeti atë, “Miqtë thonë 
se ti je e zhgënjyer që puna jote nuk ka sjellë më shumë bashkëbisedime në 
këtë komb të madh hindu.” Përgjigja e saj nuk kishte qenë shumë bindëse. 
Desmond vazhdoi të pyeste: “Dhe a duhet ata (hindutë) ta duan Jezusin 
gjithashtu?” pyetje të cilës ajo iu përgjigj: “Natyrisht nëse ata duan paqe, nëse 
ata duan gëzim, le të kërkojnë Jezusin.” 

Nënë Tereza pati një interes të madh në proceset e komplikuara të jetës 
politike indiane, ajo u bë aleate me partinë indiane, për të cilën ajo ndiente se 
ishte më miqësore për katolicizmin. Ajo u lidh në aleancë me partinë e kon-
gresit, të dinastisë së Nehru-Gandi. Nënë Tereza kishte një miqësi personale 
me Indira Gandi, dhe lidhjet e saj me familjen Gandit u bënë akoma më të 
forta pasi djali i familjes Gandi Rajiv u martua me katoliken italiane Sonia. 
Madje edhe sot në të gjitha hyrjet e shtëpive të nënë Terezës në Delhi 
portrete të mëdha të Indira dhe Rajiv (të dy ish kryeministra) varen pranë 
fotografisë së asaj. 

Në historinë prekëse të demokracisë indiane periudha më e errët ishte 
ndërmjet viteve 1975-1977. kur Indira Gandi vendosi "Gjendjen e jashtëza-
konshme” pasi u akuzua nga sistemi gjyqësor për manipulime të rënda në 

 
327 Mark Tully, Nëna ( ForAsia, 1992), fq 91. 
328 New York Times, 4 qershor 1981. 
329 Nënë Tereza, Scottish TV, dir. Haldane Duncan, 1982. 
330 Time, 4 dhjetor 1989. 
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zgjedhjet e zhvilluara. Periudhë e gjendjes së jashtëzakonshme në Indi është 
e vështirë për t’ia përshkruar një njeriu që vjen nga jashtë, nga një shoqëri e 
hapur dhe me një kastë politike mirëkuptuese. India gjatë një nate u bë një 
vend që terri i natës i trokiti në derë dhe e kaploi të tërën edhe gjatë ditës. 
Censurë politike iu imponua dhe gazetave, televizioneve, radiove dhe madje 
dhe kompanive të prodhimit të filmave dhe emisioneve zbavitëse. Kur Kish-
ore Kumar, këngëtari më popullor i Indisë refuzoi të këndonte në një festival 
të organizuar për të mbledhur fonde për kongresin, Sanjay djali i Indira Ga-
ndi iu dërgoi të gjitha kompanive muzikore (duke përfshirë HMV India) no-
ta të shkurtra, duke i detyruar ato të prishnin të gjitha kontratat me të, si re-
zultat ai u ndalua nga të gjitha llojet e transmetimit, publike ose private, dhe 
dyqanet u detyruan që të gjitha regjistrimet e tij t’i hiqnin nga raftet e tyre. 

 U miratua një ligj drakonian i quajtur Akti për Kujdesin e Sigurimit të 
Brendshëm, nën të cilin kushdo mund të burgosej pa iu dhënë asnjë arsye 
dhe të mbahej nën arrest pafundësisht. Burgjet ishin në pikën e shpërthimit 
nga mbi mbushja me të burgosur politik, ndërmjet të cilëve ish shoqëruesi i 
Mahatma Gandi Jayaprakash Narayan, një udhëheqës i masave dhe i 
konsideruar i ndarë nga partitë politike. Më vonë u zbulua se ai ishte helmuar 
ngadalë në burg me arsenik duke bërë që veshkat e tij të shkatërroheshin. 

Sundimtari i vërtetë i Indisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ishte i 
ndjeri, djali më i ri i Indira Gandi Sanjay, i cili nuk mbante ndonjë zyrë në 
shtet, por ishte ai që i jepte të gjitha urdhrat. Sanjay e kishte pasion kontro-
llin e popullsisë dhe ai nxori “objektivin për sterilizim të përmuajshëm. Si 
pasojë e kësaj, banorë të lagjeve të varfëra kryesisht burra u lidhën dhe u ste-
rilizuan me forcë, midis tyre shumë djem të rinj, të cilët nuk kishin qenë mar-
tuar kurrë. 

Sanjay gjithashtu u kujdes shumë për zbukurimin e Delhit, dhe një natë 
të pafat buldozerët erdhën në lagjen e varfër Turkman Gate, ku midis mysli-
manëve jetonin më të varfërit e të varfërve, të cilët kishin jetuar për breza të 
tërë aty. Në mëngjes lagjja e Turkmenëve ishte bërë një hapësirë e pastër. 

Njerëzit, të cilët ishin prurë për të mbajtur qetësinë gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme ishin këmishët e zeza, kriminelët e Sanjay “Youth wing” 
(krahu i të rinjve) të ndihmuar nga oficerët e krahut të policisë së fshehtë për 
Kërkime dhe Analiza. Një grup njerëzish prej rreth dhjetë vetash, po të 
rrinin në një cep të rrugës konsideroheshin si një grupim politik dhe arresto-
heshin. Zhdukjet e njerëzve filluan të bëheshin të zakonshme. 

Ishte prekëse të shihje se si nënë Tereza e shihte miqësinë e saj me 
Indira Gandhi si një gjë mjaftë me vlerë për të mos vënë re incidentin e 
vogël në lagjen e varfër të Turkomenve dhe programet që bëheshin për steri-
lizimin në masë. Duke lëshuar një certifikatë aprovimi për gjendjen e jashtë-
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zakonshme ajo tha: “Njerëzit janë të lumtur. Ka më shumë punë. Nuk ka më 
greva.”331  

Unë nuk mendoj se është e drejtë të thuash se nënë Tereza nuk ishte në 
dijeni se çfarë po ndodhte gjatë gjendjes së emergjencës për shkak të 
censurës, institucionet katolike ishin shumë mirë të informuara për sterilizi-
met e detyruara në masë; ajo në atë kohë u kritikua nga shtypi katolik për 
deklaratat e saj, madje edhe në SHBA, ku një lider i dashur me të në Kishën 
Amerikane Katolike e kritikoi për injorimin që bëri ndaj abuzimeve të 
drejtave të njeriut. 

Kur Indira Gandi u përmbys dhe të gjitha detajet e tmerrshme të ndo-
dhura nën gjendjen e jashtëzakonshme, nënë Tereza nuk i tërhoqi deklaratat 
e saj. Në të vërtetë miqësia e saj me familjen Gandi sa erdhi e u përforcua 
më shumë. Një nga aktorët kryesorë të aktiviteteve politike të nënë Terezës 
në Indi, veçanërisht në marrëveshjet që lidhi me dinastinë Gandi, ishte 
Navin Chala, një nga tre biografët e saj zyrtarë. Navin Chala është një nëpu-
nës civil i nivelit të lartë në Delhi, i cili ishte i njohur për lehtësirat që i bënte 
nënë Terezës për të mbaruar punë shpejt me burokracinë indiane. Gjatë gje-
ndjes së jashtëzakonshme, Navin Chala ishte i lidhur ngushtë me tiranin 
Sanjay Gandi. Pas vdekjes së Sanjay, ai shumë shpejt e ndryshoi aleancën e tij 
duke u lidhur me Rajiv dhe Sonia (vëllezërit nuk kishin qenë prej miqve më 
të mirë.) 

Tashmë dihet se nënë Tereza nuk e pëlqente Morarji Desai, i cili u bë 
kryeministër i Indisë në vitin 1977, pas disfatës së Indira Gandit. Letra e saj 
që protestonte kundër vënies nën kontroll të disa përfitimeve që gëzonin 
misionaret e krishtera është valëvitur nga qarqet katolike si një shembull i 
kurajës së saj dhe se ishte guximtare. Ishte e drejtpërdrejtë dhe me një ton të 
zbutur,por letra përmbante një pjesë, e cili e tradhtonte llojin e ligësisë që ajo 
zakonisht nuk e kishte demonstruar. Duke iu drejtuar kryeministrit 82-
vjeçar, Morarji Desai nënë Tereza i tha: “A nuk e ke frikë Zotin? Morarji 
Desai ti je kaq afër takimit ballë për ballë me Zotin. Unë habitem se çfarë 
përgjigje do t’i japësh Atij......” 

Është gjerësisht e njohur se Morarji Desai u lëndua nga komentet e saj. 
Ai sidoqoftë vazhdoi të jetonte edhe 17 vjet të tjerë dhe vdiq në vitin 1995, 
në moshën 99 vjeçare. 

Në vitet e fundit të jetës së saj nënë Tereza e shmangu me sukses pjesë-
marrjen e drejtpërdrejtë në politikën Indiane, përveçse një episodi rreth kuo-
tave për të krishterët dalit. Këta janë të krishterë që janë me prejardhje nga 
shtresat e ulëta të shoqërisë hindu, që janë duke kërkuar të përfshihen në 
skemat e kuotave përkrahëse që aplikohen gjithashtu për shtresat e ulëta të 
shoqërisë hindu. Këto kuota aplikohen për shtresën e ulët duke u dhënë 

 
331 Një vizion i tillë për rrugën, fq 405. 
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atyre më shumë punë, vende në kolegje dhe universitete, dhe si rrjedhojë e 
kësaj në disa zona rreth 80% e vendeve mund të jenë rezervuar. Qeveria 
Indiane tha që të krishterët nuk janë të përcaktuar në ndonjë shtresë shoqë-
rore, kështu që ajo refuzoi të pranonte kërkesat e kristianëve dalit. 

Gjatë muajit nëntor të vitit 1995, të gjitha sektet e besimit kristian 
organizuan protesta masive në të gjithë Indinë për çështjen kristianëve dalit, 
duke i bërë thirrje qeverisë që ta rishqyrtojë vendimin që ajo mori mbi 
çështjen e “shtresave të ulëta kristiane”. Ata u entuziazmuan kur nënë Tere-
za ra dakord t’u bashkohej protestave të tyre, duke qenë se prania e saj e ng-
rinte këtë çështje në një nivel ndërkombëtar. Në datën 18 nëntor nënë Tere-
za mori pjesë në dharna (lloj seance) dhe mbajti kreshmë (agjëroi) në Delhi 
duke kërkuar që këto lloj kuotash të zbatoheshin edhe për të krishterët dalit. 

Atëherë krejt papritur kritikat për veprimet e saj filluan të vërshojnë, 
veçanërisht nga mediat indiane, të cilat normalisht janë simpatizuese të saj 
(për indianët është fyerje kur diskutohet për rezervimet.) Madje edhe gazeta 
e saj e dashur e Kalkutës Statesman, publikoi një karikaturë tallëse, duke pye-
tur se përse ajo duhej të kursehej dhe të mos ndihmonte kur myslimanët qu-
heshin fshatar dhe përçarës, nëse ata kërkonin kuota për anëtarët tejet të 
varfër të komunitetit të tyre; natyrisht partia hindu BJP ishte tepër e ashpër. 
Sushma Swaraj e partisë BJP e quajti veprimin e nënë Terezës “ngjarje për të 
ardhur keq”, ku ajo ndoqi një seancë kreshme, duke thënë se nënë Tereza në 
vend ta luftonte këtë lloj praktike të të protestuari, dëshironte ta fuste këtë 
në fenë e saj. Veprimet e saj nuk do t’i bëjnë asnjë lloj të mire shoqërisë, 
vendit apo fesë së saj. 

Nënë Tereza e cila e cila sillej me një mënyrë shumë të kujdesshme ndaj 
medias dhe opinionit publik në Indi, në këtë rast bëri një kthesë 180 gradë 
duke e ndryshuar komplet qëndrimin e saj. Ajo ndërmori hapin e jashtëzako-
nshëm, duke thirrur një konferencë për shtyp (në datën 24 nëntor) në shtë-
pinë e saj në Kalkuta dhe mohoi të kishte pasur dijeni se aty zhvillohej një 
seancë kreshme! Ajo tha se mendoi se ishte thjesht një seancë lutje. Mohimi 
që ajo i bëri ishte shumë i fortë: “Unë kurrë nuk kam marrë pjesë në ndonjë 
seancë kreshme për të demonstruar apo kërkuar të drejtat për rezervime për 
të krishterët dalit .”332 Një politikan profesionist nuk do të kishte mundur të 
vepronte më mirë. 

Komuniteti kristian kudo nëpër Indi e akuzoi atë për “braktisje.” I 
pyetur për të komentuar mohimin që ajo u bëri, peshkopi Vincent Conse-
ssao tha “kur ne e ftuam atë, ne i dhamë të gjithë programin tonë, por ndo-
shta ky nuk iu regjistrua në mendje.”333 Përse nënë Tereza kaq hapur dhe në 
mënyrë dramatike e braktisi çështjen e të krishterëve dalit, e cila është ende e 

 
332 Asian Age, Londër, 25 nëntor 1995. 
333 Ibid., 2 dhjetor 1995. 
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hapur për hamendësime; një nga arsyet është se ajo nuk donte të vinte në 
pozitë të vështirë partinë e kongresit, e cila ishte në pushtet në atë kohë në 
Indi. Unë personalisht mendoj se nënë Tereza do të kishte shtuar reputacio-
nin e saj ndërmjet të krishterëve dhe jo të krishterëve nëse ajo do të kishte 
shfaqur përkrahje për çështje se sa bëri një kthesë të tillë. Por në atë kohë ajo 
nuk ishte tërësisht e rehatuar në vendin e saj të adoptuar. 

Sunanda K Datta-Ray botuesi i mëparshëm i gazetës Statesman në 
Kalkuta dhe këshilltar i redaksisë i gazetës Straits Times në Singapor, i cili 
kishte njohje dhe kishte bërë marrëveshje të ndryshme me nënë Terezën për 
çështje gazetareske për vite me radhë, gjithmonë e ka vënë në dyshim 
naivitetin dhe imazhin e pafajshëm të nënë Terezës kur vinte puna për të 
kurdisur intriga. Ai ka treguar334 për një incident, kur atij iu kërkua të intervi-
stonte nënë Terezën për një program televiziv. Në prag të intervistës ai bëri 
një vizitë para përgatitëse dhe i bëri nënë Terezës disa pyetje të vogla të 
sikletshme, që kishin të bënin me çështje teologjike. Ditën tjetër atij iu tha se 
ishte hequr si intervistues me këmbënguljen e vetë nënë Terezës, dhe 
Desmond Doig biografi dhe lajkatari i saj ishte vendosur në vend të tij. 
“Zgjidhni Desmond ose përndryshe nuk ka intervistë” Nënë Tereza i kishte 
thënë Doordarshan. (Televizion Indian.) 

Sunanda K Datta-Ray gjithashtu, tregon për një incident të ndodhur në 
një fluturim nga Bangkok për në Kalkuta, ku Nëna zbriti nga klasi i parë për 
t’i kërkuar atij ta ndihmonte që murgeshat e saj të merrnin “pasaporta të 
bardha” këto janë pasaporta që u jepen zyrtarëve të klasës së mesme indiane 
për t’ua bërë udhëtimin më të lehtë atyre. 

Një tjetër anekdotë që Sunanda K Datta-Ray, tregon se kur kryetari i 
British Council (Këshillit Britanik) në Kalkuta dërgoi një grua angleze me 
titull aristokrat për ta zëvendësuar në takimin me nënë Terezën,ku ajo e për-
mendi titullin e saj (titull që mbajnë fisnikët) vetëm kalimthi. Gjashtë muaj 
më vonë nënë Tereza i telefonoi aristokrates në Londër nga Roma, duke e 
thirrur atë sipas titullit të saj në mënyrë të saktë dhe i kërkoi asaj nëse ajo 
mund ta përdorte një nga shtëpitë e saj, në zonën e tregut në Londër, për të 
vendosur disa nga murgeshat e saj. 

Sunanda K Datta-Ray e përshkruan nënë Terezën si një adhuruese të 
publicitetit. Gjatë kohës së qëndrimit të tij si redaktor i Statesman, ajo i 
dërgonte atij korrierë të rregullt, zakonisht një çift murgeshash me disa 
shënime të vogla rreth programeve të saj apo disa të tjerave që ajo ishte duke 
filluar. Ai gjithashtu më tregoi për një incident tjetër treguar atij nga i ndjeri 
Subroto Basak, i cili ishte përfaqësuesi i Associated Press në Kalkuta. Një 
ditë, gazetarët lokal të Kalkutës shkuan për të intervistuar nënë Terezën rreth 

 
334 Intervistë me autorin, 14 dhjetor 1997. Gjithashtu artikuj të ndryshëm nga shtypi i 
Kalkutës. 
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disa çështjeve, por tek dera iu tha se nuk do të kishte takim sepse nënë 
Tereza papritur ishte sëmurur. Kur Basak i dërgoi kartën e tij të Associated 
Press, ai menjëherë u shoqërua brenda. 

Dikush mund të befasohet kur mëson se nënë Tereza votonte në 
zgjedhjet që zhvilloheshin në Indi midis viteve 1960-1970. Meqenëse 
kundërshtarët kryesorë midis njeri-tjetrit në Bengalin perëndimor gjithmonë 
kanë qenë marksistët dhe partia e kongresit, nuk është e vështirë për të 
marrë me mend se për kë ajo votoi. Në të vërtetë biografi i saj zyrtar Egan, 
përshkruan një incident kur një marksist në Kalkuta, duke vënë re bojën e 
mbetur në gishtin e saj (kjo përdoret për votuesit në Indi kur votojnë për 
t’ua pamundësuar atyre votimin përsëri) kishte bërë të ditur se ndoshta si një 
shenjtore që ajo ishte, duhet të qëndronte mbi partitë politike.335 

Më vonë ajo nuk shkoi më për të votuar, por sigurohej plotësisht që çdo 
një nga murgeshat e saj, vëllezërit dhe ato që ishin të reja në fe shkuan për të 
hedhur votën e tyre ditën e zgjedhjeve. Aty nga viti 1991, ajo i shkroi një 
letër kryetarit të komisionit të zgjedhjeve në Bengalin perëndimor për të 
protestuar për heqjen nga regjistri i zgjedhësve të disa prej murgeshave të 
saj.336 Unë mbeta disi i çuditur kur pashë të përjavshmen katolike britanike 
The Universe337 që kishte botuar një fotografi me titullin “Murgeshë kaq e 
sigurt.” dhe ilustruar me një varg të gjatë të murgeshave të nënë Terezës, 
duke pritur gjithë durim për të votuar para kabinës së votimit në zgjedhjet 
indiane të Marsit 1998 në Kalkuta. 

Kjo nuk ndodh se murgeshat kishin një liri zgjedhje se për kë të votonin. 
Sikurse ndodh gjithmonë brenda botës së mbyllur të misionareve të bamirë-
sisë, udhëzimet u vinin që nga lart se për kë të votonin. 

Unë nuk kam asnjë gjë kundër nënë Terezës, sepse ajo është një qytetare 
indiane dhe ka të drejtë të votojë në zgjedhjet indiane. Nuk ka asgjë të 
pazakontë me murgeshat që votojnë në vendet si Irlanda apo Italia, është një 
pamje e zakonshme të shohësh radhë të gjata murgeshash, duke pritur gjithë 
durim për të votuar jashtë qendrave të votimit. 

Por nënë Tereza dhe mediat duhet të na kishin kursyer neve nga thëniet 
e tyre se ndienin bezdisje gjithmonë kur përmendej fjala politikë. Kam frikë 
se dëshmitë nuk para përputhen shumë me ato çfarë pretendojnë. 

 
 

 

 
335 Një vizion i tillë për rrugën, fq 452. 
336 Pradashi Anandabazaar, Kalkuta, 4 tetor 1997. 
337 The Universe, 8 mars 1998. 
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Ambulancat rrallë përdoren për të transportuar pacientët, 

 ato kryesisht përdoren si taksi për murgeshat. 
 

 
Pula, ( për një gosti për murgeshat), në një ambulancë. 
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Udhëzime ku shkruhet se si të ripërdoren shiringat dhe dorezat në Nirmal Hriday, Kalkuta. 
 

 
Mundësia për të abortuar është kudo nëpër klinikat e Kalkutës, 

 gjë e cila besoj se bëri që nënë Tereza ta urrente qytetin. 
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Shtëpia për ata që janë duke vdekur, Kalkuta: 

 Rezidentët njihen me numra, jo me emra. 
 

 
Një skenë në Prem Daan, Kalkuta. 
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11 
KA

PI
TU

LL
I

 

Sa shoqata të tjera janë  
duke vepruar brenda dhe 
përreth Kalkutës 

 
 

 
Qëllimi i këtij libri nuk është që të diskutojë ato mijëra shoqata bamirëse 

të regjistruara në Kalkuta (disa prej tyre vetëm sa ekzistojnë në letër) dhe 
prandaj unë jam përpjekur për të dhënë një pamje të përgjithshme të atyre që 
janë më me rëndësi. Krahasimet janë të neveritshme, pavarësisht se e ka 
shënuar territorin e saj çdo shoqatë bamirësie zyrtarisht apo jo. Unë nuk 
mundem, sidoqoftë, të shmang krahasimet për disa shembuj të pashman-
gshëm, veçanërisht bëhet fjalë për shoqata bamirëse të mëdha, dhe kur 
komentojmë rreth disa çështjeve kryesore, të tilla si edukimi fillor, apo puna 
që bëhet për të ndihmuar kur ka raste fatkeqësish natyrore. Krahasimet 
gjithashtu kanë qenë të nevojshme meqenëse ka qenë përsëritur vazhdimisht 
dhe është lënë e nënkuptuar nga nënë Tereza dhe miqtë e saj, se ajo e vetme 
kujdeset për nevojat fizike dhe shpirtërore të qytetit kaq shumë të për-
mendur në media. 

Statistikat, krahasimet dhe informacionet që janë dhënë në këtë libër i 
përkasin periudhës para vdekjes së nënë Terezës. Fondacioni "Sabera", një 
shoqatë me influencë të konsiderueshme para viteve 1997 është përfshirë 
gjithashtu. 

Gjendja e përgjithshme nuk ka ndryshuar shumë që nga Shtatori i viti 
1997, dhe ndryshimi ndërmjet punës që kryhet nga misionaret e bamirësisë 
dhe të shoqatave të tjera bamirëse veçse është zgjeruar. Disa ndryshime 
cilësore sidoqoftë janë bërë në praktikat që kryen urdhri, të tilla si lejimi i 
fëmijëve jetimë të luajnë me lodra. Gjatë katastrofave që kanë ndodhur 
urdhri ka qenë zakonisht jo aktiv. Dy katastrofa kryesore kanë ndodhur në 
Indi pas vitit 1997, cikloni në Orisa në tetor 1999 (8.000 të vdekur) dhe 
tërmeti në Guajarat në Janar të vitit 2001(20.000 të vdekur). Në krizat e 
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mëparshme murgeshat e nënë Terezës kishin një kuzhinë të vogël supe afër 
Paradip, por ato nuk u panë asgjëkund në Guajarat pas një prej katastrofave 
natyrore më të këqija në historinë e botës. 

Shumica e shoqatave bamirëse në Kalkuta janë jo fetare, dhe unë kam 
saktësuar përjashtimet e dukshme që nuk janë. 

Shoqata më e madhe bamirëse në Kalkuta është misioni i Ramakrishna. 
Me seli qendrore në Kalkuta, është gjithashtu shoqata më e madhe bamirëse 
në Indi. U themelua në vitin 1987 nga një njeri i shquar, Swami Vivekana-
nda, një fryt i kohës së rilindjes në Bengal. Është një mision hindu, ku 
murgjit dhe murgeshat betohen për të qëndruar në beqari. 

Swami Vivekananda (1862-1902), ishte ndjekës i Ramakrishna një mistik i 
një besimi fetar, është një nga ikonat në Indi. Një ishull në pjesën jugore të 
Indisë i është dedikuar atij, ku është ngritur dhe një monument për nder të tij. 

Swami Vivekananda, djali i një avokati të pasur nga Kalkuta, nuk gjeti 
kënaqësi tek ngushtësia dhe hierarkia e besimit hindu, gjë e cila bëri që ai të 
themelojë lëvizjen e tij. Hapur ai e pranoi që i kishte lënë përshtypje zelli dhe 
përkushtimi i misionarëve të krishterë në Indi në shekullin e 19-të dhe mori 
nga ata shumë aspekte që i futi në lëvizjen e tij, të tilla si strukturat e orga-
nizimit, adhurimi i përbashkët etj. Në versionin e tij të hinduizmit, plogështia 
e treguar ndaj ndihmës që duhet t'i jepet viktimës nuk ka vend në të. 

Gandi ishte një admirues i Swami Vivekananda gjatë gjithë jetës së tij 
dhe filozofi francez, muzikologu, autori, dhe aktivisti i paqes laureuar me 
çmimin Nobel Romain Rolland tha për të: “Fjalët e Swami Vivekananda janë 
muzikë madhështore, shprehje të stilit të Bethovenit, ritme të trazuar, si 
marshi i korit Handel, unë nuk mund t'i prek këto gjëra, pa përjetuar një 
drithërimë nëpër trupin tim si një rrymë elektrike. 

Funksionet bamirëse të organizatës së nënë Terezës dhe të atyre të 
misionit të Ramakrishna në Indi janë vështirë për t'u krahasuar (për shkak të 
diferencës së madhe ndërmjet atyre të dyjave) por unë jam përpjekur këtu, 
duke marrë një vit të rëndomtë si p.sh 1993-1994: 

 
Katastrofa natyrore Organizatat që kanë dhënë ndihmë 

 Misioni 
Ramakrishna 

Misionaret e 
Bamirësisë 

Thatësira në Bihar Po Jo 
 

Thatësira në Gujarat Po Jo 
 

Përmbytjet në Assam 
Karimganj, Bengali perëndimor 
Shum pjesë rreth Kalkutës 

Po Jo 
 
 
 

Contai Po Jo 
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Jalpaiguri Po Jo 

 
Garbeta Po Jo 

 
Tamilnadu Po Jo 

 
Pondicherry Po Jo 

 
Guajrat Po Jo 

 
Zjarre në Andhra Pradesh 
afër Vishakhapatnam 

Po Jo 
 
 

Assam, afër Karimganj Po Jo 
 

Bengali perëndimor Malda dhe 
Barasat 
 

Po Jo 

Tornado në Bengalin perëndimor  
Sargachi, afër Kalkutës 

Po Jo 
 
 

Ciklon në Tamilnadu Po Jo 
 

Pondicherry Po Jo 
 

Tërmet në Latur Po (një operacion 
masiv) 

Jo 

 
Gjatë të njëjtit vit 1993-1994, misioni Ramakrishna ndërmori këto pro-

grame masive për të ndërtuar shtëpi për nevojtarët: 
 
1. Në Laturin e shkatërruar nga tërmeti, 161 shtëpi rezistuese ndaj 

tërmetit u ndërtuan dhe 320 të tjera ishin në procesin e ndërtimit. 
2. Në Bengalin perëndimor u ndërtuan këto shtëpi: 

55 shtëpi në rajonin e Purulia 
100 shtëpi në rajonin Jalpaiguri 
143 shtëpi në rajonin Jalpaiguri 
108 shtëpi në ishullin Sagar nën skemën: "Ndërto shtëpinë tënde.” 

3. Në Tamilnadu, rajoni i Kanaykumari, u ndërtuan 71 shtëpi. 
 
Misionaret e bamirësisë nuk kanë një program për të ndërtuar shtëpi për 

të varfërit, ky nuk është një nga funksionet e tyre. Në vitet 1990 ata ndërtuan 
sidoqoftë 48 shtëpi për të varfërit në periferitë e Kalkutës, e quajtur Hatga-
chia në një tokë të papërdorur të qeverisë. Ato nuk paguan për tokën, gjë e 
cila shkaktoi një grindje të vazhdueshme me bashkinë. Në fund u zbut dhe 
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ua dha tokën falas. Unë mendoj se një kontribut i vogël po të paguhej do të 
ishte më mirë, si një gjest mirëkuptimi me bashkinë, veçanërisht meqenëse 
urdhri i nënën Terezës ka mundësi të mbajë një numër të madh manastiresh 
në Skandinavi. Gjithçka shkoi mirë me ndërtimin e shtëpive por në fund doli 
se 43 familje nga 48 gjithsej ishin katolike ose 93% në total, një koincidencë 
e paparë në një qytet ku popullsia katolike është më pak se 1.5% 

Tabela e mëposhtme është një pasqyrë krahasuese e aktiviteteve të misi-
onit Ramakrishna dhe misionareve të bamirësisë vetëm për në Kalkuta: 
 

Funksioni Nëse është siguruar nga 
 Misioni Ramakrishna Misionaret e 

Bamirësisë 
Azil Jo Po 

 
Jetimore Po Po 

 
Shtëpi për të varfërit e sëmurë  
mendor 
 

Jo Po 
 

Shtëpi për të varfërit e shpallur 
të sëmurë mendor 
 

Jo Po (dy) 

Spital për të sëmurët me lebër Jo Po (i madh) 
 

Spital Po (i madh e 
modern) jo pa pagesë 
për të gjithë 
 

Jo 
 

Shkollë për infermierë Po Jo 
 

Shërbime për shëndetin e 
komunitetit 
 

Po Jo 
 

Dispanseri moderne bamirësie 
(ka grafi dhe mjete të tjera 
diagnostifikuese) 
 

Po (trajton 500.000 
në vit) 

Jo 
 

Dispanseri qendrore  
bamirësie 

Po (trajton 100.000 
në vit)  
 

Po (trajton 10.000 
në vit) 
 

Shkollë e specializuar për 
Handikapët 
 

Po Jo 
 

Shkolla të zakonshme Tre (jo e lirë për të  
gjithë) 

Jo 
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Skema për përmirësimin e 
fshatrave 
 

Po Jo 
 

Projekte për zhvillimin e 
lagjeve të varfër 
 

Po Jo 
 

Shkollim për të rriturit Po Jo 
 

Biblioteka Po (dhjetë) Jo 
 

Aktivitete kulturore për arsimin 
e lartë (të tilla si shkollim në 
gjuhë të huaja) 
 

Po (jo pa pagesë) Jo 
 

Projekte ekologjike (pjesërisht 
të financuar nga fondacioni 
Ford) 
 

Po Jo 
 

Të ardhurat totale të 
përvitshme (nga Kalkuta dhe 
burime të tjera) 
 

rupi 750 milion  
16 milion dollarë 
 

të pa raportuara 

 
Duke zbatuar skemat tyre për përmirësimin e jetës në fshatra misioni i 

Ramakrishna, në të njëjtën kohë punon në 20 fshatra, ku zbatohen metoda 
të ndryshme integruese për të përmirësuar jetën e banorëve. Kujdes i veçantë 
i kushtohet arsimimit të të rriturve, sigurimit të kujdesit bazë mjekësor për 
gratë shtatzëna, dhe mësimit të zanateve të ndryshme, moshave të reja. 
Planifikimi familjar zë gjithashtu një vend kryesor. Deri në vitin 1997, 9.000 
fshatra u ndihmuan me këtë skemë për planifikimin familjar. 

Në të vërtetë programi për zhvillimin rural të misionit të Ramakrishna 
është kaq i përhapur saqë një degë gjysmë autonome, e quajtur misioni 
"Ramakrishna Lokshiksha Parishad" i është besuar që të kujdeset për këto 
aktivitete. Shumë prej veprimtarive për zhvillimin rural janë të sofistikuara, të 
tilla si mbarsja artificiale e lopëve dhe analizimi i tokave. 

Misionaret e bamirësisë nuk kanë për qëllim të përmirësojnë kushtet në 
fshatrat indian, duke qenë se fshatarët me tokë nuk do të konsiderohen më të 
varfërit e të varfërve. Ata fshatarë që kanë qenë pa tokë, kanë ardhur në qytet. 

Nuk dua të mendoni se unë po përpiqem të paraqes misionin 
Ramakrishna si më të pastrin e më të pastërve. Shumë prej murgjve, kanë 
filluar të mbahen me të madh dhe të qëndrojnë larg dhe shpesh të fshihen 
pas tavolinave të zyrave të tyre zhytur në pirgje me letra. Nga ana tjetër, për 
disa arsye të ndryshme, krahu i tyre i murgeshave nuk ka ecur mirë. Misioni i 
murgeshave të Ramakrishna ka filluar nga një grua e shquar Irlandeze e quaj-
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tur Margaret Noble 1867-1911, e cila u bë një ndjekëse e Vivekananda, dhe e 
ndryshoi emrin në Nivedita. Ajo ia kushtoi jetën çështjes së gruas indiane, 
veçanërisht edukimit të tyre. Ndoshta ka mundësi të ketë më shumë veprim-
tari bamirësie nga murgeshat e Ramakrishna që planifikojnë se sa duhet har-
xhuar për fenë e tyre dhe se sa duhet harxhuar për bamirësi, se sa misioni i 
murgjve të Ramakrishna. Kur diskutojmë aktivitetet e misionareve për 
bamirësi në Indi, një përmendje të veçantë duhet kushtuar Vivekanandas dhe 
organizatës së tij duke qenë se ata mbeten fatkeqësia për institucionet 
katolike në Indi. Misionarët e krishterë në Indi janë në dijeni se në shekullin 
e kaluar pjesë të mëdha të popullsisë, veçanërisht në pjesën e arsimuar të 
mesme, do të ishin konvertuar në fenë kristiane që është më njerëzore dhe e 
arsyeshme,s nëse vivekananda nuk do të kishte pasur sukses. Vivekananda i 
tregoi Indisë dhe botës që hinduizmi praktik mund të ishte fisnik dhe 
bamirës, dhe e ndaloi periudhën e konvertimit. Në të vërtetë ai e ringjalli 
hinduizmin në shekullin e 19-të në Indi, katolikët kurrë nuk e kanë falur atë 
për këtë gjë, kjo është arsyeja se përse misioni Ramakrishna përgojohet duke 
ia errësuar qëllimet e tij në librin e miratuar nga Vatikani të Dominique 
Lapierre (shih kapitullin City of Joy). Katolikët dhe misioni Ramakrishna 
shpesh përleshen për konvertimin që u bëhet fiseve të ndryshme. Misionaret 
e bamirësisë e marrin seriozisht konvertimin e fiseve, dhe Papa John Paul II, 
gjatë vizitës së tij të shkurtër në Indi, menjëherë pasi mbaroi takimin me 
nënë Terezën në Kalkuta, fluturoi për tek një fis i largët në Ranchi për të tak-
uar fiset e konvertuara. 

Misioni Ramakrishna, ka një spital modern pa pagesë me rreth 160 
shtretër në një zonë të fiseve në Arunachal Pradesh, diçka që misionaret e 
bamirësisë as që mund ta mendojnë. 

Përmbytjet që ndodhën në vitet 1970 rreth e rrotull Kalkutës, është një 
prej shumë pak rasteve kur kanë ndodhur katastrofa që misionaret e bamirë-
sisë kanë dalë jashtë nga manastiret e tyre për të ndihmuar. Zonat që u për-
mbytën dhe dëmet që u shkaktuan janë kaq të mëdha, saqë madje edhe misi-
onaret e bamirësisë nuk mund të qëndronin duke bërë sehir. Kaq shumë 
është shkruar në biografitë e saj rreth rolit të jashtëzakonshëm të nënën 
Terezës në kohën e këtyre përmbytjeve të mëdha. Çdo ndihmë sado e vogël 
në situata të tilla, është e mirëpritur, por ndërsa ajo ushqeu përditë rreth 300 
njerëz, pasi shoqatat ishin duke punuar shumë në zonat e përmbytura, misi-
oni Ramakrishna ushqeu rreth 12.000 njerëz çdo ditë përgjatë dy javëve, 
vetëm në një rajon, në atë të Hooghly. Ata mundën ta bënin këtë vetëm në 
saje të infrastrukturës së tyre të mirë organizuar, studentët e shkollave vrap-
uan së bashku me misionarët të ndihmonin në shërbimet e ndihmës ndaj 
popullatës. Ndërsa misionaret e bamirësisë në anën tjetër kishin mungesa për 
sa i përket infrastrukturës së tyre, për t'ia arritur të merrnin ndonjë lloj ndih-
me tjetër jashtë manastireve të tyre. Jeta tejet e mbyllur që murgeshat bëjnë 
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dhe detyrimi i tyre për t'u falur shpesh sipas një rutine të caktuar, nuk ua 
lejon atyre që të shkojnë në fshatrat e largët gjatë kohës së krizave, ku nuk 
dihet se si mund të rrjedhë puna, e cila është e paparashikueshme. Mangësia 
tjetër kryesore e tyre është gjuha, vështirë se ndonjë prej tyre flet gjuhën ben-
galeze, gjë që e bën të vështirë për ato të kryejnë ndonjë aktivitet ndihmës në 
Bengalin perëndimor, veçanërisht në fshatrat e largët në skaj të vendit. 

Përveç përmbytjeve të vitit 1978, në Bengalin perëndimor, katastrofa 
tjetër që misionaret e bamirësisë dhanë një farë ndihme, ishte pas ciklonit 
dhe dallgëve të baticës në shtetin jugor indian të Andhra Pradesh që ndodhi 
në 19 nëntor të vitit 1977, i cili vrau më shumë se 15.000 njerëz. Nënë Tere-
za e vizitoi personalisht Andhra Pradesh dhe filloi ngritjen e kampeve për të 
ushqyer nevojtarët.  

Biografi i saj gjithë shkëlqim përshkruan veprat e saj: 
 
Ajo dhe motrat e saj nisën ndihmën për të mbijetuarit. Një motër shkroi: 
“Qindra trupa duheshin varrosur. Nëna u ul në gjunjët e saj dhe filloi të 
lutej për viktimat ndërsa flakët përpinin trupat e viktimave të ciklonit.....” 
Nënë Tereza u sëmurë dhe më shkroi mua “Unë u sëmura nga malaria, kjo 
ishte dhurata për mua nga Andhra Pradesh.”338  
 

Ajo çfarë nënë Tereza dhe biografët e saj, janë përpjekur të bëjnë me 
qëllim, është se misionaret e bamirësisë është e vetmja organizatë që ndih-
mon në të tilla situata. 

Kishte disa qindra organizata të tjera në Andhra Pradesh në vitin 1977 
dhe e nënë Terezës ishte një nga më të voglat. Misioni i Ramakrishna natyrisht 
dha menjëherë një ndihmë të konsiderueshme në Andhra Pradesh, por ata 
gjithashtu ndërmorën një projekt ambicioz për të ndërtuar 1.000 shtëpi për të 
pastrehët. Ky projekt madhështor ku vetëm çimento u përdorën 60.000 thasë, 
u përfundua në prill 1979. Shumë pak kohë më pas nënë Tereza mori çmimin 
e saj Nobel për vepra të jashtëzakonshme, bamirësie në Indi. 

Në të njëjtin vit, pak kohë pasi ishte shpallur se nënë Tereza do të 
merrte çmimin Nobel, cikloni goditi përsëri në Andhra Pradesh, duke vrarë 
më shumë se 600 njerëz. Kësaj radhe media ndërkombëtare nuk erdhi përsë-
ri në Andhra Pradesh, por gjithashtu as misionaret e bamirësisë të nënë Te-
rezës nuk u kujtuan të vinin përsëri dhe të ndihmonin për t'ua lehtësuar sado 
pak barrën njerëzve të varfër. 

Ciklone të mëdha e të fuqishme dhe gjithashtu dallgë të mëdha baticash 
e goditën përsëri zonën e Andhra Pradesh në 7 nëntor 1996, duke vrarë 
rreth 1500 njerëz dhe duke shkatërruar shtëpitë dhe gjithçka që u përkiste 
banorëve. Ku më përpara kishte pasur shtëpi tani kishte veçse fusha të 

 
338 Eileen Egan, Një vizion i tillë për rrugën ( Sidgwick & Jackson, 1985) fq 320. 
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rrahura dhe të shkretuara. Disa mijëra njerëz u detyruan të dilnin për të lypur 
që të siguronin bukën e gojës, në një vend ku nuk kishin mbetur më as nje-
rëz nga të cilët mund të lypje diçka. Disa qindra gra të Andhra Pradesh, u 
detyruan që të shkonin në zonën afër Goa-s dhe të bëheshin prostituta që të 
mund të ushqenin familjen dhe veten e tyre. Kryeministri e deklaroi situatën 
një “ fatkeqësi kombëtare.” 

Operacionet e ndihmës të vitit 1996 si gjithmonë rrodhën në mënyrën e 
zakonshme siç ndodh ngaherë, qeveria ndërmori fushata në mënyrë të çorg-
anizuar dhe të paefektshme duke mos e dhënë ndihmën e duhur në kohë. 

Organizatat vendase në Andhra Pradesh bënë shumë punë duke ndih-
muar njerëzit. Organizatat e fuqishme të misionit Ramakrishna dhe të Bharat 
Sevashram Sangha gjithashtu dhanë një ndihmë të fuqishme. Shumë organiz-
ata bamirëse katolike gjithashtu, ndihmuan shumë, por midis tyre mungonin 
misionaret e bamirësisë. Disa ditë më vonë George Perera, sekretari i përgji-
thshëm i deleguar nga konferenca e peshkopëve katolik të Indisë, sikurse 
citohet në një organ të medias katolike në Britaninë e madhe, akuzoi qeveri-
në qendrore dhe ato të shteteve se kishin shkaktuar “shumicën e vdekje-
ve.”339 Nëse nënë Tereza e cila ka ndërmarrë operacione në Andhra Pradesh, 
duhej të kishte ardhur në zonat e katastrofës dhe të kishte sjellë murgeshat 
dhe burimet e saj financiare për të ndihmuar viktimat e ciklonit, askujt nuk i 
kishte ardhur në mendje. 

 
BHARAT SEVASHRAM SANGHA 
Kjo është një prej atyre organizatave të tjera, të fuqishme, në Kalkuta 

emërtimi i së cilës përkthehet afërsisht “Ndihmoni Shoqërinë Indiane”. 
Është gjithashtu një prej organizatave në të mëdha bamirëse në Indi. Është 
themeluar në Kalkuta në vitin 1917, kur nënë Tereza ishte vetëm se 7 vjeçe. 
Në thelb, kjo është një organizatë thellësisht fetare (e fesë hindu); po ta 
krahasosh me organizatën e nënën Terezës, ajo ka të tjera ngjashmëri me 
organizatën e nënë Terezës si p.sh mungesa e sofistikimit, teknologjia që 
është e domosdoshme për të punuar në kohët e sotme, e cila nuk ndodhet 
në zyrat e tyre etj. Ndërsa selia qendrore e misionit të Ramakrishna në Kal-
kutën jugore zhurmon nga kompjuterët, zyrat e Bharat Sevashram Sangha 
pak metra më tutje në të njëjtën rrugë mjaftohen vetëm me një telefon, tam-
am si funksionon organizata e nënë Terezës. Por ngjashmëria përfundon 
këtu. Bharat Sevashram Sangha përbehet vetëm nga murgj të përkushtuar që 
kanë hequr dorë nga të martuarit, të cilët luajnë një rol kryesor në operacio-
net e ofrimit të ndihmës në zonat e prekura nga fatkeqësitë. Në të vërtetë 
ekziston një garë e natyrshme që anon nga e mira midis misionit të 
Ramamkrishna dhe Bharat Sevashram Sangha. 

 
339 The Universe, 17 nëntor 1996. 
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Kur një fatkeqësi natyrore ose e një lloji tjetër ndodh në Indi, murgjit e 
Bharat Sevashram Sangha janë të parët që do t'u shkojnë në ndihmë të mbi-
jetuarve duke shpërndarë ushqime dhe mjete të tjera jetese dhe duke ngritur 
qendra për të ushqyer nevojtarët. Ata janë mjaft të njohur që veprojnë pa 
menduar kur shkojnë në situata ku ka kriza të tilla, dhe shpesh janë kritikuar 
se u mungojnë planet e ndihmës së organizuar dhe efektive. Megjithatë ata 
janë përmirësuar dhe kanë treguar organizim dhe parashikim në kriza të tilla 
të mëdha si Bhopal dhe Latur. 

Në vazhdim po ju japim një përmbledhje të aktiviteteve të ndërmarra 
nga Bharat Sevashram Sangha në tërësi në statistikat e vitit 1996:  

Gjimnaze       7 
Shkolla tetë vjeçare     40 
Konvikte për studentët e varfër    30 
Jetimore       1 
Biblioteka       12 
Bursa dhe mastera për studentët e varfër   3600 

 
Programe për ndihmë  

sociale në fshatra 
 

duke vazhduar për  
10 fshatra në vit 

Njësi lëvizës për ndihmën mjekësore 
 

12 
 

Dispanseri 160 
 

Spital për mjekimin sëmundjeve të syve 1 
 

Qendër akupunkture 1 
 

Kampe mjekësore gjatë krizave rreth 200 në vit 
 

Është vërtetë interesante nënë Tereza kurrë nuk mendoi të hapte një 
spital për kurimin e syve për të varfërit në Indi, ku miliona humbasin shiki-
min e tyre thjesht për shkak të sëmundjeve që mund të parandalohen me 
medikamente shumë të lira të tilla si perdja e syve. Ajo është në dijeni të 
shkallës së përhapjes së këtyre problemeve, meqenëse ajo ka prezantuar në 
ORBIS me kaq elokuencë, një veprimtari bamirësie e cila ka një spital 
fluturues brenda një aeroplani, duke ofruar shërbimet e tij në pjesë të 
ndryshme të botës së tretë. Në të vërtetë organizata e saj misionaret e bamir-
ësisë është e vetmja në Indi që nuk ka ofruar shërbime mjekësore për ku-
rimin e syve, një shërbim që ofron shërbime kirurgjike në pjesë të ndryshme 
të vendit. Spitalet për kurimin e syve që lëvizin në vende të ndryshme spo-
nsorizohen nga organizata të ndryshme bamirësie. Çdo vit vetëm në 
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Bengalin perëndimor, rreth një mijë kampe spitalore pranë zonave të largëta 
u shërbejnë të varfërve. 

Në tabelën që përmendëm pak më sipër ia vlen që të përmendim se 
Bharat Sevashram Sangha ka 5 qendra spitalore për të sëmurët me lebër, të 
gjitha vetëm në Bihar. Unë jam plotësisht dakord që ka shumë për të mësuar 
nga të krishterët kur është fjala për të mjekuar të sëmurët me lebër, por nuk 
është e vërtetë ajo çfarë biografët e nënë Terezës gjithmonë kanë dashur të 
thonë se, të gjithë hindutë janë krejtësisht të pa aftë të kujdesen për të sëmu-
rët me lebër. Është shumë pak i njohur fakti që në vitin 1994, misionaret e 
bamirësisë zyrtarisht i kërkuan Bharat Sevashram Sangha të merrte nën 
përkujdesje qendrën e tyre për të sëmurët me lebër në Sidgora në Bihar. 
Përse duhej që murgeshat ta braktisnin këtë institucion ende nuk është krejt 
e qartë, sidoqoftë në këtë rast ajo është duke u drejtuar në mënyrë të efekt-
shme nga Bharat Sevashram Sangha. Gjithashtu Bharat Sevashram Sangha 
organizon gjithmonë kurse trajnimi për t'u kujdesur për të sëmurët me lebër. 

Bharat Sevashram Sangha luajti një rol kryesor kur ndodhi tërmeti në 
Latur në vitin 1993, meqenëse janë një organizatë shumë herë më e vogël, 
ata nuk mund të krahasohen me misionin Ramakrishna. Ata mbajtën një 
muaj hapur një kamp për të ushqyer të varfërit dhe gjithashtu ngritën një 
universitet të tërë nga gërmadhat. 

Të ardhurat totale në vit të Bharat Sevashram Sangha llogariten në 50 
milion rupi. 

 
INSTITUTI PËR FËMIJËT NË NEVOJË (CINI) 
Misioni më i madh bamirës për fëmijët në Indi nuk janë misionaret e 

bamirësisë, por CINI. Ai u themelua në vitin 1974 nga një doktor në 
Kalkuta. Dr S. N Chaudhuri. Nga një dhomë e vogël operacioni, kjo organi-
zatë u rrit në përmasa të jashtëzakonshme brenda një çerek shekulli. Selia qe-
ndrore e tij ndodhet në Kalkuta, por ai vepron brenda në Kalkuta edhe në 
zonat rurale rreth e rrotull saj. CINI ka qenë një fenomen në Kalkuta dhe 
sukseset e tij kanë habitur madje edhe vetë funksionarët e tij. 

Do të ishte e vështirë të përmblidhnim aktivitete e shumëllojshme të 
ndërmarra nga CINI, por këtu kemi një përmbledhje të shkurtër: 

 
1. Programe për edukimin shëndetësor të nënës dhe fëmijës. 

Edukimi shëndetësor zhvillohet në fshatra, duke dhënë udhëzimet e 
nevojshme bazë që nënat shtatzënë të kujdesen për fëmijën e tyre që 
në bark, kujdesi nga nëna për fëmijën. Mahila Mandols që është 
grupi për gratë përcjell shërbimin për kujdesin shëndetësor nëpër 
fshatra, gratë që shërbejnë në këtë grup janë tërhequr nga radhët e 
grave të fshatrave. 
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2. Qendra të vogla për shërbimin shëndetësor në fshat dhe gjithashtu 
këshillimi në shtëpi. 
 Shërbimet bëhen në qendrat e periferive dhe në fshatra gjithashtu, 
ku bëhet imunizimi, kujdesi për shtatzëninë, zhvillimi fëmijëve dhe 
trajtimet bazë që duhet të ndërmerren. Tani për tani CINI ka rreth 
200 qendra të tilla nëpër fshatra. CINI gjithashtu trajton mami që 
punojnë nëpër fshatra. 

3. Klinika për pacientët e jashtëm të CINI për gratë dhe fëmijët 
 Kjo funksionon çdo të enjte në selinë e CINI në Behala, një periferi 
e Kalkutës, ku rreth 700 pacient dhe klientë vizitohen. Pritja e 
pacientëve në vit kap shifrën 30.000. Ushqimet shtesë që përmbajnë 
acidin folik për nënat shtatzënë është një element i rëndësishëm 
funksional, sikurse është vitamina A dhe elementët e tjerë ushqyes 
për fëmijët. Imunizime rutinë kryhen vazhdimisht. 

4. Planifikimi familjar dhe klinikat për familjen. 
 Çdo vit CINI shpërndan rreth 50.000 prezervativë, dhe rreth 6000 
kontraceptivë për shmangien e shtatzënisë në formë pilulash nga 
goja. Këto janë shifra të vitit 1996. 

5. Spitali  
Godina në Behala ka rreth 12 shtretër në njësinë shumë urgjente ku 
trajtohen foshnjat dhe fëmijët me sëmundje të rënda, të tillë si ata me 
gastroenterit apo me pneumoni dhe nganjëherë meningjit. 

6. Qendra për rehabilitimin ushqyes. 
 Shumë prej fëmijëve që kanë ardhur në urgjencë e që vuajnë nga keq 
ushqyerja, transferohen në qendrën me 12 shtretër NRC përpara se 
të dërgohen përsëri në shtëpi. 

 7. Shpërndarja e “CINI Nutrimix” 
 CINI ka krijuar një ushqim drithërash për fëmijët; duke pjekur dri-
thërat të përzierë me perime bishtajore dhe rreth 8.000 kile Nutrimix 
shpërndahen çdo vit për njerëzit në nevojë. 

8. Edukimi para shkollor 
Ekzistojnë rreth 30 lloje shkollash fillore për infermieret. 

9. Programi për sponsorizimin e fëmijëve 
 Sponsorët kërkohen kudo në Indi dhe jashtë vendit për të ndihmuar 
e për të luftuar varfërinë në familjet e varfëra me fëmijë, dhe pothua-
jse 1.000 fëmijë po ndihmohen tashmë nga ky program. 

10. Skema Shikshajyoti. 
 Fëmijët që janë të përfshirë në skemat e sponsorizimit thirren për të 

ndihmuar fëmijët e varfër të moshave nga 3-6 vjeç. 
11. Kërkimi për talente. 
 Fëmijët me prirje të veçantë në një fushë të caktuar artistike identifi-

kohen dhe financohen, që të mund të kenë një arsimim të veçantë. 
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12. Fëmijët për fëmijët. 
 Fëmijët më të mëdhenj thirren për të ndihmuar fëmijët më të vegjël 

për sa i përket çështjeve të veçantat të higjienës dhe shëndetit, të tilla 
si higjiena dhe ambienti ku jetojnë. 

13. Programi për sponsorizimin e nënave. 
  Një program sponsorizimi është ngritur ku nënat shtatzënë në Itali 

ndihmojnë gratë e varfëra në Kalkutë të cilat janë shtatzënë gjithashtu. 
14 Trajnim. 
 Është një funksion kryesor i CINI mijëra punëtor nga komuniteti që 

punopjnë në programet qeveritare dhe nga sektori vullnetarë janë 
trajnuar. 

15. Projektet CINI ASHA. 
  Këto projekte janë të përkushtuara për fëmijët e shfrytëzuar dhe të 

dobët që bien viktima, ky program nisi në vitin 1989. Fëmijët që 
punojnë dhe fëmijët e prostitutave janë përfituesit e këtij programi. 
Qindra fëmijë janë shpëtuar nga abuzimi dhe nënshtrimi ndaj prosti-
tucionit nëpërmjet CINI ASHA. Punëtorët e këtij projekti shkojnë 
në zona ku nënë Tereza me murgesha e saj, as që i kanë dëgjuar ndo-
njëherë por edhe sikur ti kishin dëgjuar, as që do të mendonin të 
shkonin atje për shkak të tmerreve që do të shihnin. 

16. Projektet rurale STD\HIV. 
  Programe edukimi dhe informimi në 5 zona rurale, me drita të kuqe 

përreth Kalkutës dhe gjithashtu janë shpërndarë prezervativë falas. 
 
Të gjitha shërbimet e CINI janë falas përveç trajnimit, ku bëhet nga ai 

që trajnohet një farë pagese, dhe për Nutrimix , për të cilin paguhet një 
çmim simbolik. 

Duhet të përmendim se nënë Tereza nuk ofron një shërbim imunizimi 
në Kalkuta për fëmijët e varfër, madje as për ata që janë në lagjet e varfëra ku 
ajo banon. Qeveria mbetet organi më i madh që merret me vaksinimin, por 
mijëra organizata në sektorin vullnetar, kanë ardhur në ndihmë ta këtij prog-
rami masiv. Me qëllim për ta zhdukur poliomielitin krejtësisht, qeveria indi-
ane ka deklaruar “Dita kombëtare kundër poliomielitit në vend” ku një për-
pjekje e ndërthur zbatohet për të vaksinuar të gjithë fëmijët. Kjo gjë bëhet në 
bashkëpunim me sektorin vullnetar, ku një numër i madh organizatash bami-
rësie për fëmijët afrohen të japin ndihmën e tyre, por midis atyre mungojnë 
misionaret e bamirësisë. 

Një nga problemet kryesore që gratë indiane përballen sot në indi është 
mungesa e shërbimit obstetrit, veçanërisht nëse kanë komplikacione në mu-
ajt e fundit të shtatzënisë. Sipas raportit të CINI të vitit 1994 një nga prob-
lemet kryesore që është hasur, ka qenë mungesa e të pasurit mundësi për 
përkujdesje mjekësore me një pagesë të ulët, veçanërisht nga gratë që janë në 
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rrezik spitalet shtetërore që përkujdesjen për shërbimin obstetrit për gratë 
janë të tej mbushura me staf të pa aftë dhe pajisje të jo funksionale. Spitalet 
private janë tmerrësisht të shtrenjtë për këtë kategori grash . Ajo çfarë CINI 
u përpoq të arrinte ishte të lidhte një kontratë të ndërlikuar për të zgjidhur 
çështjen financiare me një spital privat aty afër ku gratë e varfër me proble-
me serioze obstetrike do të kishin mundësi të trajtoheshin pa pagesë. Shumë 
prej parave për këtë projekt erdhi nga një organizatë e quajtur “Miqtë e 
CINI” në Verona të Italisë. 

Urdhri i nënë Terezës nuk ka ndonjë qendër ku të ofrojë ndihmë mjekë-
sore për gratë e varfëra të Kalkutës. Megjithëse një nga aspiratat e jetës së saj 
ishte “Vazhdoni të shumoheni” dhe me gjithë obsesionin që kishte për fetu-
sin, ajo nuk ngriti në Kalkuta ndonjë klinikë për t'u ndihmuar grave shtatzë-
na të kishin përkujdesje mjekësore gjatë kohës së shtatzënisë. As ndonjë 
klinikë materniteti, apo qendër për obstetrikën, apo ndonjë njësi përkujdesje 
për nënat me foshnja apo për përkujdesjen e shëndetit të fëmijëve. Kaq 
rastësisht, në të njëjtën kohë ajo ka dhjetë klinika për nënat me fëmijë në 
SHBA dhe një tjetër në Romë. 

 
CRY (Ju dhe ndihma për fëmijët.) 
Për sa i përket shtrirjes të rrjetit të veprimtarisë dhe buxhetit vjetor 

organizata më e madhe në Indi e bamirësisë për fëmijët është CRY ( Ju dhe 
ndihma për fëmijët.) Ajo filloi në Bombei në vitin 1979 kur shtatë indian të 
udhëhequr nga Rippan Kapur, mblodhën 50 rupi për të ndihmuar një fëmijë 
të vetëm. CRY nuk ka ngritur ndonjë shtëpi, por funksionet e tij janë për 
kalimin e fondeve që posedon për të ndihmuar në projektet e veçanta të 
ndihmës, sponsorizimin e fëmijëve individual, dhe për trajnimin e burrave 
dhe grave që punojnë me fëmijët. Ata kanë trajnuar motrat e nënë Terezës 
në Kalkuta dhe kudo tjetër. 

 
NARI SEVA SANGHA (Organizata për Mirëqenien e Gruas) 
Kjo organizatë bamirësie kujdeset për gratë dhe veçanërisht për gratë e 

vetmuara të Kalkutës dhe rrethinat. Kjo organizatë u themelua në vitin 1944 
pak vite para se nënë Tereza të dilte nga manastiri ku ajo rrinte mbyllur. U 
krijua nga një grup grash nga Bengali të anglikizuara gjatë luftës së dytë 
botërore rreth e rrotull Kalkutës dhe e cila shkaktoi dy milion e gjysmë të 
vdekur. Mijëra të varfër vërshuan në qytet nga fshatrat, dhe kjo është e 
vetmja herë në qytetin e Kalkutës kur kufomat mund të shiheshin të shtrirë 
në rrugët e qytetit. Mijëra vejusha u duhej të mbronin veten e tyre, dhe NSS 
u përpoq të kujdesej për këtë problem me mënyrën e saj të vogël. 

Tani për tani fokusi kryesor ku është përqendruar NSS është trajnimi i 
grave të reja të dëshpëruar për t'u përshtatur në shoqëri dhe për tu kujdesur 
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për veten e tyre. Ata janë të vendosur në godina të bollshme të dhuruara nga 
qeveria e Bengalit perëndimor në zonën e Kalkutës jugore dhe ka këto 
funksione: 

1. Shtëpia për gratë e varfëra (125 vende), këtyre grave u kërkohet të 
ndjekin kurse trajnimi për aktivitete industriale, që u mundëson të 
aftësohen në zanate të ndryshme. Unë mendoj se këto gra nuk vijnë 
nga shtresat më të ulëta të shoqërisë, ato janë gra të varfëra që kanë 
ngelur pa shtëpi për arsye të ndryshme. 

2. Shkollë për trajnimin industrial 
 Këto gra trajnohen por pa iu siguruar fjetjen, pra ato vijnë nga zonat 

përreth. Trajnimi industrial sikurse është përcaktuar nga NSS është 
kryesisht trajnim më punët me dorë, të tilla si printimi i materialeve të 
ndryshme, punimi i sixhadeve, prodhimi i pajisjeve shtëpiake, qëndis-
tari dhe punë të ndryshme me gjilpërë etj. Gjithashtu funksionon një 
shtypshkronjë e vogël mekanike. 

3. Sektori për gatimin dhe furnizimin me ushqim. 
 Zhvillohen mësime të përjavshme për të mësuar si të gatuash dhe NSS 

tani ka edhe njësinë e saj të gatimit që ia shet shërbimet e saj, shërbi-
meve lokale të biznesit. Prodhimi në një shkallë më të zgjeruar në pu-
nishte të turshive, reçelrave dhe erëzave është tani një funksion krye-
sor dhe gjithashtu fitimprurës për NSS. 

4. Sudha Memorial Balwadj 
 Kjo është një qendër me funksionin për të ndihmuar fëmijët parashko-

llor nga pjesa e më të varfërve të të varfërve. Në të ndihmohen rreth 50 
fëmijë ku përveç lojërave dhe mësimeve që marrin, ata edhe ushqehen. 

5. Shkolla për stenografi dhe për të mësuar si të punosh par të shtypur 
në makinë shkrimi dhe njëkohësisht trajnime për të mësuar kompjute-
rin. Kjo shkollë filloi të funksionojë pas luftës në Bangladesh në vitin 
1971, për të ndihmuar gratë refugjate që ishin pa shkollë. Tani ajo 
është e hapur edhe për njerëzit e tjerë nga radhët e banorëve vendas 
dhe një shumë e vogël simbolike duhet paguar. 

6. Hotel për gratë që punojnë. 
 Gratë që janë vetëm dhe merren me punë fetare në qytet, që nuk janë 

në gjendje të paguajnë qiranë e vendosur nga pronarët e shtëpive, 
përfundojnë duke jetuar në kushte të vështira dhe dëshpëruese, shpesh 
edhe më të këqija edhe se vetë lagjet e varfëra. Një hotel i vogël që 
administrohet nga NSS dhe ku duhet të paguash një shumë fare të 
vogël simbolike i jep një farë zgjidhje këtij problemi. 
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SHOQATA NË PËRKUJTIM TË SAROJ NALINI DUTT (SNDMA) 
Ky fondacion u themelua në vitin 1925, 4 vjet përpara se nënë Tereza të 

vinte në Kalkuta, nga Gurusaday Dutt, një nga të udhëheqësit kulturorë të 
Bengalit perëndimor. Ai ndihmon gratë e varfëra nga zonat fshatare dhe po 
ashtu qytetare, dhe vepron në dy qendra një në Kalkuta dhe tjetra në Mirpur 
një fshat 36 km në jug të qytetit. Misioni bamirës drejton një sistem të 
komplikuar por efikas, ku aty pranë 130 njësi të vogla me grupe grash të 
quajtura Mahila Samitis punojnë nën ndihmën e shoqatës, por secila me një 
plan gjysmë të pavarur veprimi. 

Selia qendrore e SNDMA në Kalkuta ka këto aktivitete kryesore: 
1. Trajnim për të punuar me dorë. 

Kjo shkollë synon tu mësojë grave zanatet e të punuarit me dorë, kë-
shtu që ato mund të përpiqen të jenë të pavarura. Zanatet që u mëso-
hen janë thurja me dorë e qilimave, tapetave, tapicerive, qëndisje me 
gjilpërë, gdhendje të ndryshme metalesh etj. Programet trajnuese ve-
projnë në një periudhë kohore 2-3 vjeçare dhe në fund diplomohen. 
Mjeshtëritë e të punuarit me dorë janë gjithashtu një fushë ku gratë 
inkurajohen, dhe nëse dëshirojnë ato munden të studiojnë deri në 
klasë të tetë, gjë të cilën ato mund ta bëjnë në të njëjtin godinë. 

2. Instituti për Trajnimin e Mësuesve Fillestar 
Gratë e varfëra që kanë përfunduar arsimin e kartë, u është ofruar kjo 
diplomë për të studiuar për të dhënë mësim te fëmijët parashkollor.  

3. Shkolla për fillestarë 
Një shkollë për fëmijët fillestarë nga familjet e varfëra, numri i tyre 
arrin në 260 nxënës. 

4. Shkollë për të rriturit 
Kjo është një shkollë nate pa pagesë, që ka për qëllim arsimimin e gra-
ve shumë të varfëra, ka një numër prej 70 studentesh. Arsimimi i të 
rriturve është një nga qëllimet kryesore të SNDMA dhe të gjitha gratë 
e anëtarësuara e kanë këtë si një prej objektivave të tyre. 

5. Shkollë për të mësuar teknologjinë e shtypshkrimit 
Është e përcaktuar për gratë me një farë nivel edukimi. 

6. Udhëzime për ata që martohen dhe ndihmë për gratë e keqtrajtuara. 
Ky shërbim filloi në vitin 1985, pajtim midis çifteve apo ndarje reko-
mandohet. Këshillim për probleme të ndryshme u ofrohet të dy par-
tnerëve. Ndihmë ligjore dhe mbështetje jepet gjithashtu. 

7. Grupi për furnizimin me ushqime 
Ky shërbim mëson gratë si të gatuajnë dhe gjithashtu i ndihmon ato 
të ketë një shërbim për të furnizuar bizneset nga kjo godinë. Gratë 
lejohen të mbajnë një pjesë të fitimit. 

8. Klinika për nënën dhe foshnjën 
Kjo klinikë e vogël kujdeset për 1500 raste në vit.. 
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9. Planifikimi familjar dhe vaksinimi i fëmijëve 
Planifikimi familjar është një nga funksionet kryesore të SNDMA. Va-
ksinimi i fëmijëve dhe planifikimi familjar janë shpesh duke u ofruar 
duke u ndërthur me njëra tjetrën. çdo vit misioni bamirës ndërmerr 
rreth 2000 imunizime. Për sa i përket planifikimit familjar misioni kry-
en në vit 300 sterilizime laporoskopike, dhe shpërndan rreth 5000 
prezervativë. Gjithashtu ofron rreth 250 abortime në vit. 

 
Për sa i përket degëve të organizatës në zonat rurale, SNDMA u shërben 

konkretisht në Mirpur 100 fshatrave. Ajo ka këto funksione si në vazhdim: 
 
1. Bibliotekë dhe qendër shëndetësore 
 Këto janë të vendosura në godinën që misioni bamirës ka ngritur 

enkas për fshatarët në qendër të fshatit. Një sallë e vogël operacioni 
dhe një laborator analizash për shërbimet bazë të analizave, funksioni 
gjatë javës në godinën e ndërtuar për komunitetin nga misioni. 

2. Çerdhe me kujdes intensiv për fëmijët 
 Një çerdhe për fëmijët më të varfër të të varfërve të komunitetit, e cila 

shërben gjithashtu për të ushqyer fëmijët me normat e domosdoshme 
ushqyese që kërkon rritja e tyre. 

3. Aksioni për planifikimin familjar 
 Një iniciative gjerë ndërmerret në zonën e Mirpurit, çdo vit ngrihen 

10 kampe që kryejnë sterilizimin laparoskopik nga organizata e 
SNDMA. Ajo gjithashtu ka 42 pika për shpërndarjen e prezervativëve 
pa pagesë 

4. Kujdesi për shëndetin e nënës dhe të fëmijës  
 Klinika për kujdesin ndaj lindjes dhe programet për imunizimin e 

fëmijëve ndërmerren gjatë gjithë vitit. 
5. Projekti për të shpëtuar shikimin. 
 Ky projekt synon të ndihmojë më të varfërit e më të varfërve, kryesi-

sht përpiqet të ndihmojë të varfërit, të cilët verbohen për shkak të 
kequshqyerjes, dhe u shpërndan tableta me vitamina A, fëmijëve të 
cilët vuajnë nga këto mungesa. 

6. Qendër për edukimin e fëmijëve dhe të rriturve 
 Për fëmijët janë 33 shkolla fillore dhe për të rriturit janë 4 shkolla të 

shpërndara në 100 fshatra. 
7. Sponsorizimi i fëmijëve 
 Kjo gjë arrihet nëpërmjet sponsorizimit të Fondacionit të Krishterë 

për Fëmijët, fondacion i cili nuk e ka problem bashkëpunimin me 
SNDMA, pavarësisht se kjo e mbështet fuqishëm abortin. Rreth 1000 
fëmijë janë përkrahur nga këto sponsorizime. Familjet që janë spo-
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nsorizuar nga kjo skemë, në shtëpitë e tyre janë ndërtuar tualete higji-
enike, dhe janë furnizuar me ujë, i cili është i sigurt për t'u pirë. 

8. Skema për të ndihmuar të moshuarit.  
 Vejushave nga shtresa e më të varfërve të të varfërve të komunitetit, 

çdo muaj u jepet ndihmë financiare, kështu që ato të mund të jetojnë 
ditët e fundit të jetës së tyre nëpër shtëpitë e tyre në fshatrat ku jeto-
jnë dhe të mos dalin për të lypur. 

9. Ndihma për furnizimin me ujë 
 Kjo është e financuar drejtpërdrejtë nga organizata bamirëse Britani-

ke, “Water Aid” ndihmë për ujin. Ku projekt ka mundësuar furnizi-
min me ujë të pijshëm dhe ka ndërtuar gjithashtu tualete higjienike 
për 50.000 njerëz gjatë viteve të prezencës së saj atje. 

10. Shtëpia për njerëzit e moshuar 
 Kjo shtëpi e vogël, për më të varfërit e më të varfërve është ngritur në 

një fshat në veri të Kalkutës. 
 
SNDMA financohet nga burime brenda Indisë dhe nga fondacionet 

ndërkombëtare. Ajo ka qenë mjaft e suksesshme për të mbledhur fonde nga 
Australia dhe Norvegjia. Duke qenë se është një nga anëtaret e shoqatës së 
Grave fshatare të Botës ACWW, ajo është në një pozicion të mirë. Komisi-
oni i Lartë Britanikë në Indi është një nga donatorët e rëndësishëm të saj. 

 
SHOQATA E BASHKUAR E TË GJITHA GRAVE TË BENGALIT 
Ky mision bamirësie u themelua në vitin 1932 nga dy gra kalkutase 18 

vjet para se të ngrihej organizata e misionareve të bamirësisë. Ato ishin 
Charulata Mukherjee dhe Romola Sinha, Sinha vdiq në moshën 94 vjeçe në 
vitin 2002. gjithashtu filloi duke shpëtuar tre prostituta dhe tani është 
zgjeruar në një institucion me godina madhështore, më të mëdhatë në zonë 
se madje edhe fqinjët e tyre misionaret e bamirësisë, shtëpia e Nënës she 
Shishu Bhavan janë vetëm pesë minuta larg po të ecësh në këmbë. Pesë vjet 
pasi ajo u krijua, ABWU ndërmori shumë aktivitete për të shpëtuar gratë 
gjatë periudhës së urisë në vitin 1943. 

Tani për tani organizata ka këto aktivitete: 
1. Shtëpia për gratë 
 Ajo ka 115 vende për gratë e varfëra, të cilat janë prostituta ose nga 

varfëria detyrohen të bëhen prostituta. 
2. Shtëpia për mirëqenien e fëmijëve (vetëm vajza) 
 Ka 130 vende për vajzat ndërmjet moshës 3-18 vjeç. Shumica e tyre 

janë jetime. 
3. Shkollë fillore 
 Fëmijët dhe të rriturit të cilët qëndrojnë në shtëpitë e mësipërme u 

kërkohet të ndjekin shkollën fillore e cila është në të njëjtën godinë. 
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Ata të cilët duan të shkojnë në shkollën e lartë mund ta bëjnë këtë gjë 
duke shkuar në një institucion aty afër që është pa pagesë. 

4. Shkollë fillore ( për djem dhe vajza) 
 Ajo ka 350 vende, dhe është e hapur për banorët dhe për fëmijët të 

cilat janë nga lagjet aty afër. Nënë Tereza godinat e të cilës janë aty 
afër nuk e ka një aktivitet të tillë për fqinjët e saj. Ajo ka një shkollë 
fillore brenda jetimores së saj, e cila është vetëm për ata të cilët jetojnë 
aty brenda, aty mënyra e mësimdhënies është krejtësisht e pa përga-
titur dhe strukturuar, dhe ku shumica e kohës kalohet duke recituar 
lutjet katolike. 

 
Nënë Tereza nuk hapi shkolla në lagjet e varfëra të Kalkutës, kjo në 

kundërshtim me deklaratat e saj, por për të realizuar një gjë të tillë nuk ishte 
aspak e vështirë për të. Ajo mundej, me vetë fondet e saj, të ngrinte një 
shkollë për fillestarët dhe për moshat më të rritura bashkë në të njëjtin ven 
për fëmijët më të varfër të të varfërve të zonës që rrethonin shtëpinë e saj 
dhe Shishu Bhavan në Kalkuta. 

5. Shkollë për të mësuar zanatet me dorë 
Vajzat me moshë më të madhe në jetimore dhe gratë janë të detyruara 
të ndjekin kurse trajnimi në shkollën për zanatet punë dore pranë 
ABËU e cila u mëson rrobaqepësi, daktilografi, gdhendje etj. 

6. Gatimi, furnizimi me ushqime dhe pjekje në furrë. 
ABWU ka një shkollë për të mësuar gratë si të gatuajnë. Në të vërtetë 
administron një restorant (Suruchi) nga godina e saj i cili ka pamje 
dhe hyrje për publikun nga rruga R.A Kidwai Road dhe i cili kishte 
princeshën Anne midis mysafirëve të tij, kur ajo vizitoi ABWU si pre-
sidente e fondit Shpëtoni Fëmijët (Save the Children Fund) 
Shkolla e gatimit ka një njësi prodhuese e cila pjek bukë, përgatit tur-
shi etj. 

7. Sponsorizimi 
Jetimët janë të përkrahur nga kjo skemë ku një sponsor paguan një 
shumë mujore për tu kujdesur për ushqyerjen dhe mirëmbajtjen e 
këtij fëmije. Gjithashtu fondi Shpëtoni Fëmijët është një sponsor i 
rëndësishëm, shumica e sponsorëve janë kalkutas. 

8. Këshillim psikologjik 
Meqenëse shumica e jetimëve dhe e grave të varfëra vijnë nga pjesë të 
traumatizuara të shoqërisë, u është ofruar këshillim. Gjithashtu është 
një projekt për miqësimin, ku një familje lokale mund të ftojë një 
vajzë për ta bërë mike, dhe do ta ftojë atë për raste të veçanta, të tilla 
si ditëlindje apo mbrëmje. 
Vëmendje e veçantë kushtohet kështu, grave, të cilat më parë kishin 
qenë prostituta të mos kthehen në mënyrën e tyre të mëparshme të të 



 329 

jetuarit. Shumë martesa janë të ujdisura nga ABWU dhe shpesh vajzat 
janë martuar në një ceremoni të përbashkët në komunitet. 

9. Këpucët Bata dhe Projekti Duckback 
Dy prodhues lokal, Duckback që prodhon veshje kundër ujit, dhe 
Bata Shoe Company kanë lidhur kontrata me rezidentët e ABWU që 
të prodhojnë një sasi të caktuar të produkteve të tyre. Kjo skemë 
siguron një trajnim të çmueshëm për gratë dhe një mundësi për t'u 
afruar me tregun e punës. 

 
Nënë Tereza nuk pati ndonjë skemë partneriteti në shtëpitë e saj. 

Kompanitë multinacionale në Kalkuta janë duke u bërë copa, që të shfaqen 
kudo duke u shoqëruar me nënë Terezën. Në vitin 1975 kur misionaret e 
bamirësisë ishin duke festuar 25 vjetorin e tyre, një ngjarje e pa raportuar në 
shtypin e Bengalit në Kalkuta, një faqe e tërë gazete ishte zënë në The 
Statesman340 nga GEC, Dunlop, Brooke, Bond, British Paints, Guest Keen 
Williams dhe Metal Box: “Kalkuta Falënderon Nënë Terezën dhe Misionaret 
e Bamirësisë për 25 Vitet e një Pune të Përkushtuar ndaj Banorëve të Privuar 
të Qytetit.” Përveç këtyre korporatave gjigante, Gjithashtu Kompania 
Indiane e çajit pjesë e grupit BAT, grupi multi milioner i prodhuesve të 
cigareve me bazë në Kalkuta, me përkushtim ka mbështetur nënë Terezën 
gjatë gjithë këtyre viteve. 

Do të mjaftonte vetëm se një telefonatë nga nënë Tereza këtyre kompa-
nive për të lidhur ndonjë kontratë punësimi dhe trajnimi të rezidentëve të 
shtëpive të saj, në mënyrë që këtyre të fundit t'u krijohej një mundësi punë-
simi. Por kjo telefonatë nuk u bë kurrë. 

 
SHËRBIMET E NDIHMËS TË KATEDRALES (CRS) 
Kjo organizatë e re dhe e vogël po bën një punë mjaft të dobishme gjatë 

këtyre viteve të fundit. Misioni nisi në fillim të luftës në Bangladesh në vitin 
1971, motua e saj është “Jo të ngushëllojmë, por të transformojmë.” Dhe 
“Jo ndihmë por mundësi zhvillimi.” Ajo është e lidhur ngushtë me kishën e 
Indisë veriore, e cila nga ana e saj është e lidhur ngushtë me kishën e Ang-
lisë. Misioni ka një njësi psikiatrike për të varfërit, programe zhvillimi në 16 
qendra të varfëra, një qendër për vendosjen e gjymtyrëve artificial, një qen-
dër trajnimi për të rinjtë dhe një shtëpi për të moshuarit. Ajo është e admini-
struar nga doktori energjik Reeti Biswas, i biri i një peshkopi anglez. Peshk-
opi Biswas vdiq krejt papritur duke lënë pas një familje të re, e cila u zhyt në 
varfëri. Dr. Biswas u rrit në lagjen e famshme të varfër Motijheel, e cila sipas 
folklorit të krijuar kishte qenë transformuar nga nënë Tereza. Reeti Biswas 
pati shanse të mëdha dhe mundi të bëhej doktor. Ai nuk është dikush i cili 

 
340 The Statesman, Kalkuta, 7 tetor 1975. 
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flet me kujdes kur bëhet fjalë për nënë Terezën apo për ndonjë çështje tjetër. 
Duke më treguar një portret të nënë Terezës në dhomën e tij ai më tha mua: 

 
Unë e respektoj nënë Terezën si një njeri dhe jo për punën e saj bamirëse. 
E gjithë axhenda e saj ka qenë për të bërë shfaqje dhe për të reklamuar 
punën e saj. Ajo e kishte këtë dëshirë ti rreshtonte njerëzit jashtë shtëpisë së 
saj për tu shpërndarë ca thërrime. Ajo e bënte këtë kështu që të tjerët ta 
shihnin, dhe veçanërisht të huajt dhe të ngeleshin pa mend. Njëherë ne 
dërguam disa nga njerëzit të merrnim ca ushqim te misionaret e bamirësisë, 
ata u urdhëruan të rreshtoheshin përjashta kur kjo gjë nuk ishte fare e 
nevojshme. Nënë Tereza e pëlqen jashtë mase imazhin e një lypësi me një 
tas në dorë, gjë e cila është kaq jonjerëzore për një të varfër. Unë mendoj se 
ata i duan njerëzit të varfër dhe pandihmë kështu që ata të mund t'i sjellin 
vërdallë, t'u hedhin ca thërrime dhe të mbledhin nderime. 
Më përpara misionaret e bamirësisë u jepnin të varfërve tanë një pjesë nga 
ajo që u ngelej atyre, por tani ato kanë ndaluar së dhëni pa asnjë arsye. Por 
në anën tjetër ato vazhdojnë të vijnë tek ne për ndihmë. Unë kam një letër 
nga motër Shaanti, një nga motrat më të ngushta të nënë Terezës duke më 
kërkuar ndihmë mua për të diagnostikuar tuberkulozin, megjithëse njerëzit 
tanë, po flas për më të varfërit e të varfërve as që mund ta ëndërrojnë të 
shkojnë për ilaçe tek ato. Ato kanë një numër pacientësh me turbekuloz në 
kartelat e tyre por ata nuk i kanë ato kartat për të marrë ndihmë, unë nuk e 
di çfarë kriteresh duhet të plotësosh që të marrësh ndihmë, por e di që nuk 
mund t'i marrësh lehtësisht. 
Gjithçka është shumë e trishtueshme. Me burimet e saj financiare nënë 
Tereza do të kishte mundur të ndryshonte jetët e banorëve të Kalkutës, por 
në vend të kësaj ajo zgjodhi mashtrimet.341 
 

SHPËTIMI I KALKUTËS 
Asnjë përmendje misioneve bamirëse të Kalkutës nuk është i plotë pa 

përmendur edhe këtë, që është i drejtuar nga doktor Jack Preger (OBE), 
megjithëse mbulimi që atij i jepet në median perëndimore është shumë herë 
më tepër se sa puna që ai bën në të vërtetë. The Sunday Times njëherë citoi një 
grua të varfër kalkutase që të thoshte “Është e çuditshme që një Ingreswallah 
(anglez) dhe jo një nga të tanët kujdeset për ne! Doktor Jack nuk kërkon 
asgjë.”342 Gjithashtu gazeta hapi një llogari për të mbledhur fonde, dhe bre-
nda një muaji mblodhi shumën prej 30.000 pound. Të jesh Ingreswallah dhe të 
bësh punë bamirësie në botën e tretë do të thotë të jesh gjithashtu në faqet e 
para të gazetave. 

 
341 Intervistë me autorin, 18 dhjetor 1997. 
342 The Sunday Times, Londër, 25 korrik 1993. 



 331 

Dr. Jack kishte marrë katër lajme paranormale343 në jetën e tij të her-
shme. I pari i tregoi atij të braktiste fenë çifute dhe të përqafonte fenë kato-
like, i dyti i tregoi atij thjesht fare “Bëhu doktor.” Ai ishte duke punuar tokën 
në atë kohë në Wales, dhe sipas fjalëve të tij shpirti i shenjtë erdhi dhe i hapi 
kokën atij, i derdhi fjalët në të dhe e mbylli përsëri. I treti ishte një mesazh i 
topitur Biblik “Unë jam mbrojtësi” dhe i katërti ishte drejt e në temë “Ti 
duhet të punosh për të varfërit” Kështu që Preger u trajnua për doktor dhe 
erdhi në Bangladesh. Në Bangladesh ai qëndroi për shtatë vjet, kur në këtë 
kohë mbaroi edhe leja e tij. Kështu që ai kaloi kufirin për në Kalkuta, ku 
këtu u regjistrua si vullnetar për nënë Terezën. Kur viza e tij mbaroi edhe në 
Kalkuta, ai refuzoi të luante nga vendi dhe si pasojë, u përfshi në një betejë 
të stërzgjatur plot dredhi kundër qeverisë së Bengalit perëndimor, e cila është 
bërë një folklor në qarqet e misionarëve. Shumë herë në prag të depërtimit ai 
fitonte në fund. Nuk ka nevojë të themi se ai fitoi një mbështetje të jashtëza-
konshme nga britanikët dhe nga një pjesë e medias indiane, një dokumentar 
për jetën dhe betejën e tij ligjore u shfaq në kanalet televizive britanike. 
Kritikë pas kritikash u derdhën mbi qeverinë (marksiste), askush nuk ndaloi 
të mendonte që një indian, sado që të kishte një qëllim të mirë, nëse thyente 
në mënyrë të përsëritur ligjet britanike të emigracionit, thjesht do të mbër-
thehej për krahësh dhe të futej në aeroplan. 

Preger është një mbrojtës i fuqishëm i të drejtave të refugjatëve Bangla-
deshas në Bengalin perëndimor, kështu që unë e pyeta atë nëse bangladesha-
sit do të pranoheshin në Britani. Ai tha344 “Zonat e banimit në Britani tashmë 
janë të tejngopura. Sa njerëz mund të marrë Britania nga Syhlet (zonë në 
Bangladesh) dhe nga vende të tjera? Kemi geto në vende si Brick Lane (një 
zonë e përqendruar me bangladeshas në Londër).....” Ai gjithashtu komentoi 
për “Emigrantët që blejnë tregtinë rrobave madje edhe në Dublin ... duke 
shkaktuar revolta atje.” 

Preger kishte shkruar njëherë në katoliken e përjavshme The Tablet: 
 
Nëse nënë Tereza ka të drejtë që i përhap përpjekjet e saj në një shkallë 
ndërkombëtare, apo nëse ajo do të kishte bërë mirë të përqendrohej me 
gjithë përpjekjet e saj atje ku ajo filloi, i takon asaj për të vendosur. Por 
është mjaft e qartë që ajo kishte vendosur të përhapej. Ndoshta kjo ishte 
diçka politike, dhe ajo nuk kishte asnjë zgjidhje. Ndoshta gjithashtu, nëse 
ajo do të ishte përqendruar në Kalkuta, ajo do të kishte qenë detyruar të 
bënte kompromis për sa i përket aktivitetit të saj për të kthyer në fe, të cilat 
janë në ndonjë rast të padiskutueshme, madje edhe për sa i përket qëllimit 
të saj të tanishëm në Bengalin perëndimor.345 

 
343 Frances Meigh, Historia e Jack Preger ( Tabb House, 1988), passim. 
344 Intervista e inçizuar e autorit me Dr Jack Preger, 21 gusht 1996. 
345 The Tablet, 23 janar 1982. 
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Kjo është diçka mjaft interesante, meqenëse zyrtarisht kthimi në fe 
(konvertimi) nuk është bërë i ditur që është një nga funksionet e nënë 
Terezës në Kalkuta. 

Preger vendosi ta linte shoqatën e nënë Terezës dhe të vazhdonte vetë 
sepse ai u ndje i deziluzionuar nga kujdesi mjekësor që ajo ofronte. Ai men-
doi se ndoshta nënë Tereza do të linte ndonjë organizatë tjetër të mbulonte 
përkujdesjen mjekësore për pacientët, të tilla si misionaret të kujdesit 
mjekësor të Maries, por fatkeqësisht misionaret e bamirësisë nuk duan të 
punojnë me ndonjë tjetër.346 

Misioni bamirës i Preger pavarësisht emrit të dikujt të fortë që e merr në 
mbrojtje, është efikas. Ai arrin të krijojë një burim të fuqishëm financiar 
ndërkombëtar dhe gjithashtu e drejton punën bamirëse ashtu siç duhet, në 
një zyrë të vogël të tij ka katër kompjuterë. Misioni gjithashtu ka një rrjet të 
gjerë ndërkombëtar vullnetarësh, më shumë ka nga pjesa e kontinentit, se sa 
nga Britania. Unë besoj se disa kurse trajnimi që bëhen në Francë për infer-
mierinë krijojnë premisa të mira për biografinë e misionit bamirës të 
Shpëtimit të Kalkutës. Në Britani misioni është gjysmë zyrtar dhe shumë 
prej vullnetarëve të Preger bëjnë aq shumë për misionin duke qenë se një gjë 
e tillë vlen edhe për karrierën e tyre. Unë di që shumë prej infermiereve në 
Britani lakmojnë të bëjnë një kurs katër mujor pranë misionit bamirës të 
Shpëtimit të Kalkutës. Ideja e të qenit në Kalkuta në këtë vend jashtëtokësor 
dhe eksperiencat e përjetuara aty ia vlejnë të përballesh me çdo lloj 
vështirësie që të del përpara. 

Misioni Shpëtimi i Kalkutës si çdo misionit tjetër bamirës punon që të 
ndihmojë më të varfërit e të varfërve. Një kujdes të madh i kushtohet edhe 
anës së kujdesit mjekësor në punën e Preger, dhe ai gjithashtu ka hapur 
klinika. Megjithëse klinika e tij më e madhe në rrugën Cossipore në veri të 
Kalkutës, u mbyll nga banorët në korrik të vitit 1996, ai gjithashtu ka dy 
shkolla fillore, të drejtuara me kujdes të veçantë. 

Di disa raste, ku ai ka paguar që njerëzve të varfër t'u vendoset stimulues 
kardiak në spitalet private. Ai ka dhuruar karrige me rrota për shumë banorë 
të varfër dhe për lypsa. Të tre lypësit që janë me karrige me rrota të cilët 
lypin para Muzeut Indian, këto karrige i kanë dhuratë nga misioni bamirës i 
Shpëtimit të Kalkutës. 

 
MISIONI BAMIRËS PËR LEBROZËT (TLM) 
Misioni i bamirës i krishterë (Anglikan) me bazë në Britaninë e madhe 

është misioni më i madh që siguron ndihmë për të varfërit në nënkontinent. 
Misioni ka nën administrim të vetmin spital për të sëmurët me lebër në 
Kalkuta, spitali Premananda. Misioni gjithashtu ka dy spitale të mrekullue-

 
346 Njësoj si 7-a më sipër. 
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shëm përreth zonave rurale. Në zonat rurale misioni ka një program masiv 
për trajnimin, kurimin dhe rehabilitimin e të sëmurëve me lebër. Gjithashtu 
ka një spital të madh në Dehli ku qendra e re e edukimit dhe e medias për 
shëndetin me emrin princesha Diana e Wales. TLM ishte një nga marrësit 
më të mëdhenj të fondit përkujtues të princeshës Diana, megjithëse në disa 
gazeta ishte shkruar sikur ishte pjesë e “Misionit të nënë Terezës për Lebr-
osët.” Një keqkuptim që rrënjët i ka tek magjepsja e nënë Terezës pas të së-
murëve me lebër dhe magjepsjes së princeshës Diana pas nënë Terezës. 

Megjithëse rastet e të sëmurëve me lebër janë duke rënë nëpër të gjithë 
botën, duke përfshirë edhe Indinë me rreth 1 milion në vit, raste të reja janë 
ende duke u zbuluar përditë në Indi. India vazhdon të ketë numrin më të 
madh të të sëmurëve me lebër në të gjithë botën. 

 Puna e misionit të nënë Terezës është në një shkallë më të vogël se sa 
puna e misionit të TML. Gjithashtu misioni i nënën Terezës nuk është i inte-
resuar në disa fusha të ndryshme të rehabilitimit të të sëmurëve që TML 
ndërmerr. 

Megjithatë duhet thënën se midis veprimtarive të shumta dhe të ndrysh-
me që ka zhvilluar misioni i nënë Terezës, puna me të sëmurët me lebër ka 
qenë më e sinqerta. Qendra për të sëmurët me lebër në Titagarh afër Kalku-
tës është disi e mirëmbajtur dhe ofron një farë niveli për dinjitetin e të sëmu-
rëve me lebër. Pacientëve gjithashtu u ofrohet një farë dinjiteti nëpërmjet 
punës së tyre për të thurur sarit me anë blu që murgeshat e nënën Terezës 
veshin kudo nëpër botë. Shumë vite përpara se nënën Tereza të bëhej e 
famshme ajo themeloi qendrën për të sëmurët me lebër Shaanti Daan, rreth 
350 kilometra nga Kalkuta, ku lebrosët qëndrojnë dhe marrin ndihmë 
mjekësore në zonat e bukura rurale. Është interesante në 20 vitet e fundit të 
jetës së saj, kur bënte deklarata të cilat e tejkalonin imagjinatën mbi punën e 
saj bamirëse, ajo foli shumë pak rreth punës së saj me të sëmurët me lebër. 

 
FSHATI SOS 
Është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të fshatit SOS për fëmijët në 

nevojë, ky mision bamirës ka zona të gjelbëruara në qytet dhe operon me një 
sistem që i vendos fëmijët në shtëpi të ndara brenda zonës me “nëna 
shtëpie”. Fshati administrohet me një nivel të lartë shërbimi njësoj si fshatrat 
e tjerë në nivel ndërkombëtar dhe ofron dinjitet, hapësirë, dhe mundësi të 
ndryshme për të 100 banorët e tij. Me gjithë deklaratat e saj që u shërben më 
të varfërve të të varfërve, Nënë Tereza gjithmonë i ka trajtuar të varfërit 
indian ndryshe nga të varfërit e shteteve të tjera të vendeve perëndimore. 
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SHPRESA PËR TË ARDHMEN 
Një anglez i quajtur Tim Grandage i cili erdhi në Kalkuta si menaxher i 

bankës HSBC dhe në fund të viteve 1980, themeloi misionin e tij bamirës i 
cili i kushtohet më shumë argëtimit të fëmijëve të rrugës duke i tërhequr në 
aktivitete e sporte të ndryshme. Misioni ka një shtëpi për fëmijët e lagjeve të 
varfëra dhe Tim Grandage që është vetë një ish-nxënës i sportit të ragbi i 
trajnon fëmijët në këtë lloj sporti. Megjithëse ky lloj sporti është krejtësisht i 
huaj në Indi, ai është i mirëpritur nga këta të rinj. Skuadra e parë e të rinjve 
All India Junior Rugby kishte pothuajse të gjithë lojtarët nga misioni Shpresa 
për të Ardhmen. Ai i solli ata në Angli në vitin 2002 për të luajtur në një 
turne me pjesë marrje të madhe. 

 
FONDACIONI SABERA 
Ky fondacion mjaft interesant bamirës u themelua në vitin 1999 dhe ka 

ardhur duke u rritur. Një nga themeluesit ishte Ignacio (Nacho) Cano, 
popstar-i spanjoll, i cili erdhi të punonte me nënë Terezën. Menjëherë pak 
më vonë pasi u largua nga nënë Tereza, ai bashkë themeloi fondacionin me 
një grup tjetër spanjollësh të spikatur, ka mundësi pas zhgënjimit që ai pësoi. 
Penelope Cruz, e cila erdhi vullnetare për nënë Terezën në Kalkuta rreth vitit 
1996, i dhuroi asaj të gjitha fitimet prej filmit të saj The Hi-Lo Country, më pas 
ajo shkoi për të punuar tek fondacioni bamirës Sabera. Bordi drejtues i 
fondacionit Sabera duket si ai i Hollywood who’s who. Përveç Ignacio 
(Nacho) Cano, Penelope Cruz edhe Melanie Griffith, është një funksionare 
mjaft aktive e cila merr pjesë në aktivitete të ndryshme për të mbledhur 
fonde. Tom Cruise megjithëse jo një drejtues zyrtar, ka një interes të veçantë. 
Fondacioni bamirës Sabera solli Ricky Martin në Kalkuta, në vitin 2002, të 
sponsorizuar nga revista Hello! Ka thashetheme se Ricky Martin solli me vete 
një çek prej 6 milion $. 

Fondacioni Sabera u siguron një shërbim të mrekullueshëm kryesisht 
vajzave që shpëton nga rrugët e Kalkutës. Me pak fjalë, që nënë Tereza t'i 
tregonte botës se ishte ajo që e bënte shërbimin. Misioni është një godinë me 
120 shtretër në rrethinat e qytetit. Fondacioni ka një plan ambicioz për të 
ndërtuar një pishinë për vajzat atje, e përse jo? Ka gjithashtu një program 
mikro biznesi ku vajzave u mësohen zanate të ndryshme. Esther Canadas 
modelja e zjarrtë spanjolle e cila është drejtore, është e dhënë që të ngrejë 
koleksion të veçantë me etiketën e Sabera. Ka një skuadër futbolli djemsh të 
sponsorizuar nga Real Madrid. 

Fondacioni Sabera organizon darka të mëdha për mbledhje fondesh në 
Los Angeles, ku disa tavolina arrijnë çmimin 100.000 $ dhe me paratë që ajo 
i mbledh ka ndërmend të hapi një spital aq të nevojshëm për fëmijët e varfër 
në qytet. 
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Aktivitetet e fondacionit Sabera dhe përdorimi fondeve janë një 
shembull i veçantë, por mënyrat se si përpiqen për të mbledhur fonde lënë 
për të dëshiruar dhe ngrenë pikëpyetje. Fondacioni e portretizon Kalkutën si 
një vend të paimagjinueshëm dhe pa shpresë në website dhe në broshurat e 
saj. Ku përmendet se mijëra gra janë të braktisura dhe të lëna në mëshirë të 
fatit në rrugë dhe ku çdo vit vriten 50.000 fetuse nga abortimet. Ata ndoshta 
kur përmendin këto shifra mendojnë për të gjithë Indinë, por kur një lexues 
e ka para këtë mendon se aty bëhet fjalë vetëm për Kalkutën. Në realitet 
gratë në Kalkuta gëzojnë një status më të mirë se gratë e tjera në shumicën e 
shteteve Indiane, dhe qyteti ka një mesatare konstante lindjeje, për meshkuj 
dhe femra. Përzgjedhja për të pasur fëmijët të seksit që dëshiron, në Kalkuta 
është një gjë e rrallë. Kjo ndodh sepse aty, klasa e lartë dhe klasa e mesme 
janë përparimtarë, por jo se janë me doemos si perëndimorët dhe se klasa e 
varfër e kalkutasve, të cilët mbase do të përpiqeshin që të bënin zgjedhje të 
fetuseve për arsye të forta ekonomike, nuk do të mund ta kishin këtë mun-
dësi që të paguanin shërbimin e ofruar. 

Fondacioni Sabera ka nxjerrë një kartë krediti Visa me fytyrën e Penelope 
Cruz në të. Ajo shfaqet duke mbajtur shtrënguar një fëmijë të frikësuar dhe në 
sfond një mjerim i pamat, që duket si zonë lufte dhe të vdekur nga uria. 

Me gjithë injektimin e madh të fondeve, që Sabera i ka hedhur në pjesë 
të ndryshme të shoqërisë në Kalkuta, mendimi im personal është se Sabera, 
po bën më shumë dëm, se sa mirë me mënyrën groteske që e paraqet qytetin. 
Unë gjithmonë kam besuar se një bamirësi, e cila bëhet në kurriz të një vendi 
duke shpifur dhe duke i humbur dinjitetin është joproduktive. 

Ka një numër të vogël dhe të panjohur organizatash bamirëse në 
Kalkuta që janë duke bërë një punë të mrekullueshme. Të gjitha ato janë 
ngritur aty dhe të financuara kryesisht po aty, dhe pothuajse të panjohura në 
Indi, madje edhe në Kalkuta. Në Kalkuta, jo shumë kanë dëgjuar për Voice of 
the world (zëri i botës) VOW, një organizatë bamirëse e cila u krijua në vitin 
1992, por e cila u ka dhënë shpresë mijëra studentëve të verbër. Aktiviteti i 
tyre kryesor është të furnizojnë studentët e verbër me mjetet e domosdosh-
me, kështu që ata të kenë mundësi të vazhdojnë studimin në shkolla e në 
universitete dhe të krijojnë besimin tek vetvetja misioni prodhon libra në 
Braille, dhe po në Braille ka një bibliotekë me libra dhe audio kaseta. Gjitha-
shtu u siguron shërbime për t'u mundësuar leximin dhe shkrimin, atyre që 
hyjnë në provimet e përgjithshme shtetërore. Misioni gjithashtu siguron ndi-
hmë financiare për studentët që janë dobët nga ana ekonomike. 

Shoqëria e Bhowpanipore Jadav Lane e arsimimit të përparuar është një 
tjetër mision bamirës i cili ndihmon fëmijët e varfër, shumë prej tyre nga 
lagjet më të varfëra për të mësuar kompjuterin. Ata gjithashtu kanë projekte 
për të trajnuar të rinjtë e varfër në mjeshtërit teknike. Ata kanë hapur një 
dyqan ku punime me dorë të përpunuara nga gratë e trajnuara nga ata vetë të 
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mund ti shiten publikut. Shumë prej aktiviteteve të tyre bëhet në bashkëpu-
nim me LAMP, një mision bamirës i cili është duke u bërë mjaft i njohur në 
Kalkuta për veprimtaritë e tij të shumëllojshme për të ndihmuar të varfërit. 
Disa kohë më parë LAMP ndërmori një program masiv për të kontrolluar 
1.600 gra dhe fëmijë të cilët jetonin në trotuaret Kalkutës, diçka të tillë mi-
sionaret e bamirësisë kurrë nuk e kanë ndërmarrë. 

Në qoftë se një mision bamirës është që njerëz të vegjël dhe të panjohur 
bëjnë punët të tilla të mëdha, atëherë Kalkuta ka kaq shumë të tillë. Ka 
shumë burra dhe gra, shpesh të panjohur par kalkutasit vetë. Një prej tyre 
është avokati i çuditshëm me mjekër Shyam Bandopadhaday i quajtur “Crazy 
Shyam” Shyam i çmendur, nga lypësit të cilët ai i ndihmon. Ai ka nënë admi-
nistrim “Beggar Research Bureau” në shtëpinë e tij në Howrah, ku aty ai 
mbledh të dhëna për lypësit e Kalkutës, ka qenë aty që prej vitit 1966, madje 
edhe përpara se ai të dilte në pension si nëpunës i Korporatës së Transportit 
të Kalkutës. Ai e krahason veten e tij me Chitragupta, mbajtësi i dokumente-
ve në mitologjinë Hindu. Por kjo nuk është e gjitha. Në shtëpinë e tij 
modeste ai ka nisur “Shtëpinë për të dhënën ndihmë mjekësore Aurobindo” 
një shtëpi ku lypësit mund të qëndrojnë. Ai merr ndihmë nga një miku i tij 
doktor, për t'u plotësuar nevojat mjekësore të lypësve. Shyam Bandopa-
dhaday merr pak ndihma financiare prej jashtë, dhe të gjitha paratë që ai ka i 
vë në shërbim të misionit të tij. Atij shpesh i duhet tu kërkoj ndihmë misio-
neve të tjera me anë të fëmijëve lypës, por ai kurrë se ka pasur rastin tu kër-
kojë ndihmë misioneve të bamirësisë për ndonjë gjë. Ai zakonisht i shpie fë-
mijët në shkollën lokale të Korporatës, e cila është pa pagesë. Shumë nga 
koha e tij ai ia përkushton mbledhjes së ndihmave për fëmijët dhe u kërkon 
atyre të marrin përsipër një nga fëmijët. 

 Megjithëse Mark Tulli, në atë kohë korrespodent i BBC bëri një histori 
për të, Shyam Bandopadhaday kurrë nuk kërkon publicitet nga brenda apo 
jashtë Indisë. 

Më poshtë janë shënuar qendrat e specializuara brenda dhe rreth e 
rrotull Kalkutës që merren me problemet e të sëmurëve mendor handikap: 

1. Monovikas Kendra, përkthehet si Qendra për Shtimin e Punës së 
Mendjes, ndodhet në Eastern Metropolitan Bypass, Kalkuta. 

Ky institucion nisi së funksionuari në vitin 1974 nga Sarada Fetehpuria, 
nga komuniteti konservativ i Marwari, është tani një nga qendrat model që 
përkujdeset për nevojat e të sëmurëve mendor. Në fund të dy mijëvjeçarit 
misioni ndërroi godinë duke shkuar tek një më e madhe e ndërtuar në një 
tokë të dhuruar nga qeveria në periferinë jugore. Unë nuk e kam vizituar këtë 
organizatë qysh kur ka ndërruar godinë. Sarada Fetehpuria më ka lënë 
përshtypje si një njeri mjaft i vendosur në atë që bën, por gjithmonë ka qenë 
duke u kujdesur që të përmirësojë shërbimet e saj. Në vitin 1996 ajo shpre-
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sonte të ngrinte qendra të mundshme për të gjithë, të cilat do të zhvendose-
shin nga qendra e qytetit për në zonat rurale. 

Aktivitetet e saj janë mjaft të suksesshme në të gjithë nënkontinentin. 
Kujdesi për sëmundjet mendore është një fushë mjaft e vështirë për të 
punuar në Indi, për shkak të njollës që transmetohet në figurën e të sëmurit 
dhe të idesë së trashëgueshmërisë së kësaj sëmundje. Vajzat nga një familje 
që kanë një vëlla apo motër me sëmundje mendore e kanë mjaft të vështirë 
të gjejnë burrë. 

2. Alakendu Bodh Niketan 
Kakurgachi, Kalkuta 54 

3. Asha Niketan 
  Upper Circular Rd, Kalkuta 9 
4. Pratbandhi Kalyan Samiti ( Organizata për mirëqenien e të sëmurëve 

mendor, Sonarpur, 24 Pargans 
 5. REACH 
 Kalkuta 45 (pranë qendrës së televizionit) 
 6. Prabartak Sangha Home për fëmijët MR 
  Kalkuta 91 
 
Ka qendra të specializuara për fëmijët handikapë të drejtuara nga  
Misionaret e bamirësisë në Kalkuta. 
Më poshtë kemi të dhënat për qendrat për ata që vuajnë nga paraliza 

cerebrale, deformime spastike, dhe deformime ortopedike: 
1. Dr B.C. Roy Polio Clinic 

Beleghata, Kalkuta 10 
2. Instituti kombëtar për handikapët ortopedikë (NIH) 

Kalkuta 94 
3. Lions Spitali ortopedikë 

Kalkuta 40 
4. Shoqëria spastike e Indisë jugore. 

Kalkuta 44 
5. Qendra e rehabilitimit për fëmijë 

Kalkuta 8 
 
Kjo është organizata që u themelua nga Jane Webb (MBE), infermierja 

britanike, e cila erdhi në Kalkuta në vitin 1972 dhe qëndroi aty, është vendo-
sur në një shtëpi të madhe (të dhuruar nga një kalkutas) në zonën Behala dhe 
është e specializuar për trajtimin e deformimeve të fëmijëve të varfër. Misi-
oni ka një qendër me 75 shtretër dhe një godinë të madhe të pajisur me 
mjete për të kuruar pacientët. Gjithashtu prodhon kalipers, rripa mbajtës të 
ndryshëm dhe kapëse të pjesëve të thyera, dhe gjymtyrë artificiale. Jane 
Webb paraqitet në librin e Lapierre City of Joy nën emrin Estrid Dane. (Nuk 
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ka asnjë qendër në Kalkuta të drejtuar nga misionaret e bamirësisë që kujde-
set për kurimin e deformimeve spastike apo ortopedike, qoftë për të rriturit 
apo edhe për fëmijët.) 

Ja qendrat për sëmurët handikapë me probleme të të parit në Kalkuta: 
1. Manishiksha 

Kalkuta 6 
2. Shtëpia për të verbrit 

Kalkuta 26 
3. Shkolla për të verbrit në Kalkuta 

Kalkuta 34 
4. Misioni Ramakrishna Akademia për djemtë e verbër 

Narendrapur, 24 Parganas 
5. Naihati Apex shkolla për të verbrit 

Garia, 24 Parganas 
 
Misionaret e bamirësisë nuk kanë ndonjë qendër që të përkujdeset për 

handikapët me sëmundje të të parit. 
Në vazhdim po japim qendrat brenda dhe rreth e rrotull Kalkutës që përku-

jdesen për ata që kanë probleme me të dëgjuarit dhe probleme me të folurit” 
1. Instituti kombëtar për handikapët që kanë probleme me të dëgjuarit 

Kalkuta 90 
2. Shkollë për të komunikuar të shurdhrit  

Kalkuta 16 
3. Shkolla në Ichapur për shurdh memecët 

Ichapur, 24 Parganas 
4. Instituti i edukimit dhe kulturës South Sundarban 

Baradpur, 24 Parganas 
5. Pratibandhi Kalyan Kandra 

Bandel, hooghly 
 

Misionaret e bamirësisë nuk kanë ndonjë qendër që të kujdeset për të 
sëmurët me probleme të të dëgjuarit apo të të folurit. 

Në vazhdim kemi qendra që janë specializuar për trajnimin në zanatet e 
të punuarit me dorë dhe me makineri, për fëmijët me sëmundje mendore 
dhe fizike në Kalkuta: 

1. CYSEC 
   Behala, Kalkuta 8 
2. Shoqata Handloom dhe Handicraft 
   Kalkuta 36 
3. Silence 
   Kalkuta 68 
4. TCRC India 
   Kalkuta 46 
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Misionaret e bamirësisë nuk kanë ndonjë qendër ë Kalkuta për të 
trajnuar të sëmurët handikapë në zanate të ndryshme. 

Është mjaft e qarët nga të dhënat e mësipërme se shumica e misioneve 
bamirëse në Kalkuta nisën shumë kohë më parë se nënë Tereza të dilte në 
skenë në Kalkuta. Por çfarë është më e rëndësishmja se shumica prej atyre 
madje edhe më të mëdhatë midis tyre u krijuan nga gra. 

Madje edhe misioni Ramakrishna, kinse u krijua nga Vivekananda, kishte 
pasur Nivedit si frymëzimin kryesor në themelimin e tij. Misionet e krijuara 
në vend veprojnë pa bërë bujë, dhe disa prej tyre si misioni i Ramakrishna, 
duhet të përballen me një publicitet armiqësor ndërkombëtar të nxitur nga 
institucionet katolike. Mediat perëndimore nuk kanë asnjë interes për të 
reklamuar punën që bëjnë misionet e bamirësisë indiane në vend. Temat e 
tyre të pëlqyera mediatike si ajo e një Ingreswallah ose një individ tjetër i 
bardhë i ngjashëm me të, i nxitur nga një nevojë e brendshme dhe pastaj 
vjen për të shpëtuar banorët vendas është tema e tyre e preferuar për t'u 
transmetuar vazhdimisht. Asnjë film i shkurtër apo dokumentar nuk është 
bërë për Saimir Chaudhuri, Rippan Kapur apo Sarada Fatehpuria e cila pa 
mbështetje nga mediat perëndimore ka ngritur një organizatë që bën opera-
cione masive. 

Është mjaft i trishtueshëm fakti që Nivedita, emri i së cilës është mjaft i 
njohur dhe i përdorur në Bengalin perëndimor, dhe e cila ka pasur rrugët të 
emëruara sipas emrit të saj, institucionet dhe gjenerata të tëra vajzash që 
mbajnë emrin e saj në Kalkuta, është e panjohur në Irlandë. Duhet që 
Ingreswallah edhe fenë ta ketë të krishterë që të bëhet i njohur në perëndim. 
Unë mund të dukem sikur po risjellë klishe të vjetra, por pasi kam kaluar disa 
vjet duke studiuar se si funksionon skena e misioneve të bamirësisë, kam 
ardhur në përfundimin se nëse ke ngjyrën e gabuar të lëkurës dhe bindjen e 
gabuar fetare, praktikisht nuk ke asnjë shpresë që të kesh mundësi për t’u 
bërë i njohur ndërkombëtarisht. Të japim një shembull. Po përmendim 
dhënien e çmimit Templeton në vitin 1990 Baba Amte, punonjësi hindu i 
bamirësisë që administronte një fshat me një sipërfaqe 2000 akër për të sëm-
urët me lebër në qendër të Indisë. Unë nuk pres që njerëzit në perëndim të 
kenë dëgjuar për të, por prisja që marrja e çmimit nga ana e tij të ishte për-
mendur sadopak në shtypin e Londrës. Veçanërisht kjo duhet të kishte 
ndodhur sidomos pas bujës që u bë kur nënë Tereza mori të njëjtin çmim në 
vitin 1973, në atë kohë për të shtypi e mbuloi gjerësisht këtë ngjarje, në radio 
televizione, revista dhe gazeta kjo ishte në faqen e parë të lajmeve. Edhe 
sidomos në atë kohë emri i saj nuk ishte mjaft i njohur në Britani. 

Misionet bamirëse indiane megjithëse mjaft të njohura në rrethet e 
bamirësisë, nuk njihen thuajse fare në publikun perëndimor. Ndërsa misioni 
Kalkuta Rescue (shpëtimi i Kalkutës) dhe misionaret e bamirësisë janë të 
përmbytur nga vullnetarët perëndimor, asnjë prej tyre nuk punon për ndonjë 
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mision bamirës vendas indian. Një herë e një kohë aty nga vitet 1980, kishte 
më shumë vullnetarë se sa pacientë në shtëpinë për të varfërit që janë duke 
vdekur në Kalighat. Madje edhe tani misionaret e bamirësisë i kthejnë mbra-
psht vullnetarët që u vijnë në Kalkuta, një e njohura ime u këshillua të shko-
nte ne jetimoren e tyre në Rusi në vend që të rrinte aty. 

Misionet bamirëse indiane humbasin eksperiencën e madhe njerëzore që 
vullnetarët sjellin me vete. Për sa i përket dedikimit, vizionit, dhe entuziazmit 
të madh që ata kanë, vullnetarët janë të pakrahasueshëm. Ka pasur midis 
vullnetarëve të nënë Terezës në Kalkuta, infermierë, doktorë, shkencëtarë, 
punonjës social, atlet, arkitekt, yje të Hollywood-it, princesha, senatorë ame-
rikan dhe qeveritarë. Një ekspert i burimeve njerëzore më tregoi mua se për 
sa i përket burimeve financiare vetëm ato po të marrësh parasysh, shumat e 
parave që nënë Tereza kursente çdo vit nga vullnetarët e saj që vinin në 
Kalkuta ishin në miliona dollarë. 

Me këtë lloj ndihme nga vullnetarët që ajo merrte, ndonjë mision tjetër 
bamirësie do të kishte bërë mrekulli ose të paktën do të kishte bërë një dife-
rencë të dallueshme. 

Shumë prej vullnetarëve perëndimor që shkojnë në Kalkuta dhe ngelen 
të zhgënjyer apo të tmerruar nga kushtet e aktiviteteve që zhvillon nënë 
Tereza, pastaj bëjnë një nga këto dy gabime të mëdha. E para ata mendojnë 
se në fund të fundit ajo po bën diçka që të tjerët nuk e bëjnë fare. E dyta 
edhe në qoftë se të tjerët po bëjnë edhe më shumë madje se edhe ajo, ishte 
nënë Tereza që e nisi në fillim gjithçka. Vështirë se ndonjë perëndimor që 
ishte duke vizituar nënë Terezën do të kishte dëgjuar madje edhe për misio-
nin Ramakrishna, misioni më i madh bamirës në Indi. Vetëm një tjetër misi-
on bamirësie Kalkuta Rescue (shpëtimi i Kalkutës) është gjerësisht i njohur 
sepse drejtohet nga një tjetër perëndimor. Por ka një ngurrim për të vizituar 
misionet bamirëse indiane. Unë kam takuar shumë perëndimorë të cilët kanë 
kaluar muaj të tërë duke punuar në jetimoren e nënë Terezës, por nuk kanë 
gjetur asnjëherë rastin për ta vizituar shtëpitë e misionit ABWU aty pranë, 
ndoshta nga që ata mund të jenë të frikësuar se mos zbulojnë akoma më 
shumë skandale rreth ikonës së tyre të dashur. Përveç injorancës, tjetër ndi-
kim janë edhe komentet e përsëritura që ka bërë nënë Tereza, se ishte ajo që 
i ka mësuar indianët se si të bëjnë punë bamirëse. Ajo tha: “Tani po vjen një 
ndryshim i madh. Të pasurit po vijnë për të ushqyer dhe larë të varfërit. Ata 
po bëjnë një punë jashtëzakonisht të madhe. Ne si të krishterë kurrë nuk ua 
kishim dhënë më parë atyre këtë shans. Ne menduam se bamirësia ishte vet-
ëm për të krishterët.”347 

Një rol i veçantë i nënë Terezës ishte, të zbuste vuajtjet në Kalkuta, por 
edhe nëpër qytetet e tjera indiane duhej të vlente e njëjta gjë. Ishte e një ndi-

 
347 Georges Goree & Jean Barbier, Për dashurinë e Zotit nënë Tereza e Kalkutës, 1974, 1977, fq 58. 
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hmë modeste por në asnjë mënyrë e parëndësishme. Nënë Tereza kishte një 
lloj të veçantë mënyre bamirësie, e cila i kishte rrënjët në një pikëpamje të 
thellë katolike. Ajo merret me një pjesë krejt të veçantë popullsie, të quajtur 
“më të varfërit e të varfërve.” Fatmirësisht në Kalkuta kjo kategori e njerëz-
ve është duke u pakësuar, si pasojë e rënies së emigracionit nga fshatrat. 
Rënia e numrit të atyre që pranohen dhe të atyre që vdesin në shtëpinë që 
nënë Tereza e ka ngritur për të varfërit që janë duke vdekur është një tjetër 
tregues për numrin e banorëve të varfër që sa po vjen e po pakësohet. Sipas 
opinionit numri i të varfërve dhe termi varfëri në Indi ka ardhur duke u zvo-
gëluar në mënyrë të ndjeshme këtë çerek shekulli të fundit. Varfëria absolute 
dhe vdekja nga uria janë zhdukur plotësisht, por numri i të varfërve nën 
nivelin e jetesës ka ardhur duke u rritur, veçanërisht në qytete. Qytetet ende 
mbeten magneti ekonomik që thith popullsinë nga zonat rurale, dhe si rezu-
ltat qiraja e shtëpive ka shkuar mbi nivelin e një plage të ulët edhe madje një 
page mesatare. Shumë prej njerëzve të cilët flenë në trotuaret indiane në ditët 
e sotme nuk janë prej “më të varfërve të të varfërve”, por njerëz beqar, kry-
esisht burra me një rrogë të vogël. Dhe kur gruaja e tij vjen prej fshatit së 
bashku me kalamajtë, t'i bashkohet atij, familja shkon për të banuar në një 
lagje të të varfërve. Familja me një të ardhur nga e klasat më e ultë, të para 50 
viteve kur India fitoi pavarësinë e saj kishte mundësi të merrte me qira një 
apartament me dy dhoma, tani ka shkuar për të jetuar në një lagje të të 
varfërve. Kjo familje e klasës më të ulët ka nevojë për ndihmë, përndryshe 
është veçse një çështje kohe përpara se ajo të rrëshqas dhe të bjerë në nivelin 
e “më të varfërve të të varfërve.”  

Është një çështje mjaft komplekse të ndihmosh familjet e varfëra në 
Indi, të cilët kanë shumë mundësi të përfundojnë në nivelin e “më të varfër-
ve të të varfërve”, ata nuk do të gjenden të vdekur duke pritur radhën për të 
marrë një pjatë supë, por në një kuzhinë supe ata do të blejnë ushqime jo 
cilësore të tilla si Nutrimix për fëmijët e tyre. 

Në Kalkuta rreth 68% e njerëzve dinë shkrim dhe këndim, dhe meqenë-
se 33% e banorëve vijnë nga lagjet e varfëra, një numër i konsiderueshëm 
prej tyre mund të shkruajnë dhe të lexojnë. Banorët e lagjeve të varfëra të 
cilët mund të shkruajnë dhe të lexojnë duan diçka më shumë për fëmijët e 
tyre, të tilla si të trajnohen në punë të ndryshme apo njohuri për kompjute-
rin. Fshatarët e varfër, të cilët kanë një copë tokë dhe një lopë do t'u mjafto-
nte një përmirësim racor i gjedhit të tyre nëpërmjet mbarsjes artificiale. 

Nënë Tereza ka dështuar në këto programe për t'u ofruar të varfërve të 
Kalkutës diçka më shumë. Ajo gjithashtu nuk e ka arritur këtë gjë në asnjë 
nivel tjetër, me fondet që ka në dispozicion ajo ka mundësi të përkujdeset 
për të gjitha nevojat e të gjithë banorëve të varfër të Kalkutës, të tilla si një 
kuzhinë supe apo një shkollë fillore në lagjet më të varfëra të Kalkutës. 
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Një nga arsyet se përse ajo e portretizon Kalkutën sikur është në epokën 
e gurit, është sepse ajo dhe miqtë e saj, e dinë se veprimtarisë e tyre bamirëse 
janë ato të periudhës parahistorike, dhe kështu duan të përhapin mendimin 
në njerëz se Kalkuta e meriton një trajtim të tillë. Dhe kjo u shërben qëllime-
ve të saj ndërsa Kalkuta zhytet edhe më tepër në mjerim, në të dyja kuptimet 
atë të realitetit dhe të mitologjisë. 

Ka pasur tre raste në Historinë e Kalkutës kur puna bamirëse e llojit të 
veçantë të nënë Terezës është nevojitur, uria që pllakosi në vitin 1943, peri-
udha kur India u nda në vitin 1947 dhe pati një fluks të madh të refugjatëve, 
dhe prapë në vitin 1971 gjatë krijimit të Bangladeshit ku pati gjithashtu një 
fluks të madh të refugjatëve. Në të dy rastet e para misionaret e bamirësisë 
nuk u erdhën në ndihmë, dhe në vitin 1971 ato nuk ishin yjet e misioneve 
ndihmëse bamirëse, ndërsa organizatat e tjera ishin duke vepruar pranë kufi-
rit me Bangladeshin, nënë Tereza me misionaret e saj kishin ngritur kampin 
e tyre të refugjatëve në rrethinat e aeroportit të Kalkutës. Prania e saj afër 
aeroportit në Kalkuta e ndihmoi shumë shfaqjen dhe publicitetin e saj në 
media dhe njëkohësisht ndihmoi për dhënien e çmimit Nobel. Senatorët 
amerikan, gazetarët ndërkombëtar, të deleguarit nga OKB dhe përfaqësues 
të WHO e bënë të detyrueshme paraqitjen e tyre atje dhe nganjëherë aty 
ishte stacioni i tyre i vetëm ku interesoheshin për luftën civile në Bangladesh. 
Piktura e saj e atëhershme ku ajo mbante shtrënguar fort një foshnje është 
ndoshta një prej imazheve më të paharruara të këtij shekulli. 

Kohët më të mira që nënë Tereza kaloi në Kalkuta ishin 19 vitet e saj të 
para 1950-1969, kur me pak fonde dhe njohje ajo ishte duke arritur shumë 
në punën që bënte për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë që ajo ndihmonte. 
Në vitet 1970 ndërsa fama dhe reputacioni i saj ishin duke u rritur në mënyrë 
spektakolare, cilësia dhe sasia e punës së saj në Kalkuta filloi të degjeneroj. 
Ishte kjo dekadë që varfëria që kishte kapluar të varfërit dhe përpjekjet për ta 
lehtësuar sado pak atë, u bënë përherë e më të ngatërruara, veçanërisht kur 
në Kalkuta erdhi një fluks i ri refugjatësh, të cilët nuk ishin të gjithë më të 
varfërit e të varfërve, që erdhën dhe u vendosën në qytet. Ishte gjithashtu kjo 
dekadë kur qeveria indiane mbajti një qëndrim ekstrem pro abortit, gjë që e 
bëri të pamundur bashkëpunimin e nënë Terezës me qeverinë në programet 
e mirëqenies, megjithëse ajo vazhdoi të merrte toka dhuratë nga qeveria. 
Dhe gjithashtu gjatë viteve 1970, nënë Tereza filloi të shpenzonte përherë e 
më shumë kohë jashtë shtetit dhe ndërmori një program zgjerimi të aktivite-
teve të saj në rang ndërkombëtar, megjithatë, Kalkuta nuk u përfshi në këto 
programe. Shumë prej udhëtimeve dhe veprimtarive të saja ndërkombëtare 
ishin për çështje fetare dhe jo për punë bamirësie. 

 Nëse ne marrim si shembull vitin 1985, nënë Tereza shkoi në këto ve-
nde brenda një viti: Japoni, Korenë e Jugut, Taivan, Hong Kong, Kinë, Au-
strali, Papa Guinean e Re, Zvicër, SHBA, Tailandë, Egjipt, Etiopi, Jemenin e 
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veriut, Tanzani, Kenia, Itali, qyteti i Vatikanit, Poloni, Francë, Itali, dhe për-
sëri qyteti i Vatikanit, SHBA përsëri. Ndërmjet udhëtimeve të saj, ajo bëri një 
operacion katarakti në spitalin St. Vincent në New York, në fshehtësi, ndërsa 
një vit më parë ajo kishte refuzuar një operacion të tillë, duke bërë bujë të 
madhe në media. Ajo i kishte thënë jo, një oferte nga spitali "Qendra 
Mjekësore e St. Francis" në Pittsburgh, ajo kishte thënë se nuk mund të pra-
nonte një operacion që kushtonte 5.000 $ kur ajo mund ta bënte një të tillë 
edhe në Indi, e gjithë media në këtë rast ngeli e mahnitur. 

Ajo e kaloi të gjithë vjeshtën dhe dimrin e vitit 1985 në SHBA duke u 
kthyer në Indi vetëm në muajin shkurt të vitit 1986, për t'u përgatitur për 
vizitën e Papës. Të gjitha vizitat ndërkombëtare që ajo bëri në vitin 1985, 
përjashto vizitën që bëri në Etiopi, ishin për qëllime fetare dhe për arsye 
diplomatike. A mundet media të më tregojë se kur dimri i acartë, me vorbu-
llat e ftohta të erës mbërthente Kalkutën, nënë Tereza nuk e gjente kohën 
për të ardhur dhe për të punuar pranë banorëve të lagjeve të varfëra? Dhe 
viti 1985 nuk ishte i vetmi vit i veçantë që ajo bëri fluturime. Është interesa-
nte se gjatë 25 viteve, ajo nuk bëri më shumë se 3 udhëtime për në Bangla-
desh, vendi i dytë më i varfër në botë, i cili është vetëm 20 minuta me aerop-
lan nga Kalkuta. 

Duhet bërë e ditur që të gjitha misionet bamirëse që kanë filluar shpejt 
punë në Indi nisën njësoj sikurse misioni i nënë Terezës, duke shpërndarë 
ndihma, nga një racion khichuri atyre që ishin më të uritur, dhe më pas u 
zhvilluan në organizata shumë e më shumë të ndërlikuar dhe të sofistikuara 
me shërbime cilësore, por organizata e nënë Terezës vazhdoi të qëndronte 
sipas mënyrës së veprimit të saj Biblik. Ajo e dinte që kjo ishte e vetmja më-
nyrë e cila krijonte imazhe mallëngjyese për publikun, dhe krijoi ndjenjat më 
të gjalla në pjesën më të madhe të popullsisë së botës. Kjo është edhe mëny-
ra që u përshtatet personaliteteve gjithë shkëlqim të tilla si princeshë Diana, 
Penellope Cruz apo Gina Lollobrigida. Ndërsa unë jam një 17 vjeçar nga 
vendet perëndimore me plaçkat e mia në kurriz apo një yll i Hollwood-it, do 
të preferoja të punoja në kuzhinat e supës se sa të ulesha pas një tavoline dhe 
të merresha me dokumentet që sponsorizojnë një fëmijë të një familje të var-
fër indiane. 

Të tjera misione bamirëse në Kalkuta kanë ndryshuar krejtësisht mëny-
rën e tyre të të punuarit. Shumë prej atyre janë kritikë të hapur të mënyrës se 
si punon nënë Tereza, dhe as CAFOD apo Christian Aid (një mision bami-
rës katolik) do të konsideronin që të financonin punën e saj. Leo Baysham, 
katoliku indian që drejton operacion e Azisë jugore të Christian Aid tha..... “ 
ajo nuk bën asnjë përpjekje për të përmirësuar sadopak kushtet shëndetësore 
të popullatës për shembull. Por njerëzit në perëndim vazhdojnë të japin para. 
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Në planin afat gjatë ndihma që ato u japin fëmijëve nuk ka asnjë vizion, 
asnjë plan, asnjë stimulim apo edukim....348 

Argumenti i nënë Terezës dhe mënyra që ajo ofron për të trajtuar çësh-
tjet e varfërisë është një përcaktim politikë që i ka dalë vlera, është veçse një 
dredhi. Askush nuk duhet të deklarojë se mënyra e parë për të edukuar është 
bërë nëpërmjet politikës. 

Asgjë sidoqoftë nuk e zvogëloi imazhin e nënë Terezës, dhe për nënë 
Terezën imazhi ishte i rëndësishëm ose si do të thoshin disa çdo gjë. 

Është edhe një çështje tjetër, ndoshta mund të jetë krejt e rëndomtë. 
Misionet bamirëse në Kalkuta ankoheshin për këtë shumë, ato thoshin se 
nënë Tereza ishte një pengesë për fondacionet e tjera bamirëse që të merrnin 
ndihma nga jashtë shtetit. Kur bëhet fjalë për Kalkutën donatorët nga jashtë 
do të thoshin shpesh “Kalkuta nuk ka nevojë për ndihmë financiare, sepse 
murgeshat e nënë Terezës po bëjnë gjithçka për qytetin, apo më shumë se 
gjithçka” apo “Nëse ne japim para për një mision bamirës në Kalkuta ne do 
t’ia japim ato për nën Terezës. 

Kishte një çështje tjetër, ndoshta më shumë të rëndësishme, nënë 
Tereza shpesh i përdorte institucionet qeveritare në Kalkuta për të ngritur 
më shumë emrin e saj. Megjithëse ajo deklaronte se kurrë nuk kishte përdo-
rur qendrat e shërbimit qeveritare, ajo gjithmonë dërgonte pacientët e saj nga 
Prem Daan në Kolegjin Kombëtar të Mjekësisë në Kalkuta dhe në spitalin 
Pavlov për të bërë trajtime mjekësore kundër tuberkulozit. Megjithëse kurrë 
nuk do të ndodhte që ata të ktheheshin mbrapsht, ajo kurrë nuk do të me-
ndonte që të siguronte trajtim mjekësor për pacientët e saj në një institucion 
tjetër. Por a nuk duhej që ajo të ofronte burimet e saj të jashtëzakonshme 
financiare këtyre spitaleve shtetërore që luftonin për të siguruar mbijetesën e 
tyre, në vend që të merrte prej tyre ? 

Kjo nuk është e gjitha. Nënë Tereza gjithashtu merr nga misionet e tjera 
bamirëse. Motrat e nënë Terezës u trajnuan pa pagesë nga misioni bamirës 
për fëmijë CRY. Dhe në vend të parave iu dhanë disa kuti kartoni bosh. 

Nënë Tereza përdorte misionin bamirës Monivikas Kendra në një 
mënyrë të pamëshirshme. Me qenë se urdhri i saj nuk ka një qendër trajnimi 
dhe rehabilitimi në jetimoren e saj, ajo dërgonte disa prej atyre që ajo përkuj-
desej përditë te kjo qendër. Një kontribut dhuratë do të kish qenë i mirëpri-
tur, meqenëse mundësitë financiare të këtyre dy misioneve bamirëse janë 
krejt të ndryshme. Por para nuk janë dhënë asnjëherë, dhe kjo nuk është e 
gjitha. Fëmijët silleshin nga Shishu Bhavan në ambulancën e vetme që pose-
donte Kendra, kur në këtë kohë ambulancat e nënë Terezës përdoreshin për 
të transportuar murgeshat e saj në Auxilium Church. 

 
348 The Guardian, 14 Tetor 1996. 
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Kur vinte puna për të marrë para nga misionet e tjera bamirëse në Kal-
kuta, nënë Tereza nuk linte rast pa i shkarë. Unë di një rast në vitin 1994, kur 
një jetimoreje "Nav Jeevan" iu desh të paguante misionaret e bamirësisë që 
të pranonin një fëmijë në moshë të madhe, i cili nuk mund të adoptohej. 

Dhe në fund fare te një rast tejet i çuditshëm ku nënë Tereza iu lut për 
para Anandalok, një mision i ri bamirës që siguron, ndër shërbimet e tjera, 
kujdes intensiv për të sëmurët kardiak të varfër vetëm për një pagesë fare të 
vogël. Një ditë nën korrik të viti 1992, D.K.Saraf, Anandalok factotum, mbeti i 
çuditur kur mori këtë letër:  

 
I dashur Shkëlqesia Juaj! 
A mund t’ju drejtohem juve për rastin e Debasish Pal, i cili është në Vellore 
(një spital i specializuar që administrohet nga të krishterët afër Madras) 
duke bërë një trajtim për leuceminë. Ai nuk ka mundësi të paguaj koston e 
lartë të shpenzimeve për trajtimin e sëmundjeve të tij, për shkak të gjendjes 
së tij të vështirë financiare. Ju lutem me mirësjellje t’i ofroni atij ndihmën e 
duhur financiare nga bordi juaj drejtues. 
Do të ju isha shumë mirënjohëse nëse ju do ta ndihmonit atë. 
Zoti ju bekoftë 
M. Teresa M. C.349 
 

D.K. Saraf nuk mbeti shumë i habitur që ajo po i kërkonte para, por për 
shkak se ajo kishte njohuri edhe për Anandalok që ishte një mision bamirës 
shumë i ri dhe ishte në dijeni të llojit të ndihmës që ata mund të ofronin. 
Sidoqoftë në këtë rast, brenda një jave u bë një tërheqje bankare prej 10.025 
rupi (me numër llogarie Cal 1677 të State Bank të Bikaner dhe Jaipur) u dër-
guan direkt e në spital. 

Mirënjohja nuk është sidoqoftë një nga emocionet që i përket nënë Ter-
ezës (nuk është për t'u çuditur që ajo e ka trajtuar Kalkutën si leckë) sepse 
një vit më vonë i njëjti D. K. Saraf u trajtua ashpër me mospërfillje dhe më 
pas u qortua në një letër (shih kapitullin katër) nga nënë Tereza, lidhur me 
incidentin në ceremoninë e dhurimit të gjymtyrëve artificial në Anandalok. 

D. K. Saraf më tregoi në një intervistë, “Unë nuk kam asnjë qejf mbetje 
kundër nënë Terezës. Unë veçse jam pak i kënaqur që ajo na kërkoi neve 
para, që mund të klasifikohemi si “më të varfërit e të varfërve” krahasuar me 
fuqinë e saj financiare. Por unë jam shumë i hidhëruar që perëndimi dhe 
shumë indian i ngatërrojnë kaq shumë gjërat rreth asaj. A mund të më trego-
ni saktësisht se çfarë ajo është duke bërë? D. K. Saraf më tregoi mua për një 
incident në shkurt të vitit 1996 kur një numër i madh barakash që ishin ngji-
tur me Prem Daan e nënë Terezës u dogjën, banorët e lagjeve të varfëra as 

 
349 Anandalok, CK 44 Salt Lake, Kalkuta 700091: Chairman’s report, 31 mars 1996. 
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nuk menduan që të shkonin te fqinjët e tyre të famshëm aty pranë për 
ndihmë, por ata erdhën në Anandalok, i cili rindërtoi barakat e tyre dhe gji-
thashtu bleu tenxhere, tiganë etj, për ta. “Murgeshat shikonin të mahnitura, 
ndërsa njerëzit tanë punonin gjithë ditën duke rindërtuar strukturat e shkatë-
rruara." - tha D. K. Saraf. "Por më duhet të pranoj, se na dhanë gota me ujë 
sa herë që ne u kërkuam.” 
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Mardhëniet e Kalkutës  
me Nënë Terezën 

 
 

 
Në 12 janar të vitit 1996, gazeta më e madhe e përditshme e Kalkutës, 

Ananda Bazaar Patrika, botoi një artikull të shkujdesur për tetëdhjetëvjeçarët 
më influencues të Bengalit perëndimor, me një titull që shprehimisht 
përkthehet: “Ju jeni aq plak sa ndiheni.” Artikulli dha pjesë të jetës dhe akti-
vitete nga jeta e rreth 20 vetëve, që ishin në moshë të thyer por aktiv, të cilët 
në një mënyrë apo një tjetër ishin të lidhur me Bengalin perëndimor. Nënë 
Tereza ishte e vetmja punonjëse bamirësie në panteon. Mua nuk më shkon 
ndër mend ndonjë punonjës tjetër tetëdhjetë vjeçar, të paktën në Kalkuta, të 
tjerët janë kryesisht njerëz nga artet. Dhe sigurisht midis tyre ishte Jyoti 
Basu, kryeministri 82- vjeçar. 

Nënë Tereza ishte përmendur shumë shkurt në artikull, i cili gjithashtu 
kishte rreth 20 e ca fotografi të të moshuarve por me “zemër të re”; nënë 
Tereza figuronte në galerinë e fotografive, por përsëri si të gjithë të tjerët dhe 
jo si dikush mbi të gjithë ata. 

Kjo ishte e njëjta gazetë që jo më shumë se dy muaj më parë, në 17 në-
ntor 1996, kishte nxjerrë në faqen e saj të parë një fotografi të nënë Terezës 
duke marrë shtetësinë amerikane të nderit, nga ambasadori amerikan në Indi, 
Frank Wisner. Fotografia dhe titulli ishin krejt të ndryshëm. 

Mua personalisht më intrigon dhe madje jam i hutuar nga statusi apo 
pozita që nënë Tereza ka në Kalkuta sot. 

Cila është gjendja e marrëdhënieve të nënën Terezës me Kalkutën? 
Aktualisht është shumë e qytetëruar. Nuk është një marrëdhënie intensive 
dhe kështu që nuk ka pasur shumë ulje dhe ngritje. Gjendja në të vërtetë ka 
ardhur vetëm duke u ngritur pas një qëndrimi pezull pa ndryshuar në vitet 
1952 deri në mesin e viteve 1980. 
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Në kohët e sotme nënë Tereza është pranuar nga klasa e mesme indiane. 
Klasa e mesme e adhuron atë. Të pasurit e duan atë, por vetëm shumë të 
pasurit, të cilët kryesisht janë nga komuniteti Marwari (shumë shpesh 
ortodoks, hindu apo jains), zakonisht e shohin me dyshim atë. Sidoqoftë 
fakti tregon që pjesa më e madhe e të varfërve në qytet nuk e njohin atë dhe 
në çfarëdo rasti më pak se 10% e të varfërve në qytet do të kenë marrë ndo-
një lloj ndihme nga ajo. 

Në fëmijërinë dhe në rininë time në vitet 1960 dhe 1970, nënë Tereza në 
kohën më të mirë të saj ishte një figurë periferike në qytet, ndoshta unë 
mund të kem qenë krejtësisht injorant apo jo hetues i ngjarjeve, por fillimisht 
unë dëgjova për emrin e saj të përmendej, mjaft shkurt në vitin 1973. 

Më kujtohet një fotografi e saj në The Statesman, duke u kthyer nga 
Anglia me çmimin “The Templeton”, herën tjetër që dëgjova për të ishte viti 
1979, kur ajo mori çmimin Nobel. Nuk më duket ekzagjerim po të thosha që 
kur unë isha në kolegj, në mes të viteve 1970, vështirë se ndonjë nxënës 
shkolle do të ketë dëgjuar për nënë Terezën, kjo sidoqoftë, nuk mund të 
thuhet edhe për ata që shkonin në shkollat e administruara nga kishat të 
ashtuquajturat “shkollat e misionareve”, të cilat drejtoheshin prej kishës 
Anglikane apo kishave katolike.  

Këto janë shkolla të shtrenjta, për të cilat thuhet se në programet e tyre 
përfshijnë metoda të mësimdhënies që zbatohen në shkollat angleze. Më 
është thënë se nënë Tereza ka qenë e njohur për ata që ndiqnin këto lloj 
shkollash të “misionareve për bamirësisë”; për shembull, gjatë viteve 1960 
ajo shfaqej pothuajse për çdo muaj në një nga këto shkolla, për të folur rreth 
shkrimeve Biblike dhe për të kërkuar donacione dhe njëkohësisht u jepte 
pamflete të vogla të quajtura “Ushtarët e Zotit”, të cilat përmbanin histori 
nga Bibla. 

Në kohët e sotshme çdo fëmijë nga mosha shtatë vjeç e lart, në qoftë se 
është një nxënës i shkollave të “misionareve të bamirësisë” apo edhe nga 
shkolla publike ka dëgjuar për nënë Terezën dhe është në gjendje ta identifiko-
jë atë nga fotografitë. Fëmijët e të varfërve, të cilët nuk kanë mundësi të 
shkojnë në shkollë, nuk bëjnë pjesë në këtë kategori dhe nuk e njohin nënën 
Terezën. Fëmijët e tjerë të lagjeve të varfëra, të cilët shkojnë në shkolla që dre-
jtohen nga misione të tjera bamirëse indiane nuk e njohin nënë Terezën. 
Duhet të përmendim që misioni bamirës i nënë Terezës nuk ka asnjë shkollë 
për të ndihmuar të arsimohen fëmijët e lagjeve të varfëra, ashtu si i beson bota. 

Statusi i nënë Terezës në Kalkuta ka ndryshuar nga indiferenca që ishte 
më parë në pranim, duke degraduar në lajkatim. Pika e kthesës që i dha famë 
asaj ishte çmimi Nobel. Në Indi funksionon logjika; “Nëse perëndimi thotë 
se ajo është e mirë, ajo duhet të jetë e mirë.” Indianët verbërisht e pranojnë 
atë që vendos perëndimi për ta dhe ata kanë një besim të jashtëzakonshëm 
tek media perëndimore, ashtu edhe ndaj perëndimit në përgjithësi. Midis 
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lexuesve të këtij libri që janë indianë apo kanë shokë indianë, janë në gjendje 
ta vlerësojnë këtë ndjenjë dhe e njohin mentalitetin e indianëve. 

Çmimi Nobel që mori nënë Tereza nuk bëri ndonjë bujë të madhe në 
Kalkuta. Unë isha një 21-vjeçar që nuk më bënin përshtypje gjërat në atë 
kohë dhe e vetmja gjë që mbaj mend ishin titujt e disa gazetave veçanërisht 
tek The Statesman.  

Asnjë përmendje në publik apo ndonjë koment derisa çmimi u shpall. E 
vetmja gjë që ndodhi ishte përcjellja që i bënë disa organizata përpara se ajo 
të nisej në Oslo; edhe kjo nuk ishte ndonjë ngjarje e madhe, gjë të cilën e 
kam zbuluar vetëm pasi kam kërkuar nëpër arkiva.  

Vështirë se ndiqja televizor në ato vite, një zakon që akoma nuk ka ndry-
shuar, megjithëse kanë kaluar vite, kështu që nuk jam në gjendje për të bërë 
ndonjë koment, nëse ka pasur ndonjë lajm të tillë dhënë në televizione. 

Nuk pati asnjë turmë që ta priste atë në aeroport kur ajo u kthye me 
medaljen e saj.  

(ajo i kishte lënë paratë që mori nga çmimi në bankën e Vatikanit, me 
gjithë deklaratat e saj para gazetarëve në Oslo që ajo do të ndërtonte këtë dhe 
atë me ato para në Kalkuta.) Mënyra tradicionale e të priturit në Kalkuta një 
hero që kthehet është duke bërë një pritje madhështore dhe të rrëmujshme, 
gjë e cila ndodh gjithmonë me heronjtë e sportit. Kjo ndodhi kohët e fundit 
me Leander Paes, një tenist i panjohur, i cili fitoi medaljen e bronzit në lojërat 
olimpike të vitit 1996 në Atlanta. Kur Amartya Sen erdhi në qytet në vitin 
1998 pasi kishte fituar çmimin Nobel në ekonomi, pati një rrëmujë të zhurm-
shme në Dum Dum, me turma gazetarësh dhe një numër të madh publiku. 

Nënë Tereza kur u kthye nga Oslo duke kaluar nga Roma dhe Dehli u 
prit në aeroport nga një grup gazetarësh lokal dhe nga anëtarët e institucio-
neve katolike, fotografi të panumërta që i janë bërë asaj në atë kohë e trego-
jnë këtë. 

Një anglez i quajtur Dave Parry, një ish punonjës për Ford në Dagen-
ham, ndodhi që ishte në Kalkuta gjatë gjithë dhjetorit të vitit 1979 (Çmimi 
Nobel për nënë Terezën u dha në publik në muajin tetor dhe më pas, 
zyrtarisht në muajin dhjetor.) ai qëndroi në motelin YMCA, një bujtinë e 
preferuar për vullnetarët e nënë Terezës. Ai më tregoi350 se nuk kishte asnjë 
bisedë rreth çmimit Nobel që ajo priste të merrte nga banorët në vendin ku 
ai rrinte. Ai kujton që praktikisht e gjithë vëmendja e qytetit ishte e mbër-
thyer nga lajmet që vinin rreth pushtimit Sovjetik në Afganistan. Ai kishte 
lidhje me mjaft të krishterë në Kalkuta (nuk ishte e domosdoshme që ata të 
ishin të gjithë katolikë) duke qenë se ish-gruaja e tij ishte anglo-indiane, por 
edhe atëherë, nënë Tereza përmendej mjaft rrallë. Dhe për sa u përket të 
varfërve ai nuk pa ndonjë murgeshë që të punonte për të ndihmuar ata. Ai 

 
350 Intervistë personale, shtator 2000. 
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pa disa shtëpi të nënë Terezës gjatë udhëtimit të tij, por ato nuk dukeshin se 
ishin mikpritëse për të varfërit. 

Nxitoj të shtoj gjithashtu, se nuk pati ndonjë kritikë në Kalkuta kundër 
dhënies së çmimit Nobel nënë Terezës, atmosfera ishte vetëm përgëzuese, 
por kishte disa segmente të vogla, por domethënëse të shoqërisë, të cilat 
ishin shumë kritikuese; këto nuk ishin grupet fetare ortodokse hindu, të cilat 
ishin të tërbuara në këtë kohë dhe që unë nuk dua t’i përmend. 

Nëse unë do të citoja artikuj kritikues nga shtypi i asaj kohe në Kalkuta 
që ishin kundra menjëherë pas marrjes së çmimit Nobel nga ajo, do të 
akuzohesha se mbaja standarde të dyfishta apo përzgjidhja çfarë thosha. 
Prandaj kam cituar këtu ekskluzivisht prej së përjavshmes katolike The Tablet, 
e cila raportoi në media për reagimi që pasoi në Kalkuta në atë kohë. Në 
datën 8 dhjetor 1979 The Tablet publikoi artikullin në vazhdim: 

 
Nga korrespodencat e shtypit të Kalkutës, “Kalkuta e Gëzuar” ka kryqëzuar 
shpatat me “Kalkutën e Indinjuar” mbi reagimet mbi dhënien e çmimit 
Nobel nënë Terezës. Nga jashtë Kalkutës duket se këto konflikte do të 
humbasin, gjë e cila me të vërtetë i takon famës së asaj. 
S. K. Ghosh në “Nënë Tereza: Një rivlerësim” (Amritabazaar Patrika; e 
përditshme kalkutase që tani nuk ekziston më) shkruan: 
“Për sa i përket një konflikti që ka si temë konvertimin në krishterim, nënë 
Tereza për të ardhur keq mori anën e gabuar, duke u rreshtuar me disa 
misionare kundër vendit që e adoptoi atë. Por nënë Tereza gjithashtu ka 
arsye për të qenë mirënjohëse ndaj Kalkutës dhe Indisë. Asnjë vend dhe 
asnjë qytet tjetër nuk do t’i kishte afruar asaj kaq shumë lehtësira dhe ta 
kishte toleruar mbështetjen e saj të hapur ndaj konvertimit në fe, në një 
mënyrë kaq mashtruese” 
Gazetarët indianë, të cilëve nuk u mungon as inteligjenca e as guximi, kanë 
sulmuar idetë e nënë Terezës kundër abortimit dhe refuzimit të saj ndaj 
kontrollit artificial të shtatzënive. Ajo ofron adoptimin kundër abortit dhe 
“periudhën e sigurt” si një alternativë ndaj sterilizimit etj., në një shoqëri ku 
mbipopullimi është duke vrarë në masë, interesi i saj ndaj fetuseve të pa lin-
dur atyre u duket jashtë mase i tepruar. Pikëpamjet e saj për sa i përket pla-
nifikimit familjar nuk përkrahen unanimisht nga komuniteti i krishterë 
indian. 
The Statesman në 10 nëntor përshkruan mospajtimin e reporterëve: 
“Për gratë që ajo u adresohej kishte një këshillë të vjetruar, rreth vendit që 
ato zinin në shoqëri dhe se duhej që të kujdeseshin për fëmijët e tyre, por 
ajo kishte një arsye të veçantë nga mënyra se si e shikonte jetën dhe i 
konceptonte gjërat.” 
The Far Eastern Review e datës 2 nëntor nuk qëndronte pas për sa i përket 
shkrimeve rreth Kalkutës: “Nuk do të ishte aspak e ndershme po të mos 
përmendnim disa prej kontradiktave që ajo ka sjellë gjatë punës së saj. 
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Ndoshta më e zhurmshmja prej atyre prek një temë të rëndësishme për sa i 
përket jetës në Indi, konvertimit të besimeve fetare. Ka pasur thënie (që 
janë mohuar) se kush bie nën ndikimin e organizatave të saj gjithmonë 
konvertohen në katolikë... ajo mbetet e përkushtuar ndaj katolicizmit të 
Romës dhe bën gjithçka për të....” 
Çmimi i saj Nobel natyrisht që nuk i ka hequr kufijtë fetar të këtij vendi..... 
 
Mund të duket nga artikulli i mësipërm se konvertimi fetar per se ishte 

çështja kryesore që shfaqej në shtypin e asaj kohe ndër kritikat që i bëheshin 
nënë Terezës kur ajo mori çmimin Nobel, dhe se kritikuesit e saj ishin 
fundamentalistët hindu. Por nuk është kështu, për shembull S. K. Ghosh, 
ishte një hindu liberal. Kritika e tij kryesore dhe e shumë të tjerëve në atë 
kohë ishte kundërshtimi i ashpër në publikun indian dhe atë ndërkombëtar i 
nënë Terezës ndaj ligjit të lirive fetare Freedom of Religion Bill 1978, i cili në 
atë kohë u nxor për të kontrolluar konvertimin fetar me anë të forcës apo 
shtyrjes për ta bërë këtë gjë në rrethana ekonomike nga ana e misionarëve të 
krishterë, të cilët shpesh vinin në përdorim burime të mëdha financiare. 
Shumica e gazetarëve e shihnin qëndrimin e saj si përzierje në çështjet politi-
ke, për të cilat ajo gjithmonë kishte deklaruar se u ishte shmangur. Për më te-
për përpjekjet e saj për të ushtruar presion ndërkombëtar ndaj qeverisë indi-
ane duke përdorur lidhjet dhe pozicionin e saj që kishte në arenën ndërko-
mbëtare shiheshin si përzierje negative në proceset e demokracisë së vendit. 

Arbitri i atëhershëm i opinionit të klasës së mesme indiane The Statesman 
(gazeta e vjetër e Muggeridge), vetëm se nxori disa murmurima ndaj pozicionit 
që mbante nënë Tereza, duke dhënë këshilla të vjetruara rreth pozicionit që zi-
nin gratë në shoqëri; kur ajo mori çmimin Nobel kaloi në entuziazëm të shfre-
nuar. Më kujtohet titulli i saj kryesor i asaj kohe “Gëzimi Pushton Kalkutën.” 

Imazhi i nënë Terezës filloi të rritej rreth viteve 1980-të dhe arriti kulmin 
në vitin 1994. Dokumentari Hell`s Angel (Engjëlli i Ferrit) që u transmetua 
në vitin 1994 i ka bërë asaj një dëm të konsiderueshëm. Na lind pyetja se 
përse imazhi i saj i tanishëm është më i përmirësuar, po ta krahasojmë me 
periudhën para çmimit Nobel, kur kushtet e saj të punës janë të njëjta? Për-
gjigjen për këtë unë nuk e di. Vetëm mund të hamendësoj disa teori, për 
shembull, kanalet televizive satelitore. Shumë indianë të klasës së mesme tani 
i marrin lajmet dhe pikëpamjet rreth vendit të tyre nga kanalet e ndryshme 
ndërkombëtare satelitore nga e gjithë bota, ku pothuajse të gjitha ato vende 
mbajnë sigurisht, krahun e nënën Terezës. 

Indianët kryesisht synojnë të besojnë çfarë shohin dëgjojnë dhe lexojnë 
në mediat e huaja perëndimore. Indianët në pjesë të ndryshme të vendit kanë 
filluar të varen gjithmonë e më tepër në mediat e huaja për të marrë informa-
cionet e ditës. Duke qenë se India është një vend i madh pa mjete të shpejta 
komunikimi dhe transporti, një indian në Assam do të jetë më shumë i huaj 
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për një indian në Goa, se sa do të ishte një norvegjez për një hungarez. Në 
një situatë të tillë paragjykimi që tregohet në mediat perëndimore për sa i 
përket marrëdhënieve të nënë Terezës me Kalkutën do të ketë një efekt 
serioz. Madje edhe kështu nënë Tereza nuk ka të bëjë fare me të qenët sino-
nimi i njëjtë me Kalkutën në opinionin e pjesës tjetër të Indisë. 

Vetëm pesë muaj para vdekjes së saj, një artikull në revistën me qendër 
në Dehli India Today351 për sa i përket situatës politike në Bengalin perëndi-
mor nisi kështu: “Në Kalkuta një qytet i mbushur me ikona të tilla të përje-
tshme si Rabindranath Tagore, Satyajit Ray dhe Uttam Kumar...” Ky artikull 
ku përmendeshin vetëm këta njerëz, u publikua megjithëse India Today është 
një nga mbështetësit më të spikatur të nënë Terezës në median indiane. Jam i 
sigurt që një perëndimor kur të lexonte një artikull të tillë do të mendonte se 
gazetari po fliste për një tjetër Kalkutë. 

Nuk mund ta mohojmë se ka pasur një rënie të madhe për sa i përket 
jetës kulturore në Bengalin perëndimor, megjithëse kalkutasit ende mburren 
se qyteti i tyre është “djepi i kulturës Indiane.” Madje edhe 30 vjet më parë 
Kalkuta kishte një kulturë të dallueshme liberale, humaniste, më tepër të 
rrënuar, por ende me besim në vetvete, gjë e cila e bënte të lartësohej nga 
pjesa tjetër e Indisë. Sot rënia kulturore e Kalkutës ka arritur kulmin, tani ka 
rënë në nivelin kulturor të pjesëve më të rëndomta të krahinave indiane. Sot 
një adoleshent i qytetit të Kalkutës është i fiksuar pas shiritave muzikorë të 
Michal Jackson, ndërsa në ditët tona të rinisë, ne tërhiqeshim zvarrë nga 
prindërit tanë që të shihnim pjesët e përkthyera nga Brecht. 

Do të ishte gabim po të sugjeronim se nënë Tereza është përgjegjëse për 
rënien kulturore të jetës në Kalkuta, por mbajta nën vëzhgim e qytetit nga 
mediat perëndimore për t’i gjetur të metat, natyrisht që nuk i ka bërë mirë. 

Kur një njeri bëhet i varur nga ana kulturore, ai e humbet respektin për 
veten dhe fillon të pretendojë për arritje false. Sot pjesa kryesore e opinionit 
në Kalkuta pretendon se nënë Tereza është pjesë e tij dhe gjithashtu e sheh 
çmimin Nobel si një lloj shpërblimi të arritur nga vet qyteti! Është interesa-
nte kjo dukuri, Kalkuta kurrë nuk e ka pretenduar si të vetin çmimin Nobel 
për fizikë të Raman në vitin 1930, kjo sepse Raman megjithëse e kaloi pjesën 
më të madhe të jetës së tij duke punuar në Kalkuta, dhe megjithëse e gjithë 
puna që i dha atij çmimin Nobel u bë në Kalkuta, ai nuk ishte një kalkutas i 
lindur aty. 

Nëse themi se nënë Tereza është një gjigante që influencon në Kalkuta 
pas dekadash të tëra lufte të egër më qytetin, kjo do të ishte e pavërtetë. E 
vërtetë është që ajo është një figurë më e madhe sot se sa kur ishte gjallë, por 
prania e saj në qytet është shumë herë më e vogël se sa mendon bota. Për 
shembull në vitin 1995, pak kohë para se të zhvillohej festivali i vjeshtës 

 
351 His Masters Choice, 30prill 1997. 



 353 

Durga Pujo në Bengalin perëndimor, botuesi i gazetës Kalkutase Telegraph 
Rudrangshu Mukherjee shkroi një artikull352 të gjatë në gazetën e tij rreth 
“madhështisë së qytetit dhe të rangut që ai zinte” (duke marrë një sugjerim 
ndoshta nga Urbi et Orbi i përvitshëm i Papës.) 

Ai shkroi atë që çdo kalkutas vajton vazhdimisht: 
 
Nuk mund ta mohojmë që një herë e një kohë, Bengali perëndimor gëzonte 
një pozicion të lartë në Indi... Ishte pikërisht këtu që anglezët filluan të 
eksperimentonin prezantimin e kulturës së tyre. Shkencat shoqërore dhe 
ato të inxhinierive. Ndaj të gjitha këtyre kishte një entuziazëm nga banorët 
vendas.... 
 
Mukherjee tha që Bengali kishte rënë nga pozicioni i tij udhëheqës dhe 

për këta dha arsye, avaz i vjetër, i diskutuar me mijëra herë nëpër dyqanet e 
çajit të Kalkutës. Ai vazhdoi të komentonte duke thënë: “Të ngelur me asgjë, 
përveç një të kaluare që na bënë të shohim përpara, Bengalezët kanë qenë të 
zënë duke ngritur ikonat e veta të njerëzve madhështorë.” Por atij i vinte keq 
se megjithëse ishin bërë ikona madhështore këta njerëz nuk kujtoheshin aq 
sa duhej apo të respektoheshin. Ai këtu na jep edhe një listë të këtyre 
ikonave madhështore: 

 
Ne pra kemi dy pionierë të reformave shoqërore Rammohun Roy dhe 
Ishwarchandra Vidyasagar, që gati janë harruar fare, dy shkrimtarë krejt 
origjinal Bankim Cahndra Chatterjee dhe Tagore që gati nuk lexohen fare. 
Dhe t’u shtojmë këtyre disa prej të shquarve të shekullit të XX-të, një lider 
politike karizmatik, Subhash Chandra Bose, i cili vdiq në dhe të huaj, apo 
në qoftë se ju preferoni versionin popullor është akoma gjallë dhe pret që të 
vij në vendin e tij. Një fizikant brilant Satyen Bose i teorisë Bose-Einstein, i 
cili shkroi një rrugë hapës në statistikën kuantike dhe asgjë tjetër më pas, 
një tjetër regjisor të madh filmash Satyajit Ray, i cili është duke u bërë një 
ikonë si Tagore, du maestro të muzikës klasike indiane Ravi Shankar dhe 
Ali Akbar Khan të cilët ët dy jetuan jashtë vendit, dhe dy aktorë të talentuar 
të skenës, një nga të cilët vdiq në varfëri dhe tjetri, i cili hoqi dorë në 
moshën 60-vjeçare dhe është bërë një peshkop me kohë të plotë. Këto pak 
a shumë janë arritjet e mburrjes të Bengalit. Përveç këtyre emrave Bengali 
vështirë se ka nxjerrë ndonjë tjetër në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të, i 
cili të mund të përshkruhet si i veçantë në fushën e tij. Meqë janë në nevojë, 
bengalezët mund të mbështeten të një ekonomist Amartya Sen që jeton 
jashtë vendit, i cili gjithashtu ka qenë për shumë vjet duke garuar për 
çmimin Nobel. 
 

 
352 The Telegraph, Kalkuta, 1 tetor 1995. 
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Mukherjee gjithashtu i qortoi bengalezët për afrimin e tyre të papërshtat-
shëm ndaj Tagores, “Kjo lënie pas dore e leximit të veprave të tij plotësohet 
gjithashtu nga kritikat që i bëhen nga larg atij.” 

Një pikëpamje që unë e përkrah plotësisht. 
Artikulli i mëparshëm është një analizë tipike vetë-kritikuese që bengale-

zët i bëjnë vetes së tyre, dhe kjo është një gjë shumë e vërtetë. Gati të njëjtat 
ndjenja kanë jehuar në dhomat e ndenjes në shtëpi, kudo në jetën e përdit-
shme dhe natyrisht në median kalkutase me miliona herë. 

Çfarë të lë përshtypje dhe të tërheq vëmendjen nga artikulli i mësipërm 
është mungesa e përmendjes së nënë Terezës si një ikonë e Bengali, apo si 
një rritëse e vlerave të shoqërisë në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të. Jam i 
sigurt që kjo gjë nuk është e qëllimtë për aq sa unë jam në dijeni. Mukherjee 
nuk është i prirur për t’i bërë keq asaj. Mendoj nëse dikush do t’i kishte tre-
guar atij për mungesën e asaj, ai do ta kishte lënë prapë pa përmendur. Por 
për kalkutasit, nënë Tereza nuk është dikush emri i të cilit përmendet natyr-
shëm kur bie fjala për ta shoqëruar me përmendjen e emrit të qytetit të tyre, 
veçanërisht nëse ata nuk kanë jetuar jashtë vendit për një kohë të gjatë. 

Madje edhe adhuruesit më të mëdhenj të saj nuk do të thoshin se ajo 
është e lidhur as edhe një minutë të vetme me jetën kulturore të Kalkutës 
apo të Bengalit. Biografët e saj sidoqoftë, na tregojnë një histori krejt tjetër. 
Për të na treguar ne sa e lidhur ishte ajo me qytetin, biografët e saj na trego-
jnë ne se edhe shumë kohë më para në vitet 1940 kur ajo ishte një mësuese 
murgeshat e tjera e thërrisnin atë “Tereza e Bengalit.” 

Për të qenë të sinqertë edhe nënë Tereza vetë kurrë nuk deklaroi se ajo e 
kuptonte kulturën bengaleze, ajo kurrë nuk tregoi ndonjë interes për të, nga 
turpi apo ta kishte me të vërtetë. Jam i sigurt që shumë perëndimorë do të 
thoshin se kjo gjë është e pranueshme se në fund të fundit ajo ishte një njeri 
i çështjeve fetare, një punëtore bamirësie, e cila është e interesuar për sa i 
përket punës së saj. Por unë jam i sigurt se të njëjtët perëndimorë do të ishin 
kritikë ndaj emigrantëve që vijnë nga bota e tretë dhe jetojnë në vendet e 
tyre, të cilët nuk kanë njohuri të kulturës së vendit që i ka adoptuar apo një 
kuptueshmëri të gjuhës që flitet në vendin ku punojnë. 

Makina publicitare e nënë Terezës nuk rresht së përmenduri që ajo fliste 
gjuhën bengaleze,dhe që ajo e fliste sipas theksit vendas. Por pas një qëndri-
mi 68-vjeçar vallë do të ishte shumë të prisje një gjë të tillë nga një njeri? Por 
asgjë nuk ekziston sidoqoftë që ajo të ketë shkruar ndonjë gjë në gjuhën ben-
galeze duke qenë se gjëja e saj më preferuar ishte të shkruarit e letrave. 

Në 28 gusht 1996, kur nënë Tereza ishte sëmurë, gazetari Sumir Lal 
duke shkruar në The Telegraph, shqyrtoi statusin e saj në qytet të parë nga kën-
dvështrimi i kalkutasve që kanë nevojë për personalitete që t’u bëjnë lajka. Ai 
nuk ishte shumë i lumtur që ajo kishte vendosur statusin e një ylli dhe e 
ekzaminoi statusin e saj ballë për ballë një tjetër heroi, Jyoti Basu:  
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Nënë Tereza është një rast ndryshe nga ai i Jyoti Basu. Meqenëse ajo nuk 
është një bijë e këtij vendi, asaj do ti jepet më tepër se sa një status nderi në 
rangun ku vendosen hyjnitë. Por ajo sidoqoftë do të vendoset atje, megji-
thëse kritikat me të cilat ajo përballet janë më të shumta se sa edhe nderi me 
të cilin trajtohet Jyoti Basu. Emocionet të cilat kalkutasit i ndjejnë për të 
janë kryesisht tepër pozitive.... kalkutasit ndiehen tepër krenar për dikë, i cili 
ka arritur famë dhe njohje jashtë vendit, dhe kjo është një tjetër arsye përse 
nënë Tereza është një yll i tillë, vendi i saj që zë tek yjet në arenën ndërko-
mbëtare e ngre atë akoma më shumë në nivelin e një ylli.... 
Murgesha shqiptare sigurisht ka marrë disa kritika tepër të forta kohët e 
fundit. Ajo është akuzuar si e pamoralshme dhe e pandërgjegjshme, kur bie 
fjala për të kërkuar fonde, diktatore dhe një tregtare e publicitetit. Por kjo 
mund të justifikohet me thënien se qëllimi i justifikon mjetet. Kritika më 
efortë është për etikën e saj shpirtërore. Ajo është cituar, duke thënë se 
vuajtja është një mjet për t’u afruar me Krishtin, të vuash me dikë që po 
vuan të ndihmon të afrohesh më afër me Zotin. Me një fjalë të varfëritë 
dhe ata që janë duke vdekur nëpër shtëpitë e saj janë një mjet për atë që t’i 
afrohet shpëtimit të vetes së saj. Vuajtjet e tyre janë një ripërsëritje e vuajtje-
ve të Krishtit, i jep asaj një ndihmë shpirtërore. Prandaj edhe fondet e saj të 
jashtëzakonshme nuk janë përdorur për të ngritur një spital modern me 
mjete bashkëkohore për lehtësuar sadopak apo për të shëruar vuajtjet e të 
sëmurëve, për të ngritur shkolla që të mund të shpëtojnë brezat që vijnë nga 
varfëria, për të rinovuar lagjet e varfëra dhe për të zhdukur krimet dhe sëm-
undjet. Sepse ajo ka një interes të madh për të përjetësuar varfërinë, sëmu-
ndjet dhe vdekjen. Ka gjithashtu, thashetheme për pagëzim apo konvertim 
dhe tregtimin e bamirësisë për të pranuar Krishtin. Pastaj shtrohet çështja e 
famës së saj si paraqitja një në dimensione të ndryshme, ku materializohet 
qyteti i Kalkutës në sytë e botës si një vend ku ka vetëm varfëri sëmundje 
dhe vdekje. Bota nuk e njeh më Kalkutën si vendi i kulturës indiane, si 
vendi i sportit dhe argëtimeve dhe i traditave të shumta. Këto kritika kanë 
vlera të konsiderueshme dhe e zbehin famën dhe pushtetin e nënën Tere-
zës. Por nuk ka rëndësi. Njerëzit në përgjithësi e shohin atë si një njeri me 
shpirt fisnik që e përkushtoi gjithë jetën e saj duke bërë punë të mira. Ajo 
gjithashtu është një shpirt fisnik dhe një e preferuar e perëndimit. Kështu 
që vendi i saj në panteon sa vjen dhe ngrihet. 
 
Askush nuk mund të diskutojë për Kalkutën dhe ikonat e saj pa përme-

ndur Tagoren. Është e pamundur për t’i treguar një të panjohuri influencën 
që Rabindranath Tagore gëzon mbi Kalkutën dhe Bengalin perëndimor, 
rreth më shumë se një gjysmë shekulli pas vdekjes së tij. 

Rabindranath Tagore 1861-1941 e krijoi veprën e tij në vazhdën e rilin-
djes indiane të shekullit të 19-të, që e kishte përfshirë në atë kohë gjerësisht 
Bengalin perëndimor dhe prandaj njihet si periudha e rilindjes së Bengalit 
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perëndimor. Arsyeja përse ndodhi kjo rreth e rrotull dhe brenda në Kalkutë 
nuk është se ekziston ndonjë lloj superioriteti kulturor të kalkutasve, sikurse 
ata do të preferonin të ishte, por sepse Kalkuta ishte në shekullin e XVIII-të 
dhe të XIX-të, porta hyrëse e mendimeve dhe ideve liberale perëndimore në 
Indi, duke e kthyer atë në një vend pjellor, ku idetë marrin formë dhe të 
zhvillohen. 

Kjo është veçanërisht e vërtetë për reformat shoqërore që u bënë në 
shekujt XVIII-të dhe të XIX-të, të tillë si Rammohun Roy, i cili ndërmjet refo-
rmave të tjera e nxori jashtë ligjit djegien e vejushave (the suttee) dhe Ishwa-
rchandra Vidyasagar që legalizoi martesën e vejushave dhe arsimimin e grave. 

Bengalezët e shquar të rilindjes frymëzuan gjithë nën kontinentin dhe 
më gjerë, duke krijuar një rrymë kulturore dijesh dhe aktivitete intelektuale 
që u përhapën në të gjithë Azinë. Udhëheqësi i Burmës Aung San Suu Kyi 
në shkrimet e saj përshkruan se si babai i saj e merrte prej këtej frymëzimin e 
tij kryesor dhe se si intelektualët e tjerë të brezit të tij frymëzoheshin, gjitha-
shtu, prej intelektualëve të Kalkutës. Në të vërtetë intelektualët e Burmës në 
atë kohë ishin nën mbrojtjen e universitetit të Kalkutës. 

Rabindranath Tagore u lind në një familje të pasur pronare tokash në 
Kalkuta kur rilindja Bengaleze ishte në fillimet e saj. Ai ishte një poet, por në 
traditën e rilindjes, ai shkroi gjithashtu, romane, pjesë të ndryshme novelash, 
drama vallëzimi, histori të shkurtra dhe ese. Ai ishte gjithashtu një ekspert në 
pikturë. Ai shkroi vetëm në gjuhën bengali, gjuhë e cila është shumë e vështi-
rë për t’u përkthyer, kjo është edhe arsyeja se përse sot ai njihet shumë pak 
në botë. 

Kontributi tjetër kryesor i Rabindranath Tagore është edhe në fushën e 
arsimit, sepse ai kurrë nuk mund ta harronte dramën e tij kur ishte një fëmijë 
i detyruar të arsimohej në kushte të këqija dhe me një sistem të paimagjinue-
shëm arsimor. Ai përdori të gjithë shumën e parave të fituara nga çmimi i tij 
Nobel të cilat arritën të plotësonin vetëm një pjesë të vogël, për të ngritur një 
institucion arsimor rreth 150 kilometra larg Kalkutës në zonat rurale, ku nxë-
nësit arsimoheshin që prej nivelit të kursit të infermierisë deri sa arrinin në 
nivelet universitare. Pasi shmangu maninë indiane pas të mësuarit në teorikë 
dhe jo praktikimit, ai themeloi kolegjin e parë të trajnimit për të mësuar zan-
ate të ndryshme. 

Rabindranath Tagore kishte një neveri ndaj mësimit të fëmijëve në klasa, 
të cilat ngjanin më tepër me qeli të errëta dhe ai nisi praktikën e mësimdhë-
nies në natyrë të hapur, të rrethuar nga gjelbërimi, një traditë e cila vazh-
dohet ende në ditët e sotme edhe në Shantiniketan. Dartington Hall në 
Angli, një shkollë jo shumë e njohur, e cila funksionon sipas këtyre parime-
ve, u themelua duke ndjekur idealet e Rabindranath Tagore.  

Influenca e Rabindranath Tagore është në çdo nivel në mënyrë të ndër-
gjegjshme ose jo te çdo bengalez apo kalkutas. Çdo fëmijë në Kalkuta, pa 
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llogaritur fëmijët e varfër, të cilët nuk kanë mundësi të arsimohen, duhet të 
mësoj një pjesë të madhe nga veprat e Rabindranath Tagores gjatë kohës që 
ata ndjekin nivelet e ndryshme të arsimimit. Çdo shkollë në Kalkuta ka si 
pjesë të veprimtarive të saj arsimore, një numër të madh këngësh të Tagores, 
pa llogaritur sigurisht disa klasa që ka nënë Tereza në lagjet e varfëra, ku të 
vetmet këngë që mësohen janë përkthime në bengalisht apo hindi të himne-
ve katolikë. 

Ka edhe nga ata në Kalkuta, të cilët nuk janë të dhënë pas Tagores dhe 
në këtë kategori unë përfshij edhe veten time. Ka gjithashtu nga ata që nuk e 
pëlqejnë atë. Por s’ka rëndësi se si ndihesh për Tagoren, është e pamundur 
që atë të mos e vëresh kudo në Kalkuta. Për vete nganjëherë gjendem duke 
kënduar nën zë një prej këngëve të tij në mënyrën time të të kënduarit, ai i 
kishte hedhur në poezi emocionet e një bengalezi si askush tjetër. 

Pak vite më përpara, korrespondenti indian i The Independent, në një vizitë 
të tij në Kalkuta donte të testonte dashurinë e vërtetë të pasionit të qytetarë-
ve për Tagoren: 

 
Në të vërtetë ndërsa po bëja një nga vëzhgimet e mia në qytet dhe për të 
krijuar një bindje sa më gjithë përfshirëse, unë pyeta një punëtor në 
stacionin e furnizimit me karburant të makinave, gruan e një nëpunësi 
zyrash dhe një polic, nëse ata mund të recitonin një apo dy rreshta nga 
poeti i famshëm i rilindjes, Rabindranath Tagore. Ata të gjithë mundeshin 
të recitonin dhe gruaja e nëpunësit të zyrave u desh që të ndalohej me 
mirësjellje pasi këndoi tre nga poemat e gjata epike të Tagores.353 
 

Instituti Smithsonian ka vërejtur se: “Është e vështirë t’i shpëtosh ndiki-
mit të Tagores në Kalkuta...”354 

Nënë Tereza e Kalkutës nuk e shqiptoi kurrë fjalën Tagore gjatë gjithë 
kohës së jetës së saj që qëndroi në Kalkuta, po në 68 vitet e qëndrimit të saj 
në qytet ajo nuk e shqiptoi një herë të vetme emrin e Rabindranath Tagores, 
madje as kur mbajti fjalimin me rastin e marrjes së çmimit Nobel. Shumica e 
biografëve të saj e kanë përmendur atë sidomos kur bie fjala në rastin e 
marrjes nga ana e saj të çmimit Nobel. Hillary Clinton kur erdhi të merrte 
pjesë në funeralin që i zhvillua për varrimin e nënë Terezës, tha që ajo ishte e 
gëzuar që kishte ardhur në qytetin e Tagores dhe të Terezës, si duket ajo 
ishte informuar mirë nga këshilltarët e saj. 

Nënë Tereza kishte arsye ta shihte me dyshim Rabindranath Tagore, 
sepse ky njeri me bagazh të thellë shpirtëror nuk ishte i krishterë. Për aq sa 
interesonte asaj ai ishte një hindu. Por sidoqoftë ai nuk ishte vetëm një hindu 

 
353 The Independent, Londër, 24 shkurt 1996. 
354 Smithsonian, SHBA, korrik 1991. 
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i thjeshtë, ai i përkiste një dege të hinduizmit (Brahmo Samaj) që babai i tij 
ishte një nga themeluesit dhe që është një nga sektet që i afrohet më tepër 
ideologjisë judeo-kristiane. Brahmo Samaj i shmanget idhujtarisë dhe pantei-
zmit dhe ka në ideologjinë e saj shumë linja që ndjek krishterimi dhe prakti-
kon të njëjtat mësime si lutja e përbashkët në një sallon lutjesh. Brahmo 
Samaj është në grahmat e fundit dhe ka veçse disa mijëra besimtarë që e 
ndjekin akoma, kryesisht në Kalkuta. Megjithëse pamja e Rabindranath 
Tagores ishte e një liberali humanist dhe që mund të mos i ketë kaluar testet 
e thjeshtësisë dhe të shenjtërimit të nënë Terezës, ishte me të vërtetë e 
pakuptueshme mënyra se si nënë Tereza mundohej të shmangte, gjatë shtatë 
vjetëve të qëndrimit të saj atje qoftë edhe një përmendje të emrit të Tagores. 

Fatkeqësisht për nënë Terezën ajo nuk mund ti shpëtonte Rabindranath 
Tagores aspak. Askush që jeton në Kalkuta nuk mundet. Procedurat e 
funeralit të saj nisën me këngën e Tagores, Aguner Parashmani. 

Thuhet se nënë Tereza e nderonte Gandin, ajo vetë kishte thënën 
kështu. Ajo gjithashtu i vuri emrin e tij strehës së saj për lebrosët afër Kalku-
tës “Gandi Prem Niwas.” Mua më duket se përqafimi publik i Gandi nga ana 
e nënë Terezës është një akt për ti bërë asaj dobi. Më duket e vështirë të 
besoj se nënë Tereza nuk e dinte se Gandi ishte i zhytur në mënyrën e të 
jetuarit hindu, i dhënë pas idhujtarisë dhe gjithçkaje tjetër, megjithëse ai nuk 
binte dakord me sistemin e ndarjes së shtresave në shoqëri. Gjithashtu, më 
duket e vështirë të besoj se këshilltarët e nënë Terezës nuk e dinin se Gandi i 
urrente thellësisht misionarët e bamirësisë. Ai nuk ishte i dhënë aspak pas 
krishterimit dhe ndjekësve të tij, qofshin këta të bardhë apo të zinj, për të 
cilët ai thoshte këtë gjë. “Është tragjedia më e madhe në tokë që njerëzit që 
thonë se besojnë në mesazhin e Jezusit, të cilin ata e përshkruajnë si princin 
e paqes, praktikojnë pak ose aspak nga mësimet e tij.”  

Për misionaret ai thoshte: “Motivi i kthimit masiv në fe që fshihet pas 
misionareve të bamirësisë e errëson çdo përpjekje të tyre për bamirësi.” 
Megjithëse ai kishte respekt të madh për Jezusin ai tha: “Unë nuk u besoj 
mësimeve ortodokse se Jezusi ishte apo është Zoti i mëshiruar, apo se ai 
ishte apo është biri i vetëm i Zotit”. Ka mundësi që nënë Tereza të mos ishte 
në dijeni të fjalisë së fundit që përmendëm nga Gandi sepse ajo mohon qeni-
en e vetë besimit të nënë Terezës. Por aprovimit të veprimtarisë dhe të 
punës së Gandit është vetëm se një fasadë kozmetike, këshilltarët e saj ndër-
morën qëndrimin pro Gandit të rrisnin shanset e tyre për t’u pranuar në Indi 
në përgjithësi. Sidoqoftë, ka disa pozita të vështira ku Gandi dhe nënë 
Tereza bien dakord, të tilla për shembull si çështja e përdorimit të kontrace-
ptivëve, megjithëse Gandi nuk e konsideron përdorimin e tyre si një mëkat 
në kategorinë e mëkateve më të këqij, ai ishte një ithtar i vetëpërmbajtjes 
seksuale. Ai e konsideronte epshin si një të keqe të madhe. Rabindranath 
Tagores në anën tjetër e konsideronte aktivitetin seksual si një zgjedhje 
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personale, megjithëse ai e konsideronte lartësimin e fisnikërisë së vetes më 
me vlerë se sa plotësimin e kënaqësive, ndërsa për sa i përket përdorimit të 
kontraceptivëve Tagore ishte më liberal, dhe besonte se grave u duhej dhënë 
mundësia e praktikimit të kontraceptivëve, kjo gjë sigurisht që ishte mallkimi 
ndaj të gjithë punës që bënte nënë Tereza. 

Është një fakt mjaft i njohur në Indi se Gandi nuk ka qenë i preferuar në 
Kalkuta. Me pak fjalë arsyet janë të dyfishta; në fillim kur Gandi ishte duke 
ndjekur mënyrën e tij të të luftuarit pa dhunë, lëvizja nacionaliste në Bengali 
ishte duke ndjekur një luftë të armatosur, të cilën Gandi e denoncoj dhe e 
minoj. Ai gjithashtu u nda nga Subhash Chandra Bose, të cilin populli me 
dashuri e thërriste Netaji-udhëheqës, heroi legjendar bengalez, i cili natyr-
shëm ngriti një ushtri të armatosur për të luftuar anglezët. E dyta, Gandi nuk 
u pranua nga klasat që udhëhiqnin sepse ai e kundërshtonte totalisht gjithçka 
që ishte perëndimore, duke përfshirë shkencën dhe teknologjinë dhe veçanë-
risht mjekësinë perëndimore. Kakuta, e cila kishte një kulturë të shquar në 
atë kohë, lulëzoi edhe për shkak të influencës perëndimore, dhe gjerësisht e 
kundërshtoi qëndrimin e Gandit në këtë çështje. Gandi ishte kundër mësimit 
të humanizmit ndër-njerëzor, arteve të bukura në nivel kolegji. 

Ka një takim të dokumentuar të takimit të Gandi me Tagoren, në vitin 
1930. Gandi kishte ardhur në Kalkuta për të kërkuar ndihmën e Tagores për 
të mbështetur idetë e tij për të shmangur gjithçka që ishte perëndimore, në 
ato ditë Tagore ishte urtësia e Indisë, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, 
megjithëse ai kurrë nuk arriti statusin e një ylli që Gandi ka; njerëzit ngado, 
vinin për të kërkuar këshillat e tij në zgjidhjen e çështjeve të tyre. Rabindra-
nath Tagore refuzoi të mbështeste pozicionin e Gandit, për të refuzuar çdo 
gjë dhe gjithçka që i përkiste perëndimit, duke thënë: 

 
Gandi, e gjithë bota është duke vuajtur nga nacionalizmi dritë shkurtër... 
Unë besoj ende se ne në Indi kemi për të mësuar ende nga perëndimi dhe 
arritjet e tij shkencore dhe ende nëpërmjet arsimimit, duhet të mësojmë të 
bashkëpunojmë ndërmjet nesh. 
 
Në fund jur Gandi iu lut poetit që bashkë me poetin të dilnin dhe të 

tjerrin (me këtë Gandi jepte idenë e mbështetjes në prodhimet indiane si 
armë kundër anglezëve), si një shembull nxitës për pjesën tjetër të vendit, 
Rabindranath Tagore buzëqeshi dhe tha “Unë mund të tjerr poema, këngë 
unë mund të tjerr, por çfarë rrëmuje do të bëja unë, Gandi, me pambukun 
tënd të çmuar.” 

Nuk duhet të mendohet gjithashtu, se Rabindranath Tagore ishte një 
filo-anglez, ai ishte i pari person që hoqi dorë nga titulli i kalorësit, ai e ktheu 
mbrapsht me anë të postës në shenjë proteste ndaj masakrës që anglezët 
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bënë ndaj grave dhe fëmijëve të pafajshëm në Amritsar, në vitin 1919. Brita-
nikët kurrë nuk e falën atij këtë gjë. 

Kështu pra kjo ishte kultura e Kalkutës, përfundimisht pro perëndimore, 
por e ndarë në dysh për sa i përket qëndrimit ndaj Britanikëve, anarkike dhe 
e dobësuar në të njëjtën kohë, por mbi të gjitha krenare, e dallueshme dhe 
plot besim. Kjo është Kalkuta që nënë Tereza do të kishte jetuar gjatë rinisë 
së saj. Kjo ishte kultura që pjesa tjetër e Indisë merrte mësime. 

Identiteti kulturor i Indisë mund të konsiderohet diçka e së kaluarës, por 
ajo çfarë mbetet gjerësisht në kulturën e qytetit është toleranca e madhe ndaj 
feve të tjera, nënë Tereza e shfrytëzoi këtë tolerancë në mënyrë të tejskaj-
shme. 

Kalkuta, në mënyrë të palëkundur ka refuzuar të tërhiqet në jetën 
politike të shtresave të caktuara që ka mbërthyer pjesën tjetër të Indisë; 
gjithmonë është thënë se është një kala e kuqe, megjithëse në kohët e sotme, 
ngjyra e kuqe i ka dalë në një masë të atillë sa nuk njihet më. Në zgjedhjet e 
vitit 1996 në Indi, partia hindu e Bharatiya Janata Party (BJP) u shfaq si 
partia e vetme më e madhe në pjesën tjetër të Indisë, por në Kalkuta dhe në 
Bengalin perëndimor ajo nuk mundi të merrte qoftë edhe një vend të vetëm. 
Në zgjedhjet në vazhdim për parlamentin indian BJP ka vazhduar të domi-
nojë politikën indiane por në Bengalin perëndimor ka arritur vetëm sa të 
hedhë këmbën. 

Bengali perëndimor ka qenë qeverisur nga e majta e partisë komuniste 
indiane qysh prej vitit 1977, një rekord në Indi ku qeveritë e shteteve nuk 
zgjasin gjatë. Kryeministri i mëparshëm i Bengalit perëndimor, tetëdhjetëvje-
çari Jyoti Basu mund të jetë një njeri i panjohur në perëndim, por është një 
emër mjaft i përdorur në familjet në Indi dhe është përcaktuar si një burrë i 
vërtetë shteti; ai ka një influencë të madhe në politikat e gjithë nën kontine-
ntit. Ai do të ishte bërë kryeministri i Indisë në vitin 1996, po të mos e kishte 
tërhequr partia e tij në momentin e fundit (për arsye të pashpjegueshme) 
Basu vetë e ka quajtur këtë vendim si “gabimin më të madh të partisë së tij.” 

Nënë Tereza dhe Jyoti Basu e kanë njohur njeri-tjetrin për dekada të 
tëra. Marrëdhënia e tyre ka qenë përherë e ngrohtë. Por sidoqoftë, Basu nuk 
tha në kohën që u shpall çmimi i saj Nobel. “Ti ke qenë nëna e Bengalit, tani 
ti je nëna e Indisë.” Atij i është atribuuar kjo shprehje nga biografë të 
panumërt të saj, duke përfshirë edhe ata që janë zyrtarë. Implikimi i tij është i 
dukshëm, nënë Tereza ishte një pjesë e qenësishme e Kalkutës se megjithëse 
ishte një fundamentaliste e krishterë, ajo ishte përgëzuar edhe nga kryemini-
stri marksist. Ajo që tha Basu në atë kohë ishte: “Nënë Tereza është një 
zgjedhje me vlerë në botën e sotme që të marrë një të tillë çmim.” Unë do të 
mendoja se kjo do të ishte e mjaftueshme edhe për ata, por megjithatë mesa 
duket makina e krijimit të mitit të saj nuk mendonte kështu. 
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Për sa i përket biografisë së Jyoti Basu355 nënë Tereza nuk përmendet 
fare në tekst. Në fotot e librit të tij, ku ai shfaqet së bashku me një numër 
figurash dinjitozesh që nga Nelson Mandela deri te princi Charles, ka një 
fotografi të tij me nënë Terezën. Në një farë mënyre kjo përmbledh prirjen e 
kalkutasve ndaj nënë Terezës, ajo ishte një figurë ndërkombëtare që kishte 
një farë lidhje me qytetin e tyre 

Autori britanik pro nënë Terezës Geoffrey Moorhouse, në biografinë e 
tij për nënë Terezën, e quajti Tagore dhe Basu “dy burrat që e kanë ndihmu-
ar Kalkutën të jetë ajo që është..”356 nënë Tereza nuk është përmendur si një 
faktor që ka ndihmuar për të përcaktuar fatin dhe rrugën që ndjek qyteti. 

Basu ka një ego himalajse, dhe ishte në dijeni se sa nënë Tereza ishte e 
njohur nëpër botë. Që ai shpesh ishte në pozicionin që ti bënte asaj favore dhe 
që ajo shpesh vinte për ti kërkuar ndere, e kënaqte egon e tij pafundësisht. 

Pëveç Basu nënë Tereza nuk kishte shumë miq më klasën qeverisëse të 
Bengalit perëndimor. Pasi Basu u tërhoq nga politika, partisë së tij iu desh 
me mirësjellje dhe me delikatesë ta nxirrte nga skena politike. Urdhri i nënë 
Terezës e ka të vështirë tani që të ketë favore të veçanta, të tilla si dhënia e 
tokës pa pagesë nga qeveria. 

Por ata kanë aleatë të fuqishëm në sistemin burokratik, në të dyja nivelet 
atë shtetëror dhe në atë lokal. Ka një frikë dhe mosdashje të fortë për të mos 
i shqetësuar ata, për shkak të lidhjeve të tyre ndërkombëtare. Burokratët 
veçanërisht nuk janë të përgatitur që t’u bëjnë atyre pyetje të sikletshme, për 
shembull rreth fondeve të tyre, meqenëse ata kanë frikë nga lidhjet e tyre 
politike. Urdhri ka shumë miq të fuqishëm brenda partisë së kongresit, të 
cilët megjithëse nuk kanë fuqi në Bengalin perëndimor, megjithëse ende 
mban kanale të ndryshme influence në vend. 

Nënë Tereza kishte një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përzemërt 
me korporatat e Kalkutës. Ajo shpesh shfrytëzonte paratë cash dhe shtrirjen 
gjeografike të korporatave për të lartësuar akoma më tej emrin e saj. Kishte 
raste që ajo i ndihmonte korporatat të zgjidhnin problemet e tyre. 

Me gjithë lidhjet e saj të ngushta me korporatat e Kalkutës gjatë viteve, 
unë mbeta i habitur kur gjeta në librin “Kalkuta është” , të publikuar nga 
korporatat në vitin 1978 nga Sivaprasad Samaddar, i cili ishte administrator, 
një post i krijuar kur posti i kryetarit të bashkisë ishte shfuqizuar përkohësi-
sht nga viti 1978 deri në vitin 1983, nënë Tereza nuk ishte përmendur asnjë 
herë në 324 faqe të mendimeve mbi jetën filozofike dhe fakteve që jep mbi 
problemet dhe prospekteve të Kalkutës. Përsëri unë mendoj se kjo nuk ishte 
një mos përmendje e qëllimshme, ajo ishte veçse një lojtare e nivelit të ulët 
në jetën e përditshme të qytetit! 

 
355 Surabhi Banerje, Jyoti Basu; Biogarfia e autorizuar ( Penguin Books India, 1997). 
356 Geoffrey Moorhouse, Kalkuta ( Penguin, 1971, 1983) teksti me lastra  3,4. 



 362 

Kur Papa erdhi në Kalkuta, në shkurt të viti 1986, institucionet katolike 
e ftuan kryetarin e bashkisë të shkruante një letër mirëseardhje, në pritjen e 
tyre të veçantë që u publikua për këtë rast. Kjo ishte ajo që i shkroi Kamal 
Basu kryetarit të komisionit mikpritës: 

 
I dashur atë Colussi! 
Vizita e Papës duhet të inkurajojë një numër të madh njerëzish nga komu-
nitetet e ndryshme fetare, si ata katolikë dhe nga besimet e tjera fetare, që të 
kontribuojnë për zhvillimin e Kalkutës dhe për ringjalljen shpirtërore të 
banorëve të lagjeve të varfëra, të cilat janë të nëpërkëmbur në shoqërinë e 
sotme dhe për përhapjen e arsimimit ndër fëmijët dhe të rriturit e këtyre 
lagjeve dhe që çdokush të ketë mundësi të trajtohet nga shërbimi mjekësor. 
Ne shpresojmë që institucionet katolike të bashkëpunojnë seriozisht me 
autoritetet bashkiake në programet e zhvillimit vendor, gjë të cilën unë do 
ta vlerësoja shumë. Ne shpresojmë që ju do ta mundësoni këtë bashkëpu-
nim të ndërmjetëm. 
Ju jeni në dijeni për pasojat që ka një qytet i zhvilluar pa një plan studimi, po 
t’i shtojmë edhe numrin e jashtëzakonshëm të njerëzve, të cilët janë shtuar 
këto 30 vitet e fundit, veçanërisht pas ndarjes së Bengalit dhe fluksit të madh 
që vjen prej shteteve fqinj, të cilët kanë probleme të mëdha sociale. 
Shërbimet e qyteti janë shtrirë përtej mundësive të tij për t’u ofruar njerëzve 
shërbimet e nevojshme të jetës së përditshme. 
Urgjentisht kërkohet që shoqatat, të cilat janë të aftësuara për sa i përket ndi-
hmës që mund t’i ofrojnë shoqërisë në raste të tilla dhe veçanërisht në kohën 
e sotme një ndihmë e tillë për qytetarët e Kalkutës është tepër urgjente. 
 Ne shpresojmë dhe kemi besimin se vizita e Shenjtërisë së tij Papa Paul II do 
të shërbejë për të zgjuar ndërgjegjen ndërmjet njerëzve, të cilët janë në pozi-
cionin e atillë dhe kanë mundësitë që të kontribuojnë në projekte të tilla. 
Të tjera çështje mund të diskutohen nëse është e nevojshme në të ardhmen. 
 
Është interesante që në letrën e kryetarit të bashkisë kontributi apo emri 

i nënë Terezës nuk përmendet fare. Kishte gjithashtu, një kritikë të lehtë ndaj 
grupeve katolike të bamirësisë, të cilat premtojnë shumë por bëjnë pak. 
“Programi i përbashkët” apo “kontributi i ndihmës”, të cilën e kërkoi kryeta-
ri i bashkisë nuk u materializua kurrë. Personat që ishin në një pozicion të 
tillë dhe që kishin mundësi të përfshiheshin nuk bënë përpara që të bashkë-
punonin. Në vend të saj, qeveria dhe bashkia u detyruan të paguajnë miliona 
për të siguruar vizitën e Papës. 

T’i kthehemi edhe një herë tolerancës fetare në Kalkuta, kulmi i saj ishte 
nga vitet 1950 deri në vitet 1960. Ndërsa problemet e qytetit janë shumëfish-
uar, kjo tolerancë është zhdukur, dhe sot unë nuk mund të them se qyteti ka 
shpëtuar nga ethet fetare që kanë përfshirë hindutë në pjesën më të madhe të 
vendit. Armiqësia e hinduve të Kalkutës edhe kaq sa ekziston është drejtuar 
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kundër myslimanëve. Komuniteti i krishterë është i vogël, dhe zor se bën 
1.4% të qytetit të Kalkutës dhe 2.6% të popullsisë së Indisë dhe gjithashtu 
është një komunitete i parëndësishëm me të cilin të shqetësohesh. Por në 
pjesën tjetër të Indisë autoritetet janë duke ndërmarrë hapa të rreptë, ndësh-
kues ndaj misionarëve të fesë së krishterë që po përpiqen të konvertojnë 
indianët në fenë e tyre nëpërmjet mashtrimeve. Në mars të vitit 1995, nëntë 
amerikan evangjelistë u burgosën në Orisa sepse kishin konvertuar fiset në 
zonat e largëta të Indisë duke përdorur mashtrime si “shërimin me anë të 
mrekullisë” (këto fise të pyjeve të thella nuk kanë njohuri nga mjekësia e 
sotme). Në janar të vitit 1996 një prift 82-vjeçar belg u dënua me burg sepse 
kishte konvertuar 94 anëtarë të një fisi në një zonë të thellë të Madhya 
Pradesh. 

Shumica e popullsisë hindu në Indi është bërë dhunshme dhe jo tolera-
nte ndaj të krishterëve në Indi. Gjatë viteve 2000 dhe 2001 në shtetin e 
Gujarat, shteti i Gandit u dogjën kishë pas kishe. Në 22 janar të vitit 1999 
misionari austrialian Graham Staines dhe dy djemtë e tij njëri 8 dhe tjetri 10 
vjeç u dogjën të gjallë në Orissa. Përpara kësaj në Bihar në 2 shtator 1997 
Christudas një prift katolik u nxor të ecte lakuriq nëpër rrugët e Dumka 
sepse kishte përdhunuar një djalë të vogël. Gjashtë javë më vonë kryepe-
shkopi i Kalkutës i shkroi një letër kryeministrit Jyaoti Basu, ku i lutej të 
ndërhynte që autorët e krimit të nxirreshin para ligjit: 

Ne kemi pasur eksperienca të kënaqshme në Bengalin perëndimor sepse 
qeveria juaj ka marrë masa të menjëhershme për të ndaluar diskriminimin e 
komuniteteve të vogla si ky i yni. Funerali i nënë Terezës ishte një rast i 
veçantë për të treguar respektin ndaj fesë tonë. Unë gjithashtu kam pasur 
eksperiencën e kënaqshme të mbështetjes bujare shtetërore të vitit 1986... 

Ky është një tjetër shembull se si Kalkuta e ka mbështetur nënë Terezën 
dhe se ajo nuk ia ka kthyer me të njëjtën monedhë; gjithashtu, një tjetër 
shembull se sa shumë komuniteti katolik indian është i përgatitur për t’u 
puthur edhe këmbët pushtetarëve për të realizuar qëllimet e tij. Është intere-
sant fakti që Bihar është një shtet jashtë juridiksionit të Jyoti Basu po 
kryepeshkopi megjithatë i kërkon të ndërhyjë, duke e ditur se deri ku shtrihet 
influenca e tij e gjerë deri në të gjithë nën kontinentin. 

Kur nënë Tereza themeloi shtëpinë e saj për të varfërit që janë duke 
vdekur, në vitin 1952, bashkia e qytetit i dha asaj ndërtesën e braktisur që 
është e ngjitur me tempullin e Kali, tempullin më të shenjtë hindu në qytet 
dhe një nga tempujt më të shenjtë në Indi. Pati një kundërshtim të madh nga 
ana e priftërinjve dhe nga ana e hinduve ortodoks, por shumica e mendjeve 
intelektuale liberale hindu në qytet nuk panë asgjë të keqe që një urdhër 
katolik i misionareve të krishtera bamirëse të kishte një shtëpi ngjitur me 
tempullin e tyre dhe të zbatonte ritet e saj fetare. Ish kryeministri i atëher-
shëm i Bengalit perëndimor B. C. Roy, i cili ishte si Rabindranath Tagore 
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dhe gjithashtu një ithtar i sekti hindu Brahmo Samaj e anashkaloi çdo lloj 
refuzimi qoftë edhe i fortë. Kjo gjë nuk do të kishte ndodhur në asnjë qytet 
tjetër në Indi. 

Në të vërtetë kjo nuk do të ndodhë më sot në Kalkuta. Kalkuta ende 
mbetet qyteti më tolerant sot për sot në Indi, por harmonia fetare tashmë ka 
pësuar një gërryerje të konsiderueshme; sot nëse nënë Terza do të dëshironte 
të ndërtonte ndonjë nga shtëpitë e saj pranë një tempulli hindu, ajo nuk do 
të mund ta bënte dot këtë gjë; le më pastaj ta ndërtonte pranë një tempulli të 
veçantë si Kali, në Kalkuta,  

Është e trishtueshme, por e vërtetë, shtëpia e nënë Terezës, Nirmal 
Hriday nuk ka bërë shumë për marrëdhëniet ndërfetare në Kalkuta. Nënën 
Tereza gjatë viteve të kaluara nuk pati mbajtur marrëdhënie të mira me 
priftërinjtë e tempullit. Kjo gjë nuk më habit se për sa i përket termave 
biblike, priftërinjtë paganë bashkë me farisenjtë dhe tagrambledhësit janë më 
të ulëtit e më të ulëtëve: “Tani kryetari i priftërinjve, dhe pleqtë dhe i gjithë 
këshilli, kërkuan dëshmitarë të rremë që të dënonin Jezusin me vdekje.” 
(Matthew 26:59) 

Priftërinjtë e Kaligatit nuk i pëlqejnë misionaret e bamirësisë. Ata ndihen 
të prekur dhe të tradhtuar nga ato. Një nga ankesat e tyre është se njerëz nga 
e gjithë bota vijnë për të parë shtëpinë e tyre Nirmal Hriday, ndërsa pothu-
ajse askush prej tyre nuk hedh ndonjë hap brenda tempullit. Zilia dhe 
armiqësia e tyre kryesore ndaj shtëpisë së nënë Terezës është se ata kanë hu-
mbur fitime të majme, të cilat i ka marrë shtëpia në vend të tyre. Ata gjitha-
shtu, bëjnë me dije se tempulli i tyre, ndryshe nga tempujt e tjerë hindu i 
lejon edhe jo-hindutë të hyjnë brenda portave të tij. 

Kaligati është një tempull i pistë dhe në gjendje të mjerueshme sipas tradi-
tës të tempujve të lashtë indianë, njësoj si tempujt e tjerë në Varanasi, qyteti 
më i shenjtë hindu. Kur unë u thashë priftërinjve se nëse ata përpiqeshin ta 
pastronin dhe ta bënin sado pak më estetik tempullin e tyre nga ana e jashtme, 
ata do të mund të rrisnin të ardhurat e tyre në të ardhmen nga turistët, ata më 
thanë se shtëpia e nënë Terezës është më e pistë dhe më e zymtë se e tyre. 

Ka një histori alegorike që nënë Tereza e ka përsëritur kushedi se sa 
herë, rreth një prifti nga tempulli që ishte duke vdekur nga kolera dhe ishte 
refuzuar nga të gjithë priftërinjtë dhe miqtë e tij, i cili në fund fare ishte 
pranuar nga shtëpia e nënë Terezës për të vdekurit, ai aty u bë më mirë dhe 
që atëherë vetëm nga kjo gjë, ajo shtëpi u bë një nga më të dashurat për 
priftërinjtë në Kaligat. Për sa i përket kësaj çështjeje priftërinjtë e shohin atë 
me dyshim të madh. 

Sipas mënyrës së të folurit të nënë Terezës nuk është dhënë asnjë detaj, 
as emër dhe datë, por është mjaftuar duke thënë se ndodhi në ditët kur nënë 
Tereza sapo kishte filluar misionin e saj. Sëmundja e kolerës shpërtheu në 
vitin 1958 në një masë të madhe, kështu që kjo histori mund të ketë ndodhur 
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atëherë, e cila sipas periudhës kohore është 6 vjet pasi nënë Tereza hapi 
shtëpinë e saj. Unë kam intervistuar një duzinë priftërinjsh të Kaligatit, nga 
të gjitha grupmoshat, intervista, të cilat i kam të regjistruara në video, por 
asnjëri prej tyre nuk kujtohet të ketë ndodhur një incident i tillë. Kjo gjë më 
çuditi mua sepse sipas makinerisë së publicitetit të nënë Terezës ky episod 
ishte gdhendur për breza të tërë në mendjet e priftërinjve të Kaligatit. Sipas 
priftërinjve më të vjetër në moshë, është e pamundur që një prift Brahmin 
nga temulli i Kaligatit të pranonte të hynte në një shtëpi katolike dhe ai tha 
që kjo histori sikur ai ishte refuzuar nga miqtë dhe priftërinjtë tjerë dukej e 
çuditshme, sepse sipas termave të traditës fetare hindu kolera apo diarreas 
buk konsideroheshin si gjendje të pa pastra.  

Kur unë u thashë atyre se historia dukej krejt e besueshme dhe ata mund 
të mos kujtoheshin për këtë gjë, ata më kërkuan mua të sillja prova të vërteta 
që të tregohej se qoftë një prift hindu vetëm të kishte hyrë në shtëpinë e 
nënë Terezës në Nirmal Hriday gjatë 46 viteve të ekzistencës së saj. 

Unë personalisht mendoj që incidenti mund të ketë ndodhur, por 
sigurisht që nuk është bërë një histori që ka marrë dhenë në Kaligat ashtu siç 
nënë Tereza përpiqej të na bënte ne të besonim. Supozojmë se ka ndodhur, 
por duhet gjithashtu, të pohojmë se gjatë këtyre viteve të tjerë asnjë prift 
tjetër nuk ka ndodhur t’i afrohet shtëpisë. 

Ka pasur një tjetër shpërthim të kolerës në Kalkuta, pak kohë më parë, 
në maj të vitit 1993. Kaligati ishte zona që u prek më tepër dhe në një shkallë 
më të rëndë, pasi ishte një zonë e mbipopulluar dhe e pistë. Kësaj radhe 
mikrobi rezistoi 0139 ndaj vaksinës kundër kolerës. Spitali i trajtimit të 
sëmundjeve infektive në Kalkuta, pati një dyndje të atillë saqë për një kohë iu 
desh të refuzonte pacientët; vetëm ky spital trajtoi 22.000 të sëmurë me 
kolerë vetëm gjatë muajit maj të vitit 1993, ku shumica trajtoheshin si 
pacientë të jashtëm. Disa qindra pacientë vdiqën. WHO dha një alarm ndër-
kombëtar. Fatmirësisht sëmundja u frenua dhe u mbajt nën kontroll përpara 
se ajo të përhapej me shpejtësi në zona të tjera. Çfarë bëri nënë Tereza e 
Kalkutës gjatë kësaj krize? Ajo ndoshta nuk dinte gjë për këtë sepse ajo 
ndodhej në Vatikan, sikurse shkonte aty çdo verë. Por mund të jetë lutur për 
viktimat e kolerës në kishëzën private të Papës. 

Në muajin korrik të vitit 1996, kolera shpërtheu në shtetin jugor të 
Indisë në Kerala, ku misionaret e bamirësisë ndërmarrin një numër të madh 
operacionesh dhe i cili ishte një nga vendet e saj më të preferuara sepse aty 
ishte përqendruar një nga komunitetet më të mëdha katolike ndërmjet 
shteteve në Indi. Disa qindra njerëz vdiqën dhe misionaret e bamirësisë nuk 
u panë të ishin midis atyre që u përpoqën të ndihmonin në këtë situatë 
viktimat e kolerës. 

 Dua të them se nënë Tereza nuk ka qenë në gjendje të ndërtojë ura 
mirëkuptimi midis organizatës së saj dhe tempullit të Kali; këto institucione 
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thjesht e tolerojnë njeri tjetrin. Të duhet vetëm sa të gërvishtësh pak sipër-
faqen dhe pastaj të zbulosh armiqësinë që priftërinjtë ndjejnë ndaj murge-
shave. Sikurse e kam përmendur pak më lart, e gjithë kjo vjen për shkak të 
lakmisë për paratë e vizitorëve që ka midis tyre sepse këta priftërinj janë të 
korruptuar dhe aspak besimtarë në shpirt. Por mesazhi është i qartë se 
sidoqoftë, nënë Tereza ka qenë e pasuksesshme, për të përhapur mesazhin e 
saj të dashurisë ndaj njerëzve dhe sidomos, te fqinjët e saj më të afërt; afër 
shtëpisë së saj të famshme Nirmal Hriday për të varfërit që janë duke vdekur 
në Kaligat, që konsiderohet si një nga shtëpitë më të famshme dhe më të 
adhuruara në botë, përshkruar në mediat botërore si “një kopsht me lule”, 
“një burim i paqes”, “vendi më i pastër në botë”, “dhoma e pritjes para se të 
shkosh në parajsë” etj.., etj.., etj. 

Unë ia arrita të intervistoja një nga priftërinjtë kryesorë të tempullit, 
Mohit Chattopadhyay, por nuk ia arrita që ta bëja atë të fliste për nënë 
Terezën, qoftë duke e regjistruar bisedën e tij apo edhe nëse dëshironte pa 
regjistrues. Për punën e saj ai tha: “Puna e saj, megjithëse në një shkallë të 
vogël, është e dobishme.” 

Kur unë i kërkova të fliste në përgjithësi rreth principeve të punës saj 
dhe efektit që veprimtaria e saj kishte për t’i ndryshuar gjërat, ai tha: “Nënë 
Tereza është një njeri me famë ndërkombëtare. Krahasuar me të, unë jam 
më pak se një i padobishëm. Do të ishte një veprim i pamenduar nga ana 
ime, të diskutoja për të.” 

Është shumë e vështirë për t’i treguar një kalkutasi se sa shumë e pa 
njohur dhe e padëgjuar ka qenë nënë Tereza në Kalkuta, në vitet 1970, kur 
ajo ishte një super star në SHBA ku njihej si “Nënë Tereza e Kalkutës”. Për 
aq sa më kujtohet ajo ishte një super star edhe në pjesën tjetër të botës. Në 
këtë kohë, ajo i kishte marrë çmimet e saj Templeton, Magassasay, Albert 
Schweitzer dhe sigurisht çmimin e Papës Paul XIII, duke e mbyllur dekadën 
me çmimin Nobel. Për të gjithashtu, ka pasur artikuj të publikuar në revistën 
Time. Është e vërtetë që ne, klasa e mesme ishim në dijeni për ekzistencën e 
saj, por thjesht kishim një ide të prezencës së organizatës së saj. Duke pasur 
parasysh që vetëm një përqindje mjaft e vogël e të varfërve të Kalkutës janë 
në dijeni për të, në ditët e sotme, unë jam i bindur se situata ka qenë e njëjtë 
edhe në vitet ‘70-të. 

Dr. Hilary Standing, sociologu britanik i universitetit të Sussex dhe 
institutit “Tavistock”, në Londër. Autor i Dependence and Autonomy, Women’s 
Employment and Family in Calcutta. ( Routledge 1991) e vizitoi Kalkutën shumë 
herë gjatë viteve 1980. Ajo kishte jetuar atje pwr njw periudhw kohore prej 
18 muaj. Ajo thotë: 

 
Unë dëgjova për të më shumë në Britani se sa aty në Kalkuta. Kurrë nuk 
pashë ndonjë shenjë të punës së saj. Sigurisht që nuk i pashë murgeshat e 
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saj të kujdeseshin për të varfërit nëpër rrugë apo diku tjetër.(shumica e 
punës së dr Hilary Standing kishte të bënte me gratë nga lagjet e varfëra). 
Unë do të thosha që ajo nuk ka shkelur 99.9 % të rrugicave të kalkutasve. 
Unë dëgjova të përmendej emri saj vetëm një herë atje, vetëm kur shoqja 
ime, Mandira ishte duke menduar të adoptonte një fëmijë. Jetimorja e nënë 
Terezës ishte një nga të paktat që ajo vizitoi, por që nuk i la përshtypje të 
mirë. Nënë Tereza dhe The City of Joy shërbejnë për të forcuar frikën dhe 
fantazitë e perëndimit. Kalkuta përmbush një nga fantazitë e vjetra të barrës 
dhe detyrës që ka mbi supe njeriu i bardhë. Megjithëse ajo nuk është një 
figurë e rëndësishme në realitet, për disa njerëz ajo është bërë një bengaleze 
e nderuar. Bengalezët i pëlqejnë heronjtë dhe duket se për disa njerëz ajo i 
përmbush këto ideale. Unë do të thosha që ajo është veçanërisht popullore 
me klasën e njerëzve të klubeve.357 

 
Dr. William Radice profesor në shkollën e famshme orientale ndërko-

mbëtare të Bengalit dhe të studimeve Afrikane në Londër, ka qenë në Kalk-
uta shumë herë duke filluar që nga vitet e 1960-ta. Ai tha që vetëm një herë 
kishte dëgjuar të përmendej nënë Tereza dhe asaj here nga nëna e një akade-
miku që ishte miku i tij. Kjo u tha në kontekstin e një bisede që vërtitej rreth 
përpjekjeve për t’i gjetur një shtëpi një të varfëri, për të qëndruar dhe për të 
vdekur në të. Ai nuk ishte në dijeni se çfarë ndodhi më pas. Ai tha që nuk 
ishte i predispozuar të mendonte keq për nënë Terezën, por ai kishte mbetur 
i dëshpëruar nga reagimi i tmerrshëm që kishin pasur ata që e kishin dëgjuar 
kur u kishte thënë se do të shkonte në Kalkuta. Ai kishte pasur vetëm një 
eksperiencë direkt me urdhrin gjatë të gjitha herëve që ai kishte qenë në 
Kalkuta, kur ai kishte dorëzuar personalisht një sasi parash nënë Terezës 
vetë, që një e njohura e tij irlandeze i kishte kërkuar t’i dorëzonte atje. 

 Për të dhënë një ide se sa shumë nënë Tereza konsiderohej si pjesë e 
jetës së qytetit në vitet e ‘70, unë i jam referuar Who’s Who-s të asaj dekade. 
Në Indi botimet e përvitshme të Who’s Who merren shumë seriozisht, nga ata 
që i botojnë dhe publiku. Ata janë një industri e madhe dhe i shesin në 
miliona. Kjo ndodh kryesisht sepse kulti i personalitetit dhe adhurimi i heroit 
janë një pjesë e thelbësore e jetës kulturore në Indi, gjë të cilat këta libra në 
një farë mënyre e justifikojnë. 

Ka një duzinë kryesore të përvitshme Who’s Whos në Indi, dhe dy 
"shitësit" më të mëdhenj janë The Times of India dhe Who’s Who të publikuara 
në Bombay qysh prej vitit 1913 nga grupi i gazetave Time të Indisë, dhe Year 
Book dhe Who’s Who publikuar në Kalkuta nga botuesit M.C. Sarkars dhe 
Sons. I fundit që u botua për herë të parë në vitin 1932, është "shitësi" më i 
madh i Who’s Who në Kalkuta. 

 
357 Intervistë me autorin, 2 gusht 1995. 
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Nënë Tereza për herë të parë u shfaq në The Times of India Who’s Who (i 
cili ka rreth 450 shënime mbi personalitete) në vitin 1978, një vit para çmimit 
Nobel, asaj i kushtohet një përmendje e vogël si “Nënën Tereza Bojaxhiu.” 
Vitin tjetër ajo zë një vend të rëndësishëm dhe përmendet në një mënyrë 
madhështore. 

Tani, për sa i përket publikimit në Kalkuta të këtij libri, ai përmban rreth 
80 nga emrat më të famshëm të Indisë, dhe nënë Tereza nuk shfaqet në të 
deri në vitin 1981, deri dy vjet pasi ajo mori çmimin Nobel. Më pas asaj i 
kushtohet një paragraf i tërë. 

T’u kthehemi të tjerave Who’s Who, kam gjurmuar të tjera botime, Who’s 
Who në Indi358 botuar në Kalkuta në vitin 1973 dhe përmbajnë rreth 1700 
emra të personaliteteve të Indisë. Ky botim nuk e nuk përmban nënë 
Terezën si një nga 1700 emrat që ka përmendur. 

E famshmja indiane Who’s Who359 (1250), botuar në Dehli gjithashtu, nuk e 
ka emrin e saj të përfshirë deri në vitin 1979. 

Një libër i botuar në vitin 1970 (një vit pasi Something Beautiful for God u 
shfaq në Britani, dhe në shumë pjesë të tjera të botës) i titulluar Calcutta 
Today, A Comprehensive Survey (Kalkuta Sot, një Vëzhgim Gjithëpërfshirës) botuar 
nga (Sales and Display Publications Calcutta) jo vetëm që nuk e përmend 
nënë Terezën në tekstin e tij (përkundër faktit që libri trajton çështjet urbane 
të Kalkutës), por gjithashtu nuk e përmend atë në listën e tij të Who’s Who in 
Calcutta Today. Lista ka përmbledhur rreth 239 emra dhe përfshin në të që 
nga anatomistët deri tek ata që i fryjnë xhamit (bëjnë enë xhami duke 
përdorur teknika artizanale), 

Botimi i vetëm që përmend nënë Terezën është në mes të viteve ‘70-të 
Directory of Indian Women Today360 (Përmbledhësi i grave indiane sot) botuar në 
Dehli në vitin 1976. nën Tereza që tregohet si një nga 4500 gratë e shquara 
në Indi, ku thuhen gjëra të mira për të. Ky libër gjithashtu jep një listë të 
“Organizatave për Mirëqenien Sociale.” Është e çuditshme, por në këtë libër 
misionaret e bamirësisë nuk shfaqen në listën e emrave të organizatave në 
Bengalin perëndimor apo në ndonjë shtet tjetër. 

Mos përmendja e nënë Terezës në Who’s Who Indiane është me vlerë ta 
themi, pasi nënë Tereza, që nga viti 1972 dhe në vazhdim ishte bërë një 
figurë e cila përmendej gjithmonë në të tilla publikime. Në SHBA njihej 
gjerësisht si një “shenjtore e gjallë”. Mos përmendja e saj në botimet e ndry-
shme në Kalkuta deri në vitin 1981 është domethënëse, po të kemi parasysh 
se media perëndimore që nga viti 1970 raportonte vazhdimisht se njerëzit në 
Kalkuta “i puthnin asaj këmbët” kur ajo ecte në rrugë. Me që ra fjala t’i 

 
358 H.Kothari, Ed., Kothari Publications. 
359 Ravi Bhusan, Ed., Famous India Publications. 
360 Ajeet Cour, Ed., India International Publishers. 
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puthësh këmbët dikujt është një zakon krejtësisht i panjohur dhe i huaj në 
kulturën indiane, njësoj si do të ishte për një perëndimor zvarritja përtokë. 

Mos përmendja e nënë Terezës gjatë viteve 1970 dhe 1980 i përshtatet 
perceptimit tim të punës së saj dhe njohjen që kishin njerëzit për të gjatë 
kësaj periudhe në Kalkuta. Sot puna bamirëse e saj ka mbetur e njëjta, por 
prezenca e famës së saj në qytet është rritur shumë herë. 

Gjatë viteve 1978 dhe 1985 unë udhëtoja shpesh në motoçikletën time 
për çdo ditë nga jugu i Kalkutës deri Kolegjin mjekësor të Kalkutës në 
qendër të qytetit. Mua më duhej të bëja një kthesë të vogël që më nxirrte 
anash jetimores së nënë Terezës Shishu Bhavan, gjithçka që shihja nga jeti-
morja e nënë Terezës ishte porta e madhe prej hekuri që qëndronte gjithmo-
në e mbyllur fort. Ndonjëherë kur unë kaloja pranë ndërtesës në mesditë, do 
të shihja 50 deri në 100 njerëz që zinin radhën para kuzhinës së supës, kurdo-
herë që shihja një pamje të tillë unë do të falënderoja me gjithë zemër misio-
naret e bamirësisë për këtë gjë të dobishme që bënin për të varfërit. Unë nuk 
mendoja asgjë tjetër rreth kësaj pamje apo urdhrit të nënë Terezës, deri sa 
erdha në perëndim. Kur unë erdha këtu arrita të kuptoja se nënë Tereza kishte 
ushqyer të gjithë Kalkutën e vetme! Në të vërtetë ndërsa më parë ato e hapnin 
kuzhinën në kohë dreke, tani ato hapin pas mëngjesit dhe si rezultat i kësaj 
shumë më pak njerëz kanë mundësi të shkojnë aty për t’u ushqyer. 

Që nga ajo kohë nënë Tereza është më e njohur për klasat e mesme në 
Kalkuta sot, unë kam bërë vëzhgime të shumta ndër nxënësit e shkollave 
dhe të kolegjeve në qytet. Një vëzhgim i tillë u bë edhe në kolegjin e 
krishterë për gra në Kaligat dhe u krye nga një mikja ime që jep lëndën e 
anglishtes atje, në vitin 1996, një vit para vdekjes së nënë Terezës. Ky 
vëzhgim u krye me pjesëmarrjen e 13 studenteve të zgjedhura rastësisht, të 
gjitha ato në vitin e dytë. Ky kolegj që është vetëm për gra ka një total prej 
400 studentesh. Secila nga këto studente që morën pjesë në vëzhgim iu 
kërkua të përmendte 2 emra, të vdekur apo të gjallë, të cilët ajo mendonte se 
ishin nga personalitetet më të mëdhenj që ishin të lidhur me historinë e 
qytetit të Kalkutës. 

Këtu kemi rezultatin: 
 
Studenti numër Dy njerëzit më të mëdhenj 
1. Satyajit Ray,Sukanta Bhattacharya ( poet socialist) 
2. Rabindranath Tagore, Sarat Cahandra Chatterji (shkrimtar) 
3. Uttam Kumar (artist idhull(, Jibanananda Das (poet) 
4. Rabindranath Tagore, Jyoti Basu 
5. Mithun Chakraborty (yll kinemaje), Swami Vivekananda 
6. Nënë Tereza, Annanda Sankar Roy (shkrimtare) 
7. Kishore Kumar (këngëtare), Ramakrishna Paramhansadev (mistik 

hindu) 
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8. RammohunRoy (reformator social), Nazrul Islam (poet) 
9. Rabindranath Tagore, Satyajit Ray 
10. Vidyasagar (reformator social), Sëami Vivekananda 
11. Rabindranath Tagore, Satyajit Ray 
12. Satyajit Ray, Uttam Kumar 
13. Netaji Subhash Chandra Bose, Sir Jagadish Chandra Bose (shkencëtar) 
 
Mikesha ime gjithashtu u kërkoi kolegeve të saj mësuese (nga disiplina të 

ndryshme mësimdhënieje) që të përmendnin çiftet nga më të mëdhenjtë dhe 
nënë Tereza nuk u shfaq ndër 10 emrat më të mëdhenj. 

Vendosa që këtë vëzhgim që bëra në kolegjin e krishterë për gra në 
Kaligat, ta përmendja këtu për dy arsye, sepse është bërë në Kaligat rreth 1.5 
kilometra nga shtëpia e nënë Terezës për të varfërit që janë duke vdekur, 
Nirmal Hriday dhe e dyta sepse ky kolegj i ka rreth 15% midis studentëve të tij 
të krishterë, përqindje që është rreth dhjetë herë më e lartë se popullsia e kri-
shterë e Kalkutës. Gjithashtu ka një përqindje më të lartë të të krishterëve për 
sa u përket mësuesve të tij, ky është një kolegj që financohet nga qeveria, por u 
themelua në fillim të shekullit të XX-të nga dy gra të krishtera benegaleze. 

Kam bërë disa vëzhgime të tjera në kolegje të ndryshme në Kalkuta me 
një numër studentësh pak më të madh, si djem dhe vajza, por në asnjë rast 
askush prej tyre nuk e përmendi nënë Terezën si një personalitet të qytetit të 
tyre, Tagore, Ray, Vivekanananda dhe Netaji ishin zgjedhjet e tyre më 
shumta. Unë u lehtësova shumë që nënë Tereza u shfaq të paktën një herë 
në vëzhgimin që u bë në kolegjin e grave të krishtera në Kaligat. Nuk di nëse 
studentja, e cila pati si zgjedhjen e saj të preferuar nënë Terezën është një e 
krishterë apo jo. 

Unë nuk pretendoj se vëzhgimet e mia ishin shkencore apo që ato do të 
mund t’u qëndrojnë të dhënave statistikore të specializuara, por ato janë 
sikurse unë mendoj, përfaqësuese të opinionit publik në përgjithësi. 

Unë gjithashtu kam bërë disa vëzhgime në shkollat e mesme të Kalkutas 
dhe rezultatet janë shumë interesante. Në shkollat me studentë të klasave të 
varfëra apo të mesme emri i nënë Terezës nuk doli asnjëherë si i zgjedhuri, 
vetëm në shkollat ku studentët vinin nga klasat e pasura të shoqërisë emri i 
nënë Terezës shfaqej dhe sa më të pasur të ishin studentët e klasave aq më 
shumë do të shfaqej emri i nënë Terezës i zgjedhur si një ikonë. Kjo nuk është 
diçka që vërehej vetëm në shkollat e shtrenjta të drejtuara prej institucioneve 
kishtare, por kjo u vërejt edhe te shkolla e mesme moderne ku ajo u përmend 
nga disa vajza, kjo shkollë është për të pasurit dhe funksionon në bazë të 
parimeve të shekullare hindu. Sidoqoftë në asnjë shkollë ku ajo përmendej nuk 
i kalonte më shumë se 15% të atyre që u përgjigjeshin anketimeve. 

 Ka një regjistrim të tillë të një vëzhgimi të publikuar në Indi, i cili është 
mbajtur para vdekjes së nënë Terezës me një natyrë të njëjtë me këtë, por i 
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mbajtur jashtë Kalkutës. Ishte sponsorizuar nga revista Business Today dhe u 
mbajt për llogari të tyre në qytetet e Dehli, Bombay, Bangalore;u zbatua nga 
kompania për kërkime dhe zhvillim të tregut Mudra Communications. Ata 
pyetën rreth 302 persona të grupmoshave nga 10 deri në 20 vjeç duke i 
pyetur se cili ishte modeli ideal në jetën e tyre. Mahatma Gandi dhe 
Jawaharlal Nehru (kryeministri i parë indian) dolën në krye të anketimeve. 
Sipas Business Today, nënë Tereza dhe Indira Gandi u përmendën nga një 
përqindje e vockël fare361; në grup moshat e 10 deri 13 vjeç nënë Tereza nuk 
përmendej fare. 

 Në vëzhgimin tim tjetër që përfshiu pjesë të ndryshme të shoqërisë ku u 
anketuan rreth 200 student pyetja ishte: Nënë Tereza është e mirë apo e keqe 
për Kalkutën? 92% tha që ajo ishte e mirë. Më duhet të them këtu përsëri se 
në këtë vëzhgim nuk u përfshin më të varfërit e të varfërve që vështirë se 
ndonjë prej tyre do të ketë dëgjuar për të. 

Një nga arsyet se përse kalkutasit kanë zhvilluar një dhënie të tyre pas 
nënë Terezës është se ata nuk janë në dijeni se si qyteti i tyre shihet nëpër 
botë. Madje edhe nëse disa prej tyre e dinë se qyteti i tyre ka një problem me 
imazhin e tij nëpër botë, ata nuk e konsiderojnë nënë Terezën si pjesë të 
problemit. Kalkutasit në përgjithësi mendojnë se nënë Tereza e ka përfor-
cuar reputacionin e qytetit të tyre nëpër botë! Ata më kanë thënë mua se ajo 
e ka ndihmuar imazhin e qytetit të tyre duke e portretizuar qytetin si një 
vend plot me përkujdesje dhe dhembshuri. Shumë janë në dijeni se nënë 
Tereza është quajtur “shenjti i lagjeve të ndyra” por menjëherë një mekani-
zëm mohimi fillon të vihet në funksion sapo atyre iu thuhet se lagjet e ndyra 
janë në Kalkuta, ashtu si bota e sheh qytetin. Ata do të thonë se shprehja 
nënkupton që Kalkuta u ofron vend njerëzve që janë përgatitur të bëjnë 
punë bamirësie në lagjet e ndyra. 

Është shumë e vështirë për t’i transmetuar një kalkutasi të zakonshëm të 
klasës së mesme se qëndrimi i nënë Terezës në qytetin e tyre ka shkaktuar 
një dëm të jashtëzakonshëm për reputacionin e Kalkutës. 

Arsyeja kryesore është magjepsja skllavërore e indianëve ndaj perëndi-
mit. Kalkutasit janë thellësisht të impresionuar nga mundësia që ajo ka për të 
takuar kryetarët e shteteve Evropiane dhe veçanërisht presidentët e SHBA. 
Nënë Tereza shihet si një ikonë perëndimore dhe prandaj qëndron larg qor-
timeve. Të kritikosh nënë Terezën do të nënkuptonte t’i nënshtroheshe një 
kritike të madhe nga vendet perëndimore, gjë e cila është e pa mendueshme 
nga indianët e klasës së mesme. Në Kalkuta kjo mënyrë e të menduarit është 
madje edhe më për tu çuditur, pasi qyteti njihet si vendi i protestave dhe “ 
qytetit i evoluimit të proçeseve.” Kalkuta është i vetmi qytet në botë që ka 

 
361 Business Today, 7-21, shkurt 1995. 
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protestuar kundër trajtimit të grave nga ana e Talibanëve në Afganistan, dhe 
më pas përsëri kundër pushtimit të Afganistanit nga ana e SHBA. 

Kalkutasit ende besojnë se britanikët ende e kanë një vend të veçantë 
për qytetin e tyre si epiqendra e Raj (sundimit të tyre), është e kotë t’u 
tregosh atyre se madje edhe shumica e britanikëve, apo madje edhe ata që i 
dinë gjërat më mirë, Kalkuta është një sinonim i mjerimit të tejskajshëm dhe 
nënë Terezës. 

Nuk mund të lë pa përmendur një tabelë të madhe të reklamave e 
cenosur fillimisht në vitin 1994 nga rruga prej aeroportit që të shpje në qytet 
të vendosur nga dega e United Bank të Kalkutës, me sa duket ishte bendosur 
për t’iu drejtuar atyre pak vizitorëve ndërkombëtar që vinin në qytet. Ajo 
tregonte “Mirë se erdhët në Kalkuta, qyteti Tagores, Terezës dhe Ray.” 
Teksti ishte zbukuruar me një pikturë të vogël pranë secilit emër, Tagore dhe 
Ray kishin një pendë për të shkruar dhe një kamera kinematografike, ndërsa 
nënë Tereza me një pëllumb! Tabela qëndroi përreth shtatë vjet me gjithë 
protestat kundër përmendjes së nënë Terezës atje. (United Bank është 
interesante që është një nga bankat më të dobëta të Indisë.) 

Kalkutasit e arsimuar refuzojnë të pranojnë se dy nga ikonat e tyre më të 
mëdha, Rabindranath Tagore dhe Satyajit Ray janë emra të panjohur në 
perëndim, madje as familja ime nuk do ta pranonte këtë. Ata kanë pikëpa-
mjen se Tagore mund të mos jetë lexuar në nivel ndërkombëtar, por ai është 
tepër i njohur në vendin e tij. Është e pavlerë t’u thuash atyre se filmat e 
Satyajit Ray nuk janë shfaqur nëpër kinematë botërore gjatë këtyre 20 viteve 
të fundit. 

Kalkutasit thjesht nuk e pranojnë që bota ka një pamje të përmasave të 
qytetit të tyre. Ç-F-A-R-Ë njerëzit në perëndim mendojnë se Kalkuta është 
një vend vetëm me lagje të varfëra dhe të mbuluara me mjerim dhe asgjë 
tjetër? Por qyteti ynë nuk është ndryshe nga qytet e tjera të Indisë! Sigurisht 
që perëndimi duhet ta dijë këtë! Sigurisht që perëndimi nuk mund të jetë kaq 
i keq informuar! 

Problemi kryesor është se, kalkutasit kanë një besim të jashtëzakonshëm 
se perëndimorët marrin informacion të paanshëm dhe të drejtë. Veçanërisht 
kalkutasit janë të bindur se britanikët dinë gjithçka rreth periudhës së tyre të 
rilindasve, dhe ideve të tyre liberale humaniste etj. dhe se ata kanë në perspe-
ktivë që ta vendosin nënë Terezën në historinë e tyre. 

Një tjetër arsye pse shumë kalkutas tani e adhurojnë nënë Terezën është 
sepse një pjesë e madhe e popullsisë së qytetit, veçanërisht nga klasa e 
mesme gjysmë e arsimuar, ka krijuar idenë se ajo u konvertua në hindu. Ajo 
natyrisht kishte shumë nga veçoritë e një shenjtoreje hindu, veçanërisht 
pranimi i mjerimit të varfërisë ashtu siç ishte pa u përpjekur ta ndryshonte 
atë, do të krijonte idenë se ajo ishte një hindu për ata që nuk ishin të mirë 
informuar. Për më shumë në traditat e fesë hindu burrat dhe gratë shenjtore 
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të besimeve të tjera fetare janë nderuar njësoj, kjo praktikë bëhet edhe më e 
dukshme kur ortodoksët hindu të cilët janë fanatikë kundër Islamit, shkojnë 
dhe tregojnë respekt ndaj asketëve të urtë muslimanë (të quajtur piirs). 

Gjatë muajit prill 1996 gazeta The Asian Age i ftoi lexuesit e saj të kontri-
buonin në temën me titull “Nënë Tereza - Shenjt apo Mëkatare” pjesa më e 
madhe e njerëzve që shkruanin thoshin se ajo ishte e mirë, e shenjtë dhe një 
grua që të vinte në ndihmë, madje disa thanë që ajo ishte një shenjtore.  

 
Unë po citoj nga një prej letrave362 që e portretizuan nënë Terezën 

aspekt pozitiv: 
 
Kur po kthehesha ditën tjetër në Kalkutanë 20 shkurt 1996, shkëmbeva 
mendimet me një çift që kishte një foshnjë 4-muajsh, të cilët ishin në një 
dhomë të vagonit të trenit me mua. Ne filluam të bisedonim dhe unë i 
pyeta për arsyen se përse kishin ardhur për vizitë në Kalkuta. Arsyeja ishte e 
thjeshtë, por që më habiti mua, ata donin që nënë Tereza të bekonte 
fëmijën e tyre, i cili vuante nga një sëmundje e zemrës. Prindërit ishin 
informuar që fëmija i tyre kishte dy vrima në zemër dhe për këtë duhej të 
bënte një operacion që kushtonte 1.2 lakh Rupi. Ata nuk mund ta siguronin 
një shumë të tillë dhe thanë që bekimi i nënë Terezës ishte shpresa e tyre e 
fundit. Pyetja që do t’ju bëja ju është se për çfarë ka nevojë një person që 
po vuan? Antibiotikë të fortë apo transfuzion të gjakut si do të sugjeronin 
kritikët e nënë Terezës, apo mëshirë, për të cilën prindërit e fëmijës së 
sëmurë shpresonin? A nuk thotë nënë Tereza se shpresa shkon më tej se 
mjekësia? A nuk janë ata sy të verbëruar që nuk shohin përtej antibiotikëve 
dhe pajisjeve mjekësore? 
 
Historia duket e besueshme, dhe disa familje hindu (mendoj se familja 

në fjalë është hindu) me të vërtetë që do të bënte një vizitë në çdo vend të 
shenjtë dhe të takonte çdo njeri qoftë burrë apo grua që mendonte se do ta 
ndihmonte për të shëruar sëmundjen, të cilën nuk kishte mundësi ta kuronte 
ndryshe. Por për të ardhur keq këtu është fitorja e supersticitetit mbi 
normalen e të vepruarit dhe pranimin e një diçkaje të tillë nga autori i 
shkrimit, i cili është e dukshme që është një njeri i edukuar. Më e çuditshmja 
është pranimi se gjëja e vetme që nënë Tereza duhet të bëjë për fëmijën e 
sëmurë është vetëm bekimi dhe dhënia e shpresës. Ky koncept mund të jetë 
i jashtëzakonshëm dhe tërheqës në perëndim, por jo në Indi sepse këtu nënë 
Tereza është e kujdesshme të deklarojë gjëra të tilla si: “Ma sillni atë fëmijë. 
Ne nuk refuzojmë asnjë.” Në Indi ajo shihet si një grua shumë fetare që 
gjithashtu kryen disa vepra bamirësie. Shumica e indianëve të thjeshtë dhe e 

 
362 The Asian Age, Indian Cities and London, 17 prill 1996. 
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kalkutasve nuk janë në dijeni të fuqisë së saj të vërtetë financiare. Në të 
vërtetë ata janë shumë të impresionuar me pamjen e saj të jashtme të varfër. 
Kur ajo u përball me kritika në disa pjesë të shoqërisë në Kalkuta, në lidhje 
me trajtimin e saj mjekësor që arriti në një milion Rupi në vitet 1996-1997, të 
ofruar nga klinika Woodland dhe Instituti për kërkimet për zemrën Birla, 
disa erdhën në mbrojtje të saj se në fund të fundit ajo ishte një “grua e varfër 
dhe e shenjtë”. Prandaj nuk jam i habitur se përse autori i letrës nuk shkroi 
se përse nuk iu kërkua nënë Terezës të mbulonte shpenzimet që të kryhej 
operacioni i djalit të sëmurë në zemër. Në fund të fundit 120.000 rupi ishin 
si të hante kikirikë për të, vetëm kostoja për të transportuar murgeshat e saj 
çdo muaj ishte shumë herë më e lartë se kjo shumë. 

 Nënë Tereza kishte një marrëdhënie shumë të rehatshme me median e 
Kalkutës. Pankaj Saha, një nga personat e rëndësishëm të televizionit të 
Kalkutës, ishte një fans i saj. Ai mbuloi të gjithë transmetimin televiziv të 
funeralit të saj në të gjithë Bengalin dhe shpesh gjatë transmetimit thurte 
poezi. The Statesman ishte e vetmja gazetë në anglisht më parë në qytet, The 
Telegraph u shfaq në vitet 1970 ka qenë një skllave që e mbështeste. Në 16 
shtator, 11 ditë pas vdekjes së saj, Statesman botuesi i saj ishte C. R Irani 
shkroi një artikull, një nga Caveat e tij të famshme të titulluar “Na udhëhiq 
Dritë e Këndshme”, ndërsa ai e quajti atë të dashur, por përveç titullit qëllimi 
i tij ishte të ndërmerrte një sulm ndaj të gjithë kritikuesve të saj. 

Ai me butësi e qortoi dentistin e saj se kishte zbuluar që ajo ishte e 
dhënë pas çokollatave dhe që pastaj kishte tërhequr deklaratën e tij, dhe 
pastaj e mori në mbrojtje pas mbrojtjesh për shoqërimin e saj me të pa 
ndershmit. Ajo nuk ishte një reformatore sociale apo një punonjëse sociale ai 
do të thoshte. “çdo biznesmen me lidhje të dyshimta u bën nga një dhuratë 
tempujve...” kështu që ishte në rregull që ajo të merrte para nga çdokush që i 
ofronte ato. Pastaj ai kërkoi falje në emër të asaj, gjë e cila është e rrallë në 
Indi. Këtë gjë nuk e kam hasur më parë dhe as më pas që atëherë. Ai tha se 
nuk kishte problem se ajo ishte kundra përdorimit të kontraceptivëve dhe 
abortit, por ajo nuk i sulmoi klinikat që merreshin me problemet e shtatzë-
nisë që ishin në të njëjtën rrugë më shtëpinë e saj! 

Një nga kritikët më të mëdhenj të nënë Terezës në Kalkuta sot në 
median shekullore është Sunanda K. Datta-Ray, çuditërisht një ish-
kryeredaktor i The Statesman dhe gjithashtu, një ish këshilltar i The Straits 
Times i Singaporit. Duke shkruar në The Telegraph363 në kohën që po bëheshin 
zgjedhjet për zëvendësuesen e nënë Terezës, ai tha: 

 
Për Kalkutën kjo duhet të jetë një kohë që të kthjellohet. Lidhja midis 
misionareve të bamirësisë dhe Kalkutës duhet të farkëtohet përsëri, kështu 

 
363 1 shkurt 1997. 
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që qyteti të mund të arrijë të përfitojë nga njohja dhe përkushtimi që bota 
ka për gruan shqiptare të kërrusur veshur me sari me bordura blu, me 
tiparet e saj të theksuara dhe vështrim depërtues dhe puna e së cilës e ka 
bërë qytetin metaforën e humbjes së vlerave, skamjes dhe degradimit në të 
njëjtën mënyrë si brezat e mëparshëm e lidhën qytetin me poshtërsi të pa 
imagjinuara. Në arenën ndërkombëtare nënë Tereza njihet si simboli i 
Kalkutës. Por sa shumë arsye ka qyteti të jetë mirënjohës ndaj asaj? Sa 
shumë punë dhe ndërtesa publike, institucione dhe bamirësi të përgjith-
shme i detyrohemi ne devocionit të saj? Favoret dhe kredencialin që ajo ka 
pasur do të gjykohen nga puna që ka bërë ajo për ta mbushur këtë boshllëk 
dhe për t’i shlyer Kalkutës imazhin për njerëzit e saj dhe për brezat që do të 
vijnë, sfidës së të ardhmes nuk mund t’i shmangen në emër të fesë. 
Ka ardhur koha për të pyetur se sa ndikim ka ushtruar nënë Tereza për të 
ndryshuar dhimbjen dhe varfërinë madje edhe në lagjet e varfëra të Tiljala 
dhe Motijheel të Kalkutës. Ndoshta me misionet në 105 vende, duke 
përjashtuar Indinë, nënë Tereza e përhapi organizatën në shumë vende dhe 
me pak njerëz gjë që nuk mund ta lehtësonte sadopak varfërinë në ndonjë... 
Udhëheqësja e re e urdhrit duhet të punojë që pasuria e madhe që nënë 
Tereza ka mbledhur, të rikthehet në Indi dhe të investohet në lagjet e 
varfëra të Kalkutës, në programet e ushqyerjes për të varfërit, për të 
ndërtuar shtëpi të pastra dhe të rehatshme për të moshuarit, dhe mbi të 
gjitha për të ndërtuar një spital bashkëkohor ku njerëzit e varfër të mund të 
trajtohen në të njëjtën mënyrë si të gjithë të tjerët, ku të ketë doktorë, 
infermiere, ilaçe dhe pajisje moderne. Ose të paktën standarde si të klinikës 
Woodland! Kjo është klinika ku nënë Tereza shkoi të mjekohej kur nuk 
ndihej mirë. E gjithë kjo që përmendëm do të ishte një diçka shumë e vogël 
po ta krahasosh me pushtetin që ajo ka krijuar. 
Kalkuta meriton kompensim. 
 
 Një artikull i tillë u botua gjithashtu në The Telegraph pas vdekjes së nënë 

Terezës. Edhe kjo gazetë ishte i vetmi organ i medias që ishte një kritikë i 
rreptë bashkë me The Telegraph që përmendëm pak më lart, të cilat botuan në 
javët në vazhdim pas vdekjes së nënë Terezës. 

Shumë prej gazetarëve të huaj që kanë qenë në Kalkuta gjatë kohës që 
shëndeti i nënë Terezës përkeqësohej, kanë pranuar privatisht se ata ishin të 
shokuar nga mungesa e interesit të publikut në kohën që gjendja e saj sa 
vinte dhe përkeqësohej. Ata ishin informuar se në Kalkuta i prisnin turma që 
vajtonin në rrugë, duke u lutur për shërim sa më të shpejtë të nënë Terezës, 
veçanërisht jashtë derës së klinikës ku nënë Tereza ishte duke luftuar për 
jetën e saj. 

Ajo çka panë dhe ajo çfarë u ishte thënë atyre ishin dy gjëra krejt të 
ndryshme, por ata nuk i transmetuan botës se çfarë panë. Disa prej tyre kanë 
qenë të prirur të jepnin përshtypjen se kur nënë Tereza ishte në prag të 
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vdekjes, rrugët e Kalkutës mbuloheshin nga vajtimet dhe gjithçka ndalonte 
së funksionuari, ata kanë përmendur me qindra të luteshin jashtë në rrugët e 
Kalkutës. Duke përfshirë përpara klinikës Woodland dhe shtëpisë së nënë 
Terezës. Gjatë kohës që nënë Tereza ishte në prag të vdekjes në muajt gusht-
shtator 1996, unë dhe asistenti im kemi qëndruar 24 orë në vëzhgim të 
situatës duke xhiruar me kamera çdo gjë para shtëpisë së nënë Terezës dhe 
klinikës ku ajo ndodhej, asnjëherë nuk pamë një kalkutas të thjeshtë të vinte 
dhe të interesohej për shëndetin e nënë Terezës dhe le më të lutej pastaj. 

E vetmja lutje që u bë gjatë kohës që ajo ishte sëmurë, u organizua nga 
kisha katolike e Kalkutës në sallën e Mahajti Sadan, ku lutje për të u bënë 
nga udhëheqësit e grupeve të ndryshme të besimeve fetare, ajo u ndoq krye-
sisht nga katolikët e qytetit, politikanët dhe njerëz nga media. 

Një shqetësim i dukshëm u tregua nga të paktat misione diplomatike në 
Kalkuta gjatë aktiviteteve të ndryshme që u organizuan gjatë sëmundjes së 
nënë Terezës. Në 26 gusht të 1996 përfaqësuesit e misioneve diplomatike të 
Francës, Rusisë, Gjermanisë dhe Amerikës morën pjesë në një lutje të veça-
ntë që u organizua në shtëpinë e nënë Terezës, për të bërë lutje për një shë-
rim sa më të shpejtë të nënë Terezës. 

 Në katër vitet e fundit të jetës së nënë Terezës kurdoherë që gjendja e 
saj shëndetësore rëndohej, i vetmi ndryshim që ndodhte jashtë shtëpisë së saj 
ishte shtimi i numrit të policëve para hyrjes ku ajo qëndronte, qoftë para 
klinikës Woodland apo para institutit për kërkime për zemrën Birla. Kjo gjë 
bëhej për sigurinë e VIP-ave pa fund që vinin të vizitonin nënë Terezën për 
të treguar respektin e tyre, disa prej vizitorëve ishin të sinqertë, por një pjesë 
vinin për të shfrytëzuar rastin të gjendeshin në faqet kryesore të mediave 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Vetëm gjatë 28, 29, 30 gushtit 1996 kam regjistruar këta VIP-a që 
erdhën për t’i uruar nënë Terezës një shërim të shpejtë: 

Guvernatori i Bengalit perëndimor (mbajtësi i titullit më të lartë në qeveri) 
Arjun Singh, udhëheqësi i fraksionit të panjohur Twari të partisë kongresit. 
Kryegjykatësi i gjykatës së lartë në Kalkuta 
Shefi i policisë së Kalkutës 
Konsulli i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara në Kalkuta, Cheryl J. Sim 
Për disa arsye të panjohura gjykatës nga gjykata e lartë erdhën gjithashtu; 

Kryeministri Jyoti Basu gjatë vizitës së tij kaloi një gjysmë ore kohë në një 
bisedë me murgeshat, duke i pyetur për shëndetin e nënë Terezës. 

Nuk pati asnjë shenjë të popullsisë së Kalkutës që të vinte një e nga një 
apo në grupe të vogla apo të mëdha që të interesoheshin. Në këtë kohë një 
banderolë e madhe me shkronja të arta u vendos jashtë derës kryesore të 
klinikës Woodland ku shkruhej: “Klubi i Rotarisë së Qendrës së Qytetit dhe i 
Pjesës Lindore të Kalkutës, i Uron Asaj një Shërim të Shpejtë.” 



 377 

Kryeministri i Indisë Deve Gowda i dërgoi asaj një buqetë me trëndafila. 
Në muajin dhjetor gjatë kohës që ajo ndodhej e shtruar në Institutin e 
kërkimeve për zemrën, në Birla kur erdhi për të bërë një vizitë në Kalkuta, ai 
gjeti kohë dhe i bëri një vizitë asaj. 

Në datën 24 gusht 1996 kur vëmendja kryesore e medias botërore ishte 
përkushtuar ndaj përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të nënë Terezës, 
gjatë emisionit të lajmeve të radios kryesore të Kalkutës në lajmet në 
bengalisht, ajo nuk u përmend fare. Lajmet e mbrëmjes në televizion, në 
gjuhën bengali e përmendi atë vetëm si lajmin e gjashtë. Lajmi kryesor atë 
ditë ishte përvjetori i 306 i datëlindjes së qytetit. Një ditë e gjatë me celebri-
me ishte organizuar, me panaire, fjalime, ekspozita, këngë dhe drama dhe 
skena festive nga e shkuara. Në festimet e panumërta gjatë gjithë ditës në qy-
tete nënë Tereza nuk u përmend njëherë, jam i çuditur se si asnjë nga mediat 
e huaja që ishin prezent aty gjatë gjithë kohës nuk e kanë përmendur një gjë 
të tillë. Kjo ishte e pamundur nga ana e tyre se po të vepronin kështu, do të 
thoshte të bëje diçka kundër një agjende të përcaktuar që më parë. Ata kishin 
ardhur në Kalkuta për të raportuar për median e huaj, për një qytet të mbë-
shtjellë në zi, duke ngashëryer në vaj dhe rrahur gjoksin; në fund të fundit, i 
vetmi person që siguronte ushqim fizik dhe shpirtëror për qytetin ishte duke 
vdekur. Ajo e mori veten dhe jetoi edhe një vit tjetër duke vdekur më pas 
krejt papritur. Të njoftoje botën se ky qytet ishte duke festuar datëlindjen e 
themelimit të vet gjithë gëzim dhe lumturi me veprimtari, ky lajm nuk do të 
kalonte kollaj te redaktorët e tyre andej nga vinin ata. 

Unë nuk mendoj se lënia jashtë vëmendjes e saj ishte e qëllimshme, kjo 
ndodhi sepse ajo nuk ishte në vëmendjen dhe imagjinatën e publikut të 
Kalkutës; ajo kurrë nuk ka për të qenë. Ajo është diku në mendjen e publi-
kut, (duke përjashtuar të varfërit) ku ajo do të mbetet edhe për një dekadë. 
Pastaj gradualisht do të zhduket. 

Në 86 vjetorin e ditëlindjes së nënë Terezës në 26 gusht 1996 (është 
koincidencë që festimi i përvjetorit të Kalkutës është dy ditë më parë) një 
deklaratë doli në emër të saj duke i shprehur mirënjohjen Kalkutës që e lejoi 
të qëndronte këtu. Nuk ka mundësi që ajo vetë e bëri këtë deklaratë, sepse 
në atë kohë ajo ishte e mbërthyer nga pajisjet mjekësore, është krejtësisht e 
sigurt që është lëshuar nga zyra e saj. Shumë menduan që kjo do të ishte 
deklarata e saj e fundit zyrtare. Ishte hera e parë që ajo kishte arritur ta 
falënderonte qytetin drejtpërdrejt, në vend se ta thoshte sipas mënyrës së saj 
të zakonshme se ajo ishte aty se Krishti donte që ajo të ishte aty. 

Bashkëpunëtorët dhe miqtë më të ngushtë të nënë Terezës në Indi nuk 
ishin zgjedhur nga radhët e më të varfërve të të varfërve. Ata ishin të 
fuqishëm dhe të pasur. Një nga ata është i tmerrshmi Navin Chawla, një nga 
figurat më të spikatura burokrate në Dehli. Navin Chawla është gjithashtu i 
vetmi indian që është lejuar nga ajo të bëjë një biografi të autorizuar për të. 
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Përveç kësaj ai ka bërë edhe një farë pasurie nga librat e xhepit që ka shkruar 
për të. Tani bie fjala çfarë njeriu ishte Navin Chawla? Ai ishte hetuar për disa 
çështje në lidhje me abuzime të të drejtave të njeriut. Gjatë kohës së 
emergjencës në Indi, ai ishte sekretar guvernatorit të Delhit dhe ishte një 
ndihmës i banditit Sanjay Gandi, i cili ushtroi një mbretëri terrori mbi 
Indinë. Pasi kryengritja popullore nëpërmjet kutive të votimit e rrëzoi 
pushtetin e emergjencës, një komision i veçantë u ngrit për të hetuar 
abuzimet e ndryshme me të drejtat e njeriut gjatë asaj periudhe. Për shkak të 
procesit të ndërlikuar gjyqësor indian, komisioni arriti të ngrejë akuza vetëm 
për 26 njerëz, vetëm për fajtorët më të mëdhenj, dhe Navin Chawla ishte 
njëri prej atyre. Navin Chawla kaloi disa muaj në burg, por u kthye menjëhe-
rë në zyrën e tij sapo Indira Gandi u kthye në pushtet. 

Kumarët e Kalkutës ishin shumë të lidhur me nënë Terezën kur ajo ishte 
gjallë dhe akoma mbeten aleatë të qëndrueshëm për urdhrin e saj. 

Qysh kur marrëdhëniet e Usha Uthuo me urdhrin e nënë Terezës u 
ftohën, Sunita Kumar mbeten aleatët më të fortë duke bërë lidhjen e tyre me 
botën e jashtme në Indi. Ajo ishte përfaqësuesja personale e nënën Terezës. 
Kumarët janë hindu shekullarë dhe janë njerëz me të vërtetë modest. Familja 
është shumë e pasur, ajo ka në pronësi pjesën më të madhe të Russell Street, 
një nga zonat e pasurive të patundshme më të shtrenjta në Indi. Naresh 
Kumar ka përfaqësuar Indinë kaq herë në Wimbledon dhe në kupën Davis. 
Sunita Kumar ka dizenjuar sarees për shtëpinë franceze të modës Hermes. 
Ndërsa unë isha duke qëndruar ulur dhe duke biseduar në dhomën e tyre të 
ndenjes364 i rrethuar nga piktura që vlenin të paktën 1.000.000$ ai vazhdonte 
të më tregonte mua se ata ishin thjesht njerëz të klasës së mesme që donin të 
ndihmonin nënë Terezën. Kumar fatkeqësisht ka marrë disa shprehje të 
gatshme nga heroina e tij dhe më informoi mua, “Varfëria në perëndim, 
varfëria shpirtërore është shumë më tepër shkatërruese se sa varfëria këtu.” 
Unë i thashë atij se më duhej ta kundërshtoja, pasi unë vetë personalisht 
mendoj se Lindja nuk ishte shpirtërisht më e pasur, gjë të cilën ai e kuptoi 
me gjithë zemër. Kur unë i pyeta ata, se nëse nënë Tereza kishte bërë më 
shumë dëm se sa mirë me publicitetin e keq për Kalkutën, çifti dukej me të 
vërtetë i befasuar. Naresh Kumar tha “Unë nuk e di se me çfarë lloj 
njerëzish je përzier Dr. Chatterjee, por ne i kemi kaluar të gjitha stinët e 
verës në Angli për aq kohë sa unë mbaj mend dhe me ndershmëri askush 
para teje nuk e ka thënë një gjë të tillë.” 

Një tjetër bashkëpunëtor i afërt që nënë Tereza kishte gjatë jetës saj 
ishte Usha Uthup. Ajo është një këngëtare e njohur dhe njihet veçanërisht 
për këngët që këndon të stilit pop në gjuhët indiane. Ajo ka një studio 
regjistrimi në Kalkuta të quajtur Vibrations, të cilën vetë Nënë Tereza e 
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inauguroi. Ajo është një grua magjepsëse e lindur në Madras, e edukuar në 
Bombay dhe e vendosur në Kalkuta. Ajo është e dhënë pas qytetit që e ka 
adoptuar dhe shpesh vesh bindi mbi ballin e saj në formë të shkronjës 
bengaleze Kaw, që nënkupton Kalkutën. Ajo është në dijeni se Kalkuta ka një 
imazh të keq në arenën ndërkombëtare, por nguron të fajësojë nënë Terezën 
për këtë. Sepse perceptimi indian për Kalkutën është kaq i ndryshëm dhe 
sepse Tereza nuk ka qenë kaq shumë pjesë e qytetit, për njerëzit është më e 
lehtë të mos gjejnë lidhje për të fajësuar për këtë. 

Usha Uthup ka pasur shumë kriza personale në jetën e saj dhe ka parë te 
Tereza një mikeshë dhe një këshilltare. Ajo hasi në vështirësi të mëdha 
profesionale në vitin 1983, kur një ministër i fuqishëm i qeverisë së shtetit të 
Bengalit e ndaloi atë të përdorte auditorin që ishte në pronësi të qeverisë, 
sepse ai e akuzoi atë se përhapte prishje kulturore. Nënë Tereza ishte një 
ngushëllim i madh për të në këtë kohë dhe i tha: “Zoti po të sheh dhe po të 
mbron ty.” 

Usha Uthup pranoi365 se ajo i kishte dhënë shuma të mëdha parash dhe 
ndihma materiale asaj për vite me radhë. Këngëtarja është e lidhur me një 
numër të madh organizatash bamirëse, organizata bamirëse për drogën dhe 
për AIDS e quajtur SPADA është një prej atyre. Nënë Tereza i tha asaj: “Në 
vend që t’i japësh kaq shumë para AIDS-sit dhe misioneve të tjera bamirëse, 
m’i jep mua.”  

Usha Uthup pohon se nënë Tereza nuk ishte mjaft e modës, në atë 
kohë. Këngëtarja kishte një zinxhir të florinjtë që e dorëzoi te ajo. 

Usha Uthup tha: “Nënë Tereza nuk ishte kundër publicitetit, nëse do të 
ishte, atëherë si do të bëhej gruaja më e famshme në botë sot?” 

Në fund të bisedës tonë Usha Uthup ra dakord se “Nënë Tereza nuk 
protestoi kurrë për paraqitjen vetëm në një pamje të Kalkutës, gjë që më 
trishton mua. Asnjë qytet tjetër nuk do të kishte lejuar që të vepronte në këtë 
mënyrë si ajo.” 

Usha Uthup sidoqoftë, nuk pa asnjë “konfuzion apo konflikt” ndërmjet 
respektit të saj të jashtëzakonshëm për nënë Terezën dhe dashurisë së saj për 
Kalkutën. 

Marrëdhëniet e saj me zëvendësuesen e nënë Terezës dhe urdhrin në 
përgjithësi janë ftohur pas 5 shtatorit 1997. Disa ditë pasi nënë Tereza kishte 
vdekur dhe trupi i saj ndodhej në kishën e St. Thomas, Usha Uthup shprehu 
dëshirën të këndonte himnin Raghupati Raghava Raja Ram, shkruar nga 
Gandi. Kërkesa e saj u hodh poshtë nga misionaret e bamirësisë sepse himni 
nuk ishte katolik, por ishte shumë besimesh. Usha Uthup ndjehet shumë e 
mërzitur për incidentin e ndodhur dhe për këtë fajëson murgeshat për 
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mendjengushtësinë e tyre. Unë e kujtova atë se ato thjesht ishin duke 
ndjekur filozofinë e themelueses së urdhrit. 

Pas vdekjes, nënë Tereza është bërë një emër më i njohur se sa kur ajo 
ishte gjallë. Por varri i saj tërheq 20-50 vizitorë në ditë, pothuajse të gjithë ata 
janë vizitorë për qytetin. Në 15 tetor të vitit 2000, me gjithë publicitetin e 
jashtëzakonshëm që iu bë që shpejt, festimi i 50-vjetorit të themelimit të 
urdhrit të saj tërhoqi vetëm 100 anëtarë të publikut. Nuk mori pjesë as edhe 
një nga më të varfërit e të varfërve. Ata ishin të gjithë njerëz nga klasat mbi 
të mesmen, dhe rreth 50 makina të rreshtuara (duke përfshirë edhe një 
mercedes) qëndronin përpara shtëpisë së nënë Terezës. Ishin ftuar përfaqë-
sues nga besime të ndryshme fetare, shumica e të cilëve mbajtën fjalime të 
gjata. Mohamed Karim, përfaqësuesi mysliman, recitoi dy poezi me vargje të 
gjata, një dedikuar nënë Terezës dhe tjetra pasardhëses së saj. 

Indianët vdesin që të kenë çmime dhe vlerësime nga perëndimorët sado 
të vogla qofshin ato. Ndërmjet klasave qytetare të arsimuara e kanë për turp 
të qenët indian dhe në shumë shkolla të arsimit të klasës së lartë në Indi, 
duke përfshirë edhe Kalkutën sigurisht, të flasësh në gjuhën e nënës tënde 
është e ndaluar dhe e dënueshme. India është i vetmi vend në botë ku ndodh 
kjo gjë. 

Prindërit çmenden të dërgojnë fëmijët e tyre në të ashtuquajturat, 
shkolla të misionareve të bamirësisë të drejtuara nga kisha katolike. Këto 
shkolla, shpesh, janë shumë të shtrenjta dhe me standarde të ulëta, por janë 
quajtur me vlerë sepse aty, gjuha angleze e folur mësohet shumë mirë. Meqe-
nëse shkollat e misionareve të bamirësisë janë tejet të mbipopulluara, india-
nët kanë filluar të hapin shkollat e tyre të misionarëve të bamirësisë. Hindu 
të devotshëm themelojnë shkolla me emra të tillë si St. Soldier, St. Christmas 
apo St. Ethel-Burger. Një shkollë që mban një emër indian e ka të vështirë të 
gjejë klientë për të mbushur klasat e tyre. Sapo indianët zbuluan se gruaja 
ime është irlandeze, shumë prej tyre do të deklaronin se si ai apo ajo kishin 
një prift të rreptë apo një murgeshë në shkollë që do t’i rrihte me shkop 
rregullisht dhe në këtë mënyrë do t’i ndihmonte ata të formonin karakterin e 
tyre. Rrahja nga një profesor indian do të konsiderohej një njollë në karakte-
rin tyre. 

Deri në vitin 1967, 20 vjet pas marrjes së pavarësisë, klubi i notit në 
Kalkuta pranonte vetëm ata që ishin me lëkurë të bardhë (në atë kohë në 
qytet kishte një komunitet të madh me evropianë dhe amerikanë.) Kur një 
ministër i qeverisë së majtë një ditë u shfaq në klub me një grup njerëzish pis 
të zinj nga fiset indiane dhe u hodh në pishinë, kritikat më të mëdha erdhën 
nga radhët e indianëve: “ A nuk ka mundësi të ketë një gjë të shenjtë 
këtu.”...etj. 

Tregu indian është i përmbytur nga një mijë e një kremra për të zbar-
dhur lëkurën, të cilat janë tepër të shtrenjtë, që përveç dëmit s’të bëjnë asgjë. 
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Merr për të lexuar ndonjë gazetë indiane dhe aty do të gjesh se si të gjitha 
vajzat që presin për t’u martuar janë të bukura dhe të zbardhura dhe natyri-
sht me arsimimin e duhur. 

Në 50-vjetorin e pavarësisë së Indisë një nga kanalet televizive Zee apo 
në anglisht Star, kishte bërë një emision prekës për figurat udhëheqëse 
indiane, por ata ishin përqendruar kryesisht në jetën e indianëve që njiheshin 
në perëndim. Ka një përpjekje të trishtuar nga ana e indianëve, të cilët përpi-
qen për të hyrë në librin rekord të Guinness, duke qenë se ata nuk mund të 
kualifikohen për sa u përket shkencave apo talenteve të ndryshme, ata kanë 
hyrë në garën për të thyer rekorde në gjëra që janë në të vërtetë të kota, si 
flokët më të gjatë dhe thonjtë më të gjatë, apo për të gatuar onion-bhaji më të 
madh. Rekordet Guinness për flokët më të gjatë dhe thonjtë më të gjatë 
mbahen nga indianët, rekordmenët janë figura mjaft të njohura në qytetin e 
tyre dhe kudo. Çdo ditë botuesit e rekordeve të Guinness marrin letra nga 
anët më të largëta dhe më të ndryshme të Indisë ku kërkojnë të shënohen si 
rekordmen në gara nga më qesharaket. 

Indianët janë tepër të shqetësuar se megjithëse janë një popull kaq i 
madh dhe me një sipërfaqe kaq të madhe, ata nuk kanë arritur të nxjerrin sa 
duhet Laureat për çmimin Nobel. Studentët e kolegjeve dhe të shkollave të 
mesme mund të thonë përmendësh emrat e të gjithë laureatëve të çmimit 
Nobel. Bërja e pyetjeve rreth fituesve të çmimeve Nobel është një praktikë 
standard gjithmonë kur ka konkurse kuic në televizionet indiane. Kur 
Amartya Sen mori çmimin Nobel në ekonomi, në vitin 1998, në Kalkuta 
njerëzit vallëzuan në rrugë. Brenda një nate ai u transformua nga një akade-
mik i shquar në një pop-star popullor. Skuadra policie bënin roje jashtë 
shtëpisë së tij dhe ai shoqërohej nga policët për shkak të frikës se mos 
sulmohej nga turmat. Pllakate me mbishkrime janë vënë kudo ku ai kishte 
bërë diçka. Por në të vërtetë askujt nuk i bëhet vonë se çfarë ka bërë ai për 
ekonominë. Kur ju i pyesni njerëzit për Tagoren dhe se çfarë ka bërë ai për 
këtë vend, kalkutasit do të përgjigjen se ai ka marrë çmimin Nobel dhe ai 
ishte i pari që mori çmimin Nobel nga aziatikët. Askush nuk e di se Tagore 
ishte kaq i dhënë pas ndryshimit të sistemit arsimor indian dhe për të 
rikrijuar kulturën indiane që është kaq shumë servile në mendjet e tyre, ndaj 
njeriut të bardhë perëndimor. 

Indianët janë gjithmonë të gatshëm të pretendojnë se çdokush që ka 
pasur ndonjë farë lidhje me ta është indian. Hargovind Kurana, i cili shkoi në 
SHBA për të mos u kthyer kurrë më, dhe i cili më vonë u bë një laureat i 
çmimit Nobel për kimi, konsiderohet nga indianët sikur është i tyre. 

Pra indianët janë krenar që nënë Tereza u shtua në listën e tyre të 
laureatëve të çmimit Nobel. Ata nuk janë në dijeni që nënë Tereza ishte 
gjithashtu një shtetase e Vatikanit. Duke pasur parasysh mendjen e indianëve 
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në përgjithësi, po të kishte punuar me të vërtetë nënë Tereza për Kalkutën 
do të kishte arritur majat e adhurimit, si një perëndeshë. 

Sondazhi 2002 për perspektivën: javë para se të afroheshin festimet e 
55 vjetorit të pavarësisë së Indisë në gusht 2002, revista angleze Outlook i ftoi 
lexuesit e saj dhe të tjerët, duke reklamuar nëpër media të ndryshme që të 
merrnin pjesë për të zgjedhur indianin më të madh pas marrjes së pavarësisë 
së Indisë. U përgjigjën rreth 55.000 persona, të cilëve iu kërkua që të 
zgjidhnin nga një listë prej 10 personash të paraqitur nga Outlook: Jayprakash 
Narayan, Indira Gandi, Atal Behari Vajpayee, J R D. Tata, B R Ambedkar, 
Nënë Tereza, Vallabhbhai Patel, Sachin Tendulkar, Dhirubhai Ambani dhe 
Jawaharlal Nehru. Nuk është e nevojshme të themi, që ata që iu përgjigjën 
këtij anketimi ishin nga klasa e mesme dhe e lartë e shoqërisë indiane. 

Nënë Tereza e kryesoi anketimin, megjithëse në grupin e moshave 45-
vjeçare Nehru kryesoi.  

Shumica e kandidatëve ishin të panjohur në perëndim, kështu që ata 
ishin të panjohur edhe për brezat e tanishëm në Indi, për të cilët historia dhe 
personalitetet indiane janë gati të panjohur për ta. Gjithçka që ata dinë është 
gjithçka që kanë dëgjuar nga mediat perëndimore. 

Anketimi që ndërmori The Outlook në 19 gusht kur kishte njoftuar 
rezultatin e anketimit, kishte bërë një intervistë edhe me një grua të arsimuar, 
pyetja që i bëri gazetari ishte se nëse ajo e dinte se përse Mahatma Gandi, i 
cili ishte një figurë e kohës para pavarësisë, zgjodhi të mos vishte këmishë? 
Pasi u mendua për një kohë të gjatë ajo tha se nuk kishte studiuar për modë! 

Në vitin 2000 Priyanka Chopra nga Dehli fitoi titullin Miss Bota. Një 
nga pyetjet e saj kualifikuese ishte: “Cilën grua që jeton sot në botë admiron 
ti më shumë?” Ajo iu përgjigj pyetjes së Jerry Springer “Nënë Tereza” megji-
thëse murgesha kishte më shumë se tre vjet që kishte vdekur. Është interesa-
nte që përgjigja ishte e njëjta që kishte dhënë fjalë për fjalë edhe Sushmita 
Senindianja që kishte fituar titullin Miss Universi vite më parë. Megjithë faux 
pas (gabim, i cili ndoshta e ndihmoi) Chopra e fitoi titullin. Ajo gjithashtu tha 
që hobi i saj ishte të këndonte Ungjillin, megjithëse edhe indianët e krishterë 
vështirë se kanë kohë që të merren me një gjë të tillë. Pasi mbaroi spektakli 
dhe gazetarët i kërkuan asaj të korrigjonte përgjigjen, ajo tha se Hillary Cli-
nton ishte gruaja që pëlqente më shumë. Ajo nuk mundi të gjente qoftë edhe 
një grua të vetme nga atdheu i saj, midis mijërave të atyre që ishin duke 
punuar në fusha të ndryshme të jetës në Indi, 

Shembulli i mësipërm është për të dhënë një pamje të mentalitetit kanë 
pjesa më e madhe e indianëve dhe që janë gati të sakrifikojnë edhe dinjitetin 
e tyre për hir të integrimit në perëndim. Do të kishte qenë e paimagjinue-
shme për Chopra që të thoshte për shembull se kishte si hobi tw saj, këngët 
popullore Assamese, meqenëse ajo kishte frikë se Jerry Springer kjo do ti 
dukej e papëlqyeshme. 
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E vetmja pjesë e shoqërisë në Kalkuta që mban qëndrim anti-amerikan 
dhe anti-perëndimor janë grupet e majta. Këto grupe janë të panumërta dhe 
në të vërtetë qeveria e quan veten e saj marksiste. Sidoqoftë e majta nuk do 
të kritikonte ndonjë nga minoritetet e vogla, duke qenë se ky do të quhej një 
akt i shumicës së shoqërisë ndaj pakicës. Për të majtën kryerja një akti të tillë 
do të quhej vetëvrasje politike. Në Indi qytetarët janë më tepër të dalluar me 
një pjesë të shoqërisë se qytetarë privat, dhe të kritikoje nënë Terezën do të 
thoshte të kritikoje gjithë komunitetin katolik dhe atë të krishterë. Kur BBC 
dha një dokumentar që e tregonte Mao Ce Dunin si një figurë negative, disa 
studentë të së majtës marshuan drejt zyrave të British Airways dhe e shkatë-
rruan gjithçka. Por ata janë fjalëpakë dhe të urtë kur qyteti dhe dinjiteti i tyre 
fyhet në kanale televizive të ndryshme ndërkombëtare. Ndërsa ata janë për-
krahës të të drejtave të abortit të grave, ata nuk janë në dijeni rreth aktivitetit 
ndërkombëtar kundër të nënë Terezës. 

Satish Chandra Dey është një 80-vjeçar që nuk u martua kurrë. Në vitet 
1990 kur ai u tërhoq si mësues nga shkolla Ichapur Northland High School 
afër Kalkutës ai vendosi të blinte një shtëpi, në një kompleks banimi të 
mbikëqyrur. 

Ai vendosi të zgjidhte në kompleksin e banimit të nënë Terezës në 
rrugën Nimtala Ghat Street në pjesën veriore të Kalkutës. Mund t’ju duket si 
çudi por misionaret e bamirësisë ofrojnë vende banimi me mbikëqyrje për të 
moshuarit në këmbim të parave.  

Satish Chandra Dey tha se ai zgjodhi misionaret e bamirësisë sepse ai 
kishte dëgjuar shumë për to, veçanërisht në median ndërkombëtare dhe 
sepse ajo ishte shumë e nderuar në botë. Ai kishte kursyer goxha për 
moshën e tij të pleqërisë dhe i pagoi urdhrit një shumë të majme prej 
400.000 rupi ose rreth 10.000$ një pasuri e tërë për një indian. Paraja u pagua 
me një çek dhe ai mbajti faturën. 

Sidoqoftë ai u detyrua të largohej pas dy vjetësh pasi kushtet ishin të 
tmerrshme. Ai është një njeri jofetar, por katolikët që i paragjykojnë këto 
gjëra nuk e shqetësuan atë aspak. Por fakti tregon se ai u trajtua si një shër-
bëtor. Me gjithë moshën e tij të madhe atij iu tha të punonte, veçanërisht iu 
kërkua të bënte roje te dyert. Në çfarëdo ore ai do të zgjohej kur bënte 
ndonjë sy gjumë dhe t’i kërkohej të shkonte dhe të hapte dyert. Atij i dukej e 
vështirë dhe e lodhshme veçanërisht për një njeri që kishte dalë në pension 
tek të shtatëdhjetat. 

Satish Chandra Dey sidoqoftë, refuzoi të kritikonte nënë Terezën apo 
urdhrin e saj. Ai tha që murgeshat zhyteshin në fe dhe injorancë, por ishin të 
mira ai e kishte takuar nënë Terezën katër herë dhe ndihej i magjepsur nga 
ajo. Ai e quan atë një simbol të paqes dhe dashurisë etj. Madje ai refuzoi të 
pohonte nëse e mori apo jo pjesën tjetër të parave që i mbetën. Ai u infektua 
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me turbekulozi ndërsa qëndronte në shtëpi dhe ishte mirënjohës që u trajtua 
pa para.  

Kryeministri i tanishëm i Bengalit perëndimor Buddhadeb Bhattacha-
riee, një njeri me bindje politike të majta dhe me kulturë të mirëfilltë dhe 
gjithashtu një kalkutas jashtëzakonisht krenar nuk dëshironte ta kritikonte 
nënë Terezën publikisht sido që të ishin ndjenjat e tij personale.  

Në shkurt të vitit 2002 kryetari i bashkisë së Kalkutës Subrata Mukherjee 
bëri një deklaratë befasuese. Subrata Mukherjee u zgjodh kryetar bashkie pas 
disa vitesh turbullirash politike. Një kafshë e politikës dhe një politikan 
profesionist, i cili nuk ka pasur kurrë ndonjë profesion tjetër.  

Që nga mosha 18-vjeçare ai ka luftuar të majtën pa sukses, i ngathët dhe 
ndonjëherë i dhunshëm, duke përdorur platformën e tij të qendrës së djathtë. 

Dëshira e tij ishte që të linte një krijim të tijin në qytet. Direkt pasi mori 
zyrën njoftoi se dëshironte të kthente qendrën e atletikës në një stadium. 
Kalkuta ka një duzinë stadiumesh dhe midis tyre më të madhin në Azi. Një 
protestë e madhe publike i ia prishi planet. Megjithëse një njeri krenar që 
kishte për zakon t’i shpinte gjërat deri në fund Subrata Mukherjee qëndroi i 
heshtur dhe i përkulur. 

Në shkurt të vitit 2002 ai papritur njoftoi që kishte ndërmend një tjetër 
plan të mrekullueshëm për qytetin. Ai u tha qytetarëve që kishte vendosur ta 
riemëronte rrugën “Park Street” në “Nënë Tereza”. Në vazhdim propozimet 
e tjera të tij ishin për të emërtuar një metro të nëndheshëm përsëri me emrin 
e saj. Ai tha që i kishte biseduar këto plane me motër Nirmalën, e cila ishte 
mjaft e kënaqur. Ai nuk kishte mundësi të parashikonte tërbimin popullor që 
pasoi.  

Park Street ishte një nga rrugët e para të ndërtuara nga britanikët në Indi 
në shek XVII. Deri në mes të shek. XX ky ishte një treg model dhe 
ekskluziv, shumë i ngjashëm me Regent Street në lindje. 

Tani është krejt e dalë mode dhe e prishur por njerëzit ende e krahaso-
jnë atë me një zonë magjepsëse perëndimore. Çmimet ende mbeten të larta. 
Një tjetër veçori janë baret dhe restorantet e shumta, të cilat janë të lejuara të 
shesin alkool. Gjë, e cila është e panatyrshme sepse në Indi shitja e akoolit 
është e kontrolluar rreptë në përgjithësi. 

Kalkutasit, të cilët në përgjithësi janë indiferent me çdo gjë që ka të bëjë 
me nënë Terezën, u shqetësuan menjëherë me propozimin e ri për ta riemër-
tuar sipas emrit të nënë Terezës. Shumë thanë se tashmë Park Street është i 
riemërtuar sipas emrit të Fanny Park, një memsahib i vogël kolonizator, 
kështu që nuk do të ishte e drejtë të riemërtohej përsëri. Shumica e kundër-
shtuesve të kësaj ideje thanë se kjo rrugë ishte e lidhur me veprimet raciste 
dhe kishte një reputacion të keq, kështu që nuk ishte ide e mirë të 
riemërtohej duke përdorur emrin e një gruaje të shenjtë dhe besimtare. Kur 
debati filloi të merrte hov dhe u nxeh gjatë marsit të vitit 2002, një nga 
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gazetat vendase në gjuhën angleze Hindustan Times botoi një rubrikë të veça-
ntë të quajtur Platform për lexuesit që të paraqisnin idetë e tyre. Veçanërisht u 
ftuan njerëz të rëndësishëm që të jepnin mendimet e tyre. Midis të ftuarve 
me reputacion ishte dhe magjistari me famë ndërkombëtare P C Sorcar Junior, 
i cili e quajti nënë Terezën shpirtin më të madh në tokë dhe bëri thirrje që 
rruga të riemërohej pa hezituar menjëherë. Moonmoon Sen një modele dhe 
aktore nuk donte që të riemërtohej Park Street sepse ajo ishte tashmë Park 
Street. Mamata Shankar një këngëtare dhe valltare, e mbesa e Ravi Shankar një 
maestro i sitar, e mbështeti plotësisht riemërtimin e rrugës. Ajo tha se nënë 
Tereza e ka bërë emrin e qytetit që të njihej në të gjithë botën. Ajo tha se 
riemërtimi i Park Street nuk do të ishte një problem sepse njerëzit kur të 
zbrisnin përsëri në të për të bërë qejf do të kujtonin emrin e nënë Terezës 
dhe në ndërgjegjen e tyre do të kishte një përmirësim për të mirë. 

Madje edhe një njeri si mua që s’i kam problem vendet e mërzitshme 
dhe të harruara nuk e di se çfarë lloj argëtimi do të gjenin në Park Street. 
Autorja e shquar Mahashweta Devi e kundërshtoi riemërtimin e Park Street 
por gjithë diplomaci e shmangu kritikën ndaj nënë Terezës, duke thënë se 
ajo ishte shumë e vjetër që të kujtohej për emrat e rinj. 

Publiku në përgjithësi ishte kundër idesë për ta riemërtuar sipas emrit të 
nënë Terezës por pak e përmendën se Kalkuta kishte shumë pak arsye për të 
qenë mirënjohëse për nënë Terezën. Një çift tha se ajo ishte anti progresit 
sepse ajo kishte qenë hapur kundër abortit dhe kontraceptivëve dhe se 
Kalkuta nuk e pranonte një njeri të tillë. Shumë thanë se boll më rrugët tona 
janë riemërtuar. Ndaj lëreni rrugën tonë kështu si quhet. 

Media lokale gjithashtu ishte kundër për një farë arsyesh të ndrysh-
me...në fund kryetari i bashkisë u tërhoq. Ai gjithashtu kishte lajmëruar gjithë 
pompozitet, pa dyshim për të fituar votat e të krishterëve se do të vendoste 
një statujë të nënë Terezës në Park Street dhe do të ftonte Papën për ta 
përuruar atë! Ai nuk ishte në dijeni se në atë kohë Papa ishte aq i sëmurë sa 
mezi nuk mund të lëvizte dhe i duhej madje të anulonte plane edhe brenda 
qytetit të Vatikanit. 

The Telegraph366 i vendosi vulën gjithë kësaj balade duke botuar një 
editorial pompoz” 

 
Çdokush ka shprehur indinjatën dhe tronditjen e tij ndaj vendimit për të 
ndryshuar emra...Kryetari i bashkisë jo vetëm që duhet të lërë të qetë Park 
Street-in dhe nënë Terezën, por gjithashtu duhet të marrë vendimet brenda 
këshillit bashkiak në një mënyrë më demokratike. 
 

 
366 15 mars 2002. 
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 Ky do të kishte qenë fundi i gjithë kësaj balade, por kryebashkiaku, 
sedra e të cilit ishte lënduar, vetëm sa priste një moment që të arrinte atë që 
donte. Në datën 19 gusht 2002 një reklamë e vogël e botuar në gazetat 
lokale, thoshte se sido që të kishte protesta dhe kundërshtime emërtimi Park 
Street do të bëhej. Me gjithë vogëlsinë dhe vendin ku u botua kjo reklamë 
një numër i madh protestash u bënë, por kryetari i bashkisë ishte i vendosur 
që të bënte gjithshka për të arritur përfitime politike duke e riemëruar atë. 

Kalkuta ka me bollëk statuja të njerëzve të mëdhenj dhe të mirë. Kudo 
nëpër qytet ka statuja të heronjve dhe të heroinave, dëshmi të pasionit që 
kanë qytetarët për të pasur heronj që t’i mbajë në piedestal. Tagore dhe 
Netaji kanë secili nga disa statuja. Luftëtarët e lirisë dhe ata që kanë luftuar 
për drejtësi sociale i ke të gjithë aty nëpër rrugë. Lenin qëndron katër metra i 
lartë në krye të rrugës Lenin Sarani, një nga të paktat statuja të Leninit që 
mbeten në botë. Gostha Pal futbollisti legjendar, i cili i mundte skuadrat 
evropiane edhe pa këpucë sporti, qëndron i ngrirë pranë një topi futbolli. 

Por qyteti nuk ka asnjë monument të Terezës. Parashikimi i Sumir Lal 
që ajo do të ngrihej në piedestalin e panteonit paska qenë i gabuar dhe i 
parakohshëm. Zakonisht qeveria dhe jo bashkia merr vendimet dhe financon 
për ngritjen e statujave, nën përkujdesjen e shtetit janë edhe artistët, të cilët 
merren me gdhendjen e statujave të artit këtu. Qeveria deri më tani nuk ka 
asnjë plan për ta bërë nënën Terezën një statujë në bronze. Në vitin 1998, 
pak muaj pasi kishte vdekur nënë Tereza një organizatë e dominuar nga të 
krishterët e quajtur All India Minorities Commission vendosi të ngrejë një 
statujë të nënë Terezës në një zonë të rëndësishme në Parc Circus. Një 
skulptori të famshëm të qytetit i quajtur Gautam Pal, statujat e të cilit kishin 
prezantuar Gandin në të gjithë botën përfshirë këtu edhe Washington D. C 
të inauguruar nga Bill Clinton, iu kërkua të bënte një statujë të nënë Terezës 
në bronz që ta tregonte atë duke mbështjellë në krah një fëmijë. Statuja u 
mbarua por ajo kurrë nuk shkoi në destinacionin e saj. 

Një bazament bosh qëndron në Parc Circus me drejtim nga qielli. Kjo 
ndodhi sepse misionaret e bamirësisë u përfshinë në një luftë publike me 
organizatën All India Minorities Commission se kush duhej që të mblidhte 
fonde dhe të kërkonte përkrahje nga publiku ato apo AIMC. 

Murgeshat thanë se All India Minorities Commission nuk ishte një 
organizatë e krishterë dhe kështu që nuk ishin të autorizuara që të mblidhnin 
fonde në emër të nënë Terezës. Nuk është e njohur publikisht nëse vetë 
nënë Tereza e ka përcaktuar që vetëm organizatat katolike ortodokse kanë të 
drejtë të mbledhin fonde duke përdorur emrin e saj. All India Minorities 
Commission ka një farë përqindje myslimanësh në përbërjen e saj. Urdhri i 
nënë Terezës shkoi në gjykatë dhe mori për këtë një vendim gjykate. 

Gautam Pal ngeli me statujën në kopshtin e shtëpisë së tij. Ai më tregoi 
se kjo ishte hera e parë që ai kishte filluar të bënte një statujë pa paradhënie 
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sepse ai kishte menduar se të shisje një statujë të nënën Terezës nuk do të 
ishte një problem. Por askush në Kalkuta nuk e donte atë. Pas një farë kohe 
një organizatë katolike nga Madrasi e bleu statujën dhe e vendosi atje në një 
vend publik. 

 
 
 
 



 388 



 389 

 
 
 

 

13 
KA

PI
TU

LL
I

 

Vdekja dhe funerali 

 
 

 
Nënë Tereza vdiq ditën e premte, më 5 shtator të vitit 1997, nga mos 

funksionimi i barkushes së majtë, pra nga një ndalim zemre. Koha zyrtare e 
vdekjes është dhënë ora 9 e 30 e mbrëmjes (GMT 5 p.m) por ajo kishte qenë 
pa jetë 40 minuta para kësaj kohe. Fjalët e saj të fundit ishin të shqiptuara në 
anglisht “I can’t breath“ (nuk mund të marr frymë), kjo ishte gjuha e saj 
natyrale që fliste. Ndryshe nga fjalët e fundit të princeshës Diana, e cila 
kishte vdekur vetëm 5 ditë më parë në datën 31 Gusht, nuk ka pasur ndonjë 
debat të madh për fjalët e nënë Terezës deri më tani. Por një pjesë e institu-
cioneve katolike ka vendosur që fjalët e saj të fundit ti quanin tepër të 
rëndomta dhe që tregonin interesim vetëm për veten, fjalë që nuk i përsh-
taten imazhit të saj. Ka një farë tendence për ndryshimin e këtyre fjalëve, në 
diçka më të shenjtë. Udhëheqësi dhe këshilltari i saj shpirtëror ati Edward Le 
Joly, thotë në librin e tij, se megjithëse ajo tha “ Nuk mund të marrë frymë” 
në orën 9 të darkës, një motër e kishte dëgjuar atë të thoshte “Jezus, unë të 
besoj ty.” Fjalët e saj të fundit në kohën kur ajo ia dorëzoi shpirtin Zotit në 
orën 9 e 30 të mbrëmjes367. Kjo është haptas një e pavërtetë. Në orën 9 e 30 
ajo ishte krejt pa frymë dhe shenja jete. 

Ka mundësi që në të ardhmen fjalët e saj të vazhdojnë të shtrembërohen 
madje edhe më shumë dhe të përfshijnë edhe shprehjen “më të varfërit e të 
varfërve” të cilët ajo po i linte pas. 

Nuk ka pasur gjithashtu, asnjë debat për kohën dhe mënyrën e vdekjes së 
saj, dhe për rrethanat para kohës së vdekjes së saj atë mbrëmje. Unë fola me dr 

 
367 Edward Le Joly, Ne e bëjmë këtë për Jezusin ( Oxford India Paperbacks, 1998), fq 197. 
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Alfred Woodward368, kardiologu i saj personal dhe i fundit që u përkujdes për 
të, dhe vlerësimet e tij nxjerrin të njëjtën gjë që raportuan mediet lokale. 

Në orën 7.30 të mbrëmjes nënë Tereza hëngri darkën e saj të varfër me 
bukë, supë dhe banane dhe u bë gati për të fjetur, por në orën 7.45 ajo u 
ankua se ndiente dhimbje në shpinë, ndryshe nga sa dinte publiku nënë 
Tereza ankohej për dhimbjet që ndjente. Dhimbja që ajo ndiente ne shpinë 
ishte ndryshe nga lloji i zakonshëm i dhimbjes që ndienin ata të cilët vuanin 
nga zemra dhe kishin dhimbje gjoksi, dhimbja e saj e shpinës tregonte që ajo 
kishte probleme me zemrën siç kishte ndodhur edhe herët e tjera, kjo gjë 
bëri që të bien kambanat e alarmit. Duke ndjekur një plan që i ishte bërë 
prova edhe më parë për raste të tilla pasigurie, dr Alfred Woodward u thirr 
menjëherë, një debat i vogël ka pasuar se kur ai u thirr ekzaktësisht, sipas 
medies lokale ai u thirr në orën 8 të mbrëmjes, por dr Woodward më tha se 
sinjali i tij i alarmit që i tregonte se duhej të paraqitej për ndihmë te nënë 
Tereza ra në orën 8.15 të mbrëmjes.  

Dr. Alfred Woodward ishte në vendin e tij të punës, The Assembly of God 
Church Hospital, rreth një kilometër larg shtëpisë së nënë Terezës. Atij iu desh 
më pak se 10 minuta që të udhëtonte me makinë në rrugën 54a A. J. C Bose 
Road derisa të arrinte pranë shtratit të nënë Terezës. Kur arriti aty e gjeti atë 
duke marrë frymë me vështirësi, e bërë blu në fytyrë dhe me dhimbje të 
mëdha. “Furnizimi i saj me oksigjen ishte shumë i ulët” tha ai. Në orën 8.30 
ai i futi një tub në laring duke i dhënë oksigjen direkt e në mushkëritë e saj. 
Duke parë se pulsi i saj nuk rrihte ai i bëri një sasi ilaçesh emergjence në 
venat e saj dhe pastaj filloi ti bënte masazh kardiak. Delikatesa profesionale 
më ndaloi mua të pyesja se çfarë lloj ilaçesh ai i bëri, por jam i sigurt se ato 
ishin ilaçet e duhura. Ai vazhdoi me ilaçet dhe ia përsëriti disa nga ilaçet. 
Kishte një defibrilator në dhomë por nënë Terezës nuk iu bë shoku (shoku 
elektrik për të stimuluar rrahjet e zemrës.) Dr Alfred Woodward më tregoi 
mua se defribilatori ishte vënë në përdorim vetëm para 10 muajsh kur nënë 
Tereza kishte pasur probleme me ritmin jo normal kardiak të zemrës dhe 
përdorej për ta sjellë në gjendjen normale nëpërmjet goditjes elektrike. 

Pas 90 minuta veprimesh intensive për ti shpëtuar jetën dr Woodward 
hoqi dorë dhe përfundimisht doli nga dhoma dhe takoi motrat. Në orën 10 
të darkës apo pak më herët ai e deklaroi “shenjtoren e gjallë” si të vdekur, 
koha e vdekjes jepet ora 9.30 e darkës. Lajmi u përhap menjëherë. Vdekja u 
njoftua zyrtarisht në mesnatë nga motër Nirmala, zëvendësuesja e saj: “Nëna 
jonë e dashur shkoi në shtëpi te Jezusi papritur në orën 9.30 sonte. Shkaku i 
vdekjes së saj ishte ndalimi i barkushes së majtë. Ne u kërkojmë të gjithëve të 
luten që të prehet shpirti i saj.” 

 
368 Të intervistuar në Assembly Of God Church Hospital, Kalkuta, 18 dhjetor 1997. 
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Çfarë është domethënëse nga përshkrimi i mësipërm është se dr Alfred 
WoodWard nuk iu desh të sillte me vete një pajisje të vetme apo ndonjë ilaç. 
Dhoma e gjumit e nënë Terezës ishte pajisur me dy oksimetra (instrumente 
që masin direkt furnizimin me oksigjen të gjakut), një defribilator dhe i 
fundit por jo më i vogli një ventilator 

 (Respirator amerikan). Vetëm respiratori kushton 5.000 $, i barabartë me 
rrogën e 7 viteve punë të një mësuesi indian. Dollapi në dhomë ishte mbushur 
me ilaçe kardiake nga më të sofistikuara të ditëve të sotme. Të gjitha në total, 
ilaçet dhe pajisjet kushtojnë 15.000 $. Nuk ka asgjë të keqe se ajo kishte në 
shërbim të tillë përkujdesje, por duhet të kujtojmë se deklaratat e saj binin në 
kontrast, ajo dëshironte të vuante si Jezusi dhe të vdiste si një e varfër. 

Para atakut të fundit në zemër nënë Tereza kishte gjetur një marrëveshje 
me ata rrotull se nëse ajo duhej të vuante nga një tjetër “rast” asaj do ti 
kursehej një tjetër udhëtim për në spital. 

Jo më shumë se një qind njerëz erdhën në shtëpinë e nënë Terezës 
ndërsa lajmi i vdekjes së saj u dha nga një radio televizion lokal (lajmërimi i 
parë në orën 10). Sidoqoftë delegacionet filluan të vijnë menjëherë, i pari të 
mbërrinte në skenë ishte ministri për sportin dhe transportin Subhash 
Chakraborty, ai u ndoq nga Usha Uthup, këngëtarja e këngëve pop të stilit 
perëndimor në gjuhët indiane. 

Gazeta Kalkutase e preferuar e nënë Terezës The Statesman e lajmëroi 
vdekjen e nënë Terezës ditën tjetër siç pritej me titullin kryesor me shkronja 
të mëdha, sidoqoftë ajo e përshkroi atë si “jugosllave e lindur” një përshkrim 
të cilin ajo e kishte urryer deri sa e quante fyerje, ajo gjithmonë e shikonte 
veten e saj si shqiptare, lidhja e saj jugosllave vjen nga fakti që vendi i saj i 
lindjes Shkupi (tani kryeqytet i Maqedonisë) ishte përfshirë në Jugosllavinë e 
Titos pas luftës së dytë botërore.  

Ditën tjetër pas vdekjes të shtunën në datën 6 nuk kishte asnjë turmë në 
shtëpinë e nënë Terezës. Kaq shumë sa, dy gazetat lokale të përditshme, dy 
rivalet kryesore, kishin të njëjtën histori në faqen kryesore të dielën në datën 
7, Ananda Bazaar Patrika nën titullin BOTA VAJTON POR KALKUTA 
MBETET INDIFERENTE ja se si vazhdon: 

 
Kishte biznes si zakonisht në A.J.C Bose Road, sikur të mos kishte 
ndodhur asgjë, megjithatë një adresë e veçantë, numër 54a, për momentin 
është më e famshmja në botë....E vërtetë nënë Tereza nuk ishte një yll për 
turmat në lartësinë e Uttam Kumar apo Hemanta Mukherjee (këngëtare) 
dhe jo se ndokush mund të pres që ajo të gëzojë nivelin e popullaritetit 
sikurse Satyajit Ray, por megjithatë, .....kur bota po e mban vështrimin të 
fiksuar në Kalkuta, mos vallë do të ishte shumë tu kërkonim qytetarëve 
tanë të tregonin pak më tepër emocione? 
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Në orën 6.45 pasdite të shtunën, kur shtëpia e nënë Terezës u rihap për të 
pritur më shumë delegacione që vinin për të treguar respektin e tyre, 
çdokush mund të shihte një murgeshë që qëndronte në pragun e derës duke 
u bërë me shenjë njerëzve të zakonshëm në rrugë që të hynin brenda. Në 
turmën e vogël sidoqoftë ishin të pranishëm disa njerëz të cilët ishin 
ndihmuar personalisht nga nënë Tereza. Një nga ata ishte Paresh Chandra 
Das nga zona e Park Circus, i cili e kishte furnizuar nënë Terezën me 
gonxhe trëndafili për shumë vite. 
Dëshmi të përkushtimit për ata që kanë vdekur janë shfaqur në disa pjesë të 
qytetit të tilla si Creek Row apo Kalighat ku janë vendosur portrete me lule 
pranë tyre, por duhej të shikoje shumë që të gjeje atribute të tilla. 
Nuk ka dyshim që funerali i Dianës i mbajti njerëzit të mbyllur në shtëpi. 
Ndoshta për këtë duhet fajësuar edhe shiu. Ndoshta nënë Tereza do të 
kishte preferuar një përgjigje kaq të dobët për vdekjen e saj. 
 
 E përditshmja Aajkal pati të njëjtën histori me titullin kryesor TË 

MPIRË NGA VDEKJA E DIANËS, KALKUTA DËSHTON QË TË 
VAJTOJ NËNË TEREZËN 

Artikulli përshkruan një skenë ku një turmë e vogël njerëzish ishte duke 
qëndruar jashtë dritares së një dyqani që shiste televizor, duke parë me 
vëmendje funeralin që zhvillohej për Dianën: 

 
Kamera u fokusua në një kartë të vogël në një kurorë lulesh me trëndafil të 
bardhë, ajo thjesht lexohej “Mami”. Një burrë me moshë mesatare që ishte 
duke parë funeralin se si po zhvillohej, hoqi syzet, fshiu lotët e tij dhe 
mërmëriti, “ E padurueshme, e pamundur të ndiqet më.” 
Dyqani me pajisje hi-fi ku ndodhi skena e mësipërme është disa qindra jard 
nga dhoma e katit të parë ku pjesët e vdekshme të nënë Terezës janë duke 
qëndruar.  
Duke mos pyetur për pikat e shiut , disa qindra njerëz u mblodhën përpara 
shtëpisë së nënë Terezës, por i gjithë qyteti zgjodhi të qëndrojë i mbyllur 
brenda. Njerëzit që kishin televizor ndoqën funeralin e Dianës në shtëpi, 
kurse ata që nuk kishin u dyndën jashtë dyqaneve të televizorëve në 
Gariahat, Tollygunge, Dharmatala. 
Unë pyeta Amar Sampui, një punëtor që tërhiqte karrocë taksi në Tollygu-
nge për mospërputhjen në mënyrën në mënyrën se si vajtoheshin dy gratë 
në qytet. Ndjenjat e tij ishin tipike si qyteti në përgjithësi: “Nënë Tereza 
jetonte në një shtëpi këtu afër, por ajo i kishte mbushur ditët e saj. Diana në 
fund të fundit ishte një grua e re në fillim të jetës së saj.” 
Në një shtëpi përballë me shtëpinë e nënë Terezës, Pinky një vajzë e re 
ishte duke e bërë vajtje ardhje ndërmjet dhomës së ndenjes dhe verandës, 
duke parë njëkohësisht televizorin dhe njerëzit që ishin duke hyrë dhe dalë 
nga numri 54a. Pas një farë kohe durimit të saj i erdhi fundi dhe ajo vrapoi 
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brenda për në shtëpi. Duke thënë, “Jo më mirë është të shoh televizorin 
tamam si duhet. Princi William po qan.” 
Mund të habitesh se ata disa qindra njerëz që erdhën te shtëpia e nënën 
Terezës sot, u tërhoqën nga yjet e filmave që erdhën duke u kapardisur për 
të shprehur ngushëllimet. Megjithëse qyteti i tërë u largua nga nënë Tereza 
të shtunën, unë takova njerëz të cilët kishin qenë të ndihmuar direkt nga ajo 
dhe disa prej tyre kishin ndërmarrë udhëtime të gjata nga periferitë për ta 
parë atë për herë të fundit. Unë takova Bharati Baag nga Uluberia. Parbati 
Roy nga Alipur dhe një grua të quajtur Maria. Që të tre ishin mbytur në lot. 
Bharati Baag më tregoi mua se nënë Tereza ishte përkujdesur për të që kur 
ajo kishte qenë dy muajshe jetime. 
 
Të dielën në orën 9 paradite, 36 orë pas vdekjes së saj, një vargan me tre 

ambulanca të misionareve të bamirësisë, (transportuesit e murgeshave të lyer si 
ambulanca) dhe një automjet i katërt e shpunë trupin e nënë Terezës te kisha e 
St. Thomas në rrugën luksoze të Middleton Street afër qendrës së qytetit. 

Kisha e St. Thomas është një nga të paktat kisha në Kalkuta që ka she-
she të përbashkëta me shkollën Loreto House. Megjithëse nënë Tereza në fi-
llim erdhi në Kalkuta si një murgeshë e Loreto, kjo shkollë e veçantë Loreto, 
e cila është një nga shkollat më të shtrenjta ditore në vend, nuk e pati atë si 
mësuese. Jo sepse nënë Tereza nuk do ti mësonte fëmijët e të pasurve por 
sepse në vitet 1930 kur Loreto House ishte një vend i lakmuar nga të gjitha 
vajzat e familjeve mbretërore të të gjithë Azisë, kjo shkollë katolike, madje as 
nuk mund ta sillte nëpër mend të kishte një shqiptare të ngathët si mësuese. 

Trupi i nënë Terezës u vendos në një kuti xhami drejt këndore në mes të 
kishës. Trupi ishte mbushur me lëndë kimike për të ndaluar dekompozimin. 
Në kishë ishin vendosur gjashtëmbëdhjetë makina gjigante ftohëse dhe një 
ventilator. 

Njerëzit u nxitën nga media të vinin dhe të vizitonin trupin dhe t’i 
kushtonin respekt. Përgatitje të mëdha u bënë nga qeveria për t’i pritur 
grupet e njerëzve që do të vinin dhe do të rreshtoheshin para kishës. 

Turmat u mblodhën të shtunën, në datën 7, në kishën e St. Thomas, 
megjithëse asgjë nuk ishte madhështore. Yusaku Usanami, korrespodenti 
indian i të përditshmes më të shitur në botë, gazetës japoneze Ashahi 
Shimbun, ishte duke qëndruar jashtë kishës ditën e diel dhe maste volumin e 
turmave duke përdorur një kronometër dhe një fletore për të shënuar! Ai 
pyeti gazetarët lokalë se kush ishte duke ardhur dhe se sa ishte popullsia e 
Kalkutës, duke krahasuar përqindjen e atyre që kishin ardhur për të parë 
nënë Terezën me popullsinë e Kalkutës, tundi kokën i zhgënjyer.369 në Japoni 
nënë Tereza është një figurë e njohur dhe madhështore duke iu afruar statu-

 
369 Ananda Bazaar Patrika, Kalkuta, 8 shtator 1997. 
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sit që nënë Tereza ka në SHBA. Ashahi Shimbun kishte nxjerrë një edicion të 
veçantë në mëngjes, ku lajmëronte për vdekjen e saj. Është interesante se 
megjithëse kishte një ushtri me fotografë indianë, të cilët i qepeshin pas nënë 
Terezës për ta fokusuar, fotografi të cilat më pas i shisnin në shtypin 
ndërkombëtar, ajo vetë ia kishte dhënë statusin e fotografit zyrtar të saj një 
fotografi japonez, Morihiko Oki. Arsyeja kuptohej sepse teknologjia që 
përdorte Oki ishte superiore krahasuar me fotografët indianë, po kështu 
edhe lidhjet e tij ndërkombëtare. 

Një fotograf kalkutas, Pranab Mukherji, iu bë hije nënë Terezës nga pas, 
për tridhjetë vite me radhë, por atij nuk iu dha kurrë statusi i fotografit 
zyrtar. Pak pas vdekjes së saj në një intervistë emocionale me The Boston 
Globe, Mukherji tha: 

 
Nënë Tereza është e bukur. Ajo ishte gjithashtu një nga psikologet më të 
mëdha në botë. Manjatët e biznesit në botë kanë më pak sens biznesi.370 

 
Të dielën, lista e njerëzve të shquar që erdhën të tregonin respekt për-

fshinte kryeministrin e Indisë Gujral, guvernatorin e Bengalit perëndimor 
Reddy dhe aktoren gjithashtu, ish Miss Universe (1995) Sushmita Sen; për 
disa arsye Sen ishte bërë një nga përkrahëset më të zjarrta të nënë Terezës. 
Ajo lidhi raporte të ngushta me nënë Terezën menjëherë pasi u zgjodh Miss 
Universe (të mos e ngatërrojmë me më të njohurën Miss Bota) dhe kishte 
ardhur shpesh herë në shtëpinë e nënën Terezës, për të folur rreth personali-
tetit dhe problemeve të tjera.  

Sot ajo u shfaq e shqetësuar në kishë dhe u fotografua me lotët që i 
rridhnin nëpër fytyrë. Ajo u tha reporterëve se gjithmonë “ndihej e lidhur 
ngushtë me të si një qenie njerëzore”. 

Pak pasi mbërriti Sushmita Sen, erdhi Sunil Dutt, një tjetër aktor filmi që 
tashmë është politikan. Ai tha që anuloi një udhëtim për në SHBA, në 
mënyrë që të mund të vinte dhe t’i kushtonte respektin e tij. Ai tha se e 
kishte takuar nënë Terezën, vetëm para një muaji kur ajo kishte shprehur dë-
shirën që të hapte një shtëpi për të sëmurët me AIDS, në qytetin e Bombay. 

Për të parë nënë Terezën të martën, në datë 9 shator erdhën një numër i 
madh njerëzish të zakonshëm në, kaq shumë saqë ora deri kur duhej të 
qëndronte hapur zgjati deri në 8.30 të mbrëmjes. Sidoqoftë, vështirë se 
kishte ndonjë nga “më të varfërit e të varfërve”, as të varfër madje nuk 
kishte. Shumica ishin nga klasa e mesme dhe u shfaqën duke pritur në radhë 
gjithë durim me tufat e luleve në duar. Disa shkolla, të cilat nuk kishin asnjë 
lidhje me nënë Terezën apo urdhrin e saj organizuan një ditë aktivitet jashtë 

 
370 The Boston Globe, 16 shtator 1997. 
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shkolle me nxënësit të rreshtuar bashkë me turmën për të parë trupin e nënë 
Terezën në arkivolin prej xhami. 

Duke qenë se nënë Tereza vdiq menjëherë posa vdiq princesha Diana, 
krahasimet për sjelljet e publikut, për të dyja vdekjet ishin të pashmangshme.  

Shprehja e pikëllimit të publikut pas vdekjes së Dianës ishte aq e 
fuqishme, saqë një krahasim as nuk ia vlen të diskutohet, por le të bëjmë një 
krahasim midis vdekjes së nënë Terezës së Kalkutës dhe vdekjes së nënës 
Mbretëreshë të Anglisë, në Londër, në mars të vitit 2002, në moshën 101 
vjeçare. Njerëzit zunë radhën gjatë gjithë natës, në një të ftohtë që të ngrinte, 
duke pritur të shihnin trupin e nënës mbretëreshë, kishte kaq shumë njerëz 
saqë u desh që të zgjateshin orët e hapjes gjatë natës. Rruga ku u zhvillua 
funerali ishte mbushur nga turma të dendura dhe jo spektatorë të shpërndarë 
sa andej-këndej. 

Në datën 10 shtator 1997, Suman Chatterjee (nuk kam asnjë lidhje) i 
njohur për qëndrimin e tij pro-Terezës, bëri një analizë të zgjeruar mbi 
përgjigjen e Kalkutës ndaj vdekjes së nënë Terezës në gazetën Ananda Bazaar 
Patrika. Në një artikull me 1200 fjalë të titulluar: DY NJERËZ, DY 
VDEKJE, POR PSE REAGIME TË NDRYSHME ? 

Ai e krahasoi “ciklonin e emocionit” të rezervuar të britanikëve për Dia-
nën, me sjelljen e plogët të shfaqur nga kalkutasit e emocionuar. Ai tha: 

 
Arsyet për reagimin indiferent të kalkutasve për vdekjen e qytetares së tyre 
më të famshme nuk janë vështirë për t’u evidentuar. Nënë Tereza, ndryshe 
nga Diana kishte bërë një jetë të gjatë dhe të plotë. Ajo kishte qenë në të 
kaluarën kaq afër vdekjes, saqë kalkutasit nuk u prekën kur ajo vdiq 
përfundimisht. E dyta; sado që evropianët kishin kremtuar me nënë Tere-
zën, puna e saj nuk u kishte bërë përshtypje fare hinduve të Bengalit. 
Megjithëse kishte jetuar në atë qytet për 70 vjet, ajo mbeti deri në frymën e 
saj të fundit një ortodokse katolike romane në çdo mënyrë të imagjinue-
shme. E treta; qëndrimi i saj në një çështje të tillë kaq të rëndësishme sa 
aborti, prirja e saj e ndërgjegjshme që përziente besimin e saj fetar me 
punën bamirëse dhe lidhja e saj tepër e ngushtë me diktatorët më famëkeq, 
i kishte bërë njerëzit skeptikë për idealet dhe motivet e saj dhe jo vetëm ata 
të së majtës, por të gjithë. Më e rëndësishmja ishte se ajo kishte zbuluar 
para botës anët më të ulëta dhe më të errëta të qytetit tonë, është e 
natyrshme që ne do të dëshironim që këto aspekte të ishin fshehur. Ishte 
Kalkuta që e bëri nënë Terezën legjendare siç ajo është, por të gjithë pyesim 
se çfarë mori qyteti si shpërblim. Me fjalë të tjera nevoja e nënë Terezës për 
qytetin ishte më e madhe se nevoja e qytetit për të. 
 
 Një tjetër gazetar pro-Terezës, Shankar Lal Bhattacharya, i cili gjithmo-

në ishte ndjerë krenar se ishte rritur, në një familje të klasës së mesme, në 



 396 

fqinjësi me rezidencën zyrtare të gruas më të famshme në botë, komentoi 
për mungesën e njohjes që nënë Tereza kishte në Kalkuta si në jetë ashtu 
edhe në vdekje. Në një artikull të zbukuruar me pjesë të marra nga T. S 
Eliot, të botuar në revistën për gra Sananda, ai përshkruan se si ajo gjithmonë 
digjej nga dëshira për të qenë e njohur nga kalkutasit: 

 
Deri në ditët e fundit, ajo vinte rrotull nesh (ai ka mundësi të ketë pasur 
parasysh gazetarët lokal) me qëllim që ajo të njihej dhe të vlerësohej më 
tepër.... Unë nuk hezitoj që të pranoj se ne kalkutasit nuk u lidhëm aspak 
me të aq ngushtë, sa ajo kishte dëshiruar. Pas çmimit Nobel, në vitin 1979 
ajo ishte bërë si një “monument” në qytet, figura të njohura nga çdo anë 
erdhën për ta takuar atë. Shumica e kalkutasve u informuan për të, nga 
gazetat dhe televizionet. 
 
Është interesante që dy gazetarë lokalë të mirënjohur komentuan për 

mungesën e ndikimit që nënë Tereza kishte pasur në Kalkuta, por Shankar 
Lal Bhattacharya, i cili ka një qëndrim ekstrem pro-nënë Terezës, i qortoi 
kalkutasit për këtë fenomen. Madje, as ai nuk pretendoi që funksionet e saj 
bamirëse të ishin kaq madhështore saqë të kishin lënë mbresa te qytetarët. 
Unë konkludoj nga analizat e Shankar Lal Bhattacharya se nënë Tereza ishte 
disi e prekur nga që ajo nuk ishte e njohur nga kalkutasit tipik naiv. Është e 
veçantë mënyra se si ajo pranonte nga kushdo në botë që ti bënte publicitet, 
por asaj nuk i bëhej aspak vonë për t’u bërë e njohur në Kalkuta, qoftë midis 
njerëzve, qoftë midis gazetarëve. Qëllimi i saj i vetëm ishte arrinte më shumë 
lavdi për çështjet e saj (aborti dhe besimi i saj fetar) duke shfrytëzuar 
mungesën e reputacionit e qytetit. Sidoqoftë, ajo ishte e kujdesshme për 
besimet e shumëllojshme fetare në Indi, tensionet etnike dhe politike që 
ishin gjithmonë prezent dhe ishte gjithmonë e zellshme për të qenë gjith-
monë në anën e fitimtarëve në qytet, kështu që u binte çështjeve rrotull. 

Nënë Terezës iu bë një funeral shtetëror. Është gjithashtu një shenjë 
respekti nga autoritetet për të vdekurën dhe natyrisht që shumë u bë nga 
institucioni katolik. Fati kishte qenë gjithmonë bujar me nënë Terezën, 
shumë herë gjatë jetës së saj; edhe vdekja e saj ndodhi gjithashtu në një kohë 
shumë të volitshme. Sepse kryeministër në këtë kohë ishte I. K. Gujral, një 
politikan pa përkrahje, i cili drejtonte një koalicion të çuditshëm dhe të 
pashpresë që u shpërbë në tetë muaj. Gujral ishte përkrahës i nënë Terezës 
dhe donte gjithashtu, që t’u jepte një sinjal mbështetës minoriteteve. Nëse 
nënë Tereza do të kishte vdekur shtatë muaj më vonë kur BJP erdhi në 
pushtet, gjërat do të kishin qenë ndryshe. Sidoqoftë, madje edhe BJP mund 
t’i kishte bërë asaj një funeral shtetëror, po të kemi parasysh përfshirjen 
diplomatike ndërkombëtare. Në Indi, funeralet shtetërore nuk janë si në 
perëndim, kur kryetari Dhomës së Ulët në parlamentin indian, G. M 
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Balayogi vdiq në një aksident ajror me helikopter, atij iu bë menjëherë një 
funeral shtetëror. 

Në një funeral shtetëror të gjitha shpenzimet janë të paguara nga taksa 
paguesit indianë, nga qeveria qendrore dhe ato të shteteve. Dëshirat e urdhrit 
për ftesat dhe çështjet e tjera fetare u respektuan. Data u fiksua për të 
shtunën në 13 shtator, pas një çoroditje në fillim. Murgeshat ishin të zëna 
duke pritur delegacionet, të cilat grumbulloheshin në Kalkuta, duke sjellë 
donacione të mëdha dhe që nuk tregoheshin. Një nga fotografitë e paha-
rrueshme u botua gjatë javës në The Statesman, me titullin “ Telefonin celular 
në një dorë dhe tespihet në tjetrën.”, duke treguar një murgeshë që po bënte 
një telefonatë me telefon celular dhe me tjetrën duke dredhur tespihet. 
Shumë prej figurave të njohura dhe të mëdha që u grumbulluan në Kalkuta, 
të tilla si Hillary Clinton, Chretien, mbretëresha Noor, po e takonin për herë 
të dytë brenda një jave, sepse ato kishin marrë pjesë në funeralin e 
princeshës Diana në Londër. SHBA dërgoi veçanërisht një delegacion të 
madh, që numëronte mbi njëqind vetë, duke pasur një numër senatorësh dhe 
anëtarësh të kongresit.  

Vetëm Vatikani dërgoi delegacionin më të madh. Një burrë shteti botë-
ror, i cili nuk e sentimentalizoi pikëllimin e tij ishte Nelson Mandela. Ai e 
përshkroi atë si një njeri të veçantë dhe nuk e përmendi fare punën e saj për 
bamirësi, apo dashurinë për të varfërit etj. Mandela, faktikisht, e njeh 
Kalkutën shumë mirë, megjithëse e ka vizituar veçse një herë. Jyoti Basu 
është një mik personal dhe gjatë kohës që në Afrikën e jugut ishte në pushtet 
aparteidi ANC dhe marksistët e Kalkutës kishin lidhje të ngushta. Shumë 
para u dërguan në Afrikën e jugut nga Kalkuta nëpërmjet donacioneve 
publike për të ndihmuar ANC. 

Një nga kokëçarjet kryesore që u përballën autoritetet ishte gjendja e 
trupit gjatë ditëve midis vdekjes dhe funeralit. Madje edhe kur arkivoli u lëviz 
të dielën, nga shtëpia e nënë Terezës për në kishën e St. Thomas, vihej re një 
ngjyrë jeshile e dallueshme. Megjithatë murgeshat vazhdonin të mohonin se 
kishte ndonjë problem. Ato thanë “ Nëna është mirë. Ajo mund të dëgjojë 
dhe të shikojë çdo gjë. A nuk mund ta shihni që ajo s’ka nevojë as për akull 
që të qëndrojë mirë?” Sidoqoftë, famullitari kryesor Francis Gomez tha: 
“Unë e di që motrat janë duke folur nga zemrat e tyre, por ne kemi marrë 
masa të plota teknike, me bekimin e Jezusit sigurisht, që të mbajmë të 
konservuar trupin.” Patologët shtetërorë e trajtuan trupin me shumë lëndë 
kimike dhe iu vendos një “xhaketë ftohëse” speciale rreth e rrotull. Kjo 
“xhaketë ftohëse” u ble posaçërisht për këtë gjë dhe u soll nga jashtë me 
shpejtësi nga shteti. 

Duke qenë një funeral shtetëror, trupi i saj “iu dorëzua” zyrtarisht 
ushtrisë mëngjesin e të enjtes në 11 shtator dhe që nga ajo kohë, ushtarët 
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bënë roje pranë trupit të vdekur. Mundësia e fundit e publikut për ta parë 
ishte të premten pasdite, kohë në të cilën turmat ishin rralluar përsëri. 

Sikurse shpesh në jetë, edhe në vdekje nënë Tereza e braktisi Kalkutën 
dhe qytetarët e saj. Një shembull është trajtimi i Leon Madeira, në duart e 
misionareve të bamirësisë. Madeiras-ët janë një nga tre familjet me origjinë 
portugeze, të cilat mbetën në qytet kur para ardhësit e tyre erdhën në 
Kalkuta në shekullin XVIII. Ata kanë qenë arkivolpunues qysh nga viti 1836. 
Leon Madeira kishte përgatitur arkivole, ekskluzivisht për murgeshat e 
misionareve të bamirësisë (dhe për vëllezërit gjithashtu), për vite të tëra. 
Natyrisht ai mendoi që lavdia finale e të punuarit të një arkivoli për nënë 
Terezën, do t’i përkiste atij.  

Në të vërtetë ai ishte përgatitur mjaft mirë për këtë, duke zgjedhur 
drurin dhe modelin (të traditës së thjeshtë Viktoriane), kur ai u njoftua se 
shërbimet e tij nuk do të nevojiteshin. Atij iu tha se misionaret e bamirësisë 
kishin vendosur që të pranonin një arkivol dhuratë nga dioqeza e kryepe-
shkopit të Bombeit. Do të ishte e papërfytyrueshme që organizata të refuzo-
nte një ofertë nga katolikët e Bombeit, të fuqishëm politikisht dhe të shumtë 
në numër. Leon Madeira nuk mori asnjë ndjesë apo shpjegim zyrtar apo jo 
zyrtar nga organizata. 

Të shtunën në datën 13, ditën e funeralit arkivoli në mënyrë ceremoniale 
u transportua 500 metra nga kisha, nga një numër ushtarësh simpatikë 
indianë, pastaj u zhvendos në një shtrat topi në orën 8.45 paradite, i cili iu 
bashkëngjit një transportuesi ushtarak të quajtur “traktor”. Rreth 15 kamionë 
ushtarak dhe një numër makinash ndoqën traktorin. Në traktor ishin një 
duzinë ushtarësh me çallma dhe një gjysmë duzine murgeshash dhe priftëri-
njsh kryesorë të urdhrit. As një turmë nuk e ndoqi kortezhin. Mendohej se 
përgjatë rrugës do të kishte turma njerëzish, por aty pati vetëm disa njerëz 
aty-këtu. 

 Kortezhi udhëtoi 5 kilometra deri te stadiumi Netaji Indoor Stadium, 
vendtakimi i funeralit, duke arritur aty në orën 10 paradite. Ceremonia e 
meshës, vendosjes së kurorave dhe e mbajtjes së fjalimeve zgjati për tre orë 
rresht. Misionareve të bamirësisë u ishte dhënë një dorë e lirë të ftonin kë të 
donin në stadium, ku mund të rrinë ulur 12.000 njerëz. Nuk kishte më 
shumë se njëqind të varfër dhe njerëz të pa aftë në stadium, të cilët ishin 
sjellë me autobus nga shtëpia e nënë Terezës. Arsyeja pse ato nuk ftuan më 
shumë është një mister. Në stadium ndodheshin rreth 6000 njerëz, gjysma e 
të cilëve ishin murgesha dhe nga besimet e tjera fetare. Kishte zyrtarë dhe 
delegacione indiane dhe të huaja. Ishte gjithashtu, një numër i madh i 
personelit të ushtrisë dhe të policisë së sigurimit, veshur me rroba civile. Dhe 
sigurisht aty ishin të pranishëm një numër i madh njerëzish, burra dhe gra 
nga media botërore. 
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Me gjithë kohëzgjatjen dhe kompleksitetin e vendosjes së kurorave me 
lule, kjo u bë pa shkaktuar ndonjë incident të madh, përveç dy incidenteve të 
vogla. E para ishte mos paraqitja në skenë e zëvendës ministrit të transpor-
teve dhe të komunikacionit të Kazakistanit kur u thirr emri i tij (askush nuk e 
dinte që ai kishte ardhur në qytet), dhe e dyta ishte kur ushtarët nuk mundën 
të sillnin një kurorë me lule për përfaqësuesin e Brazilit. 

Vendosja e kurorave ishte një skenë cirku, një ushtar që ecte me hap të 
shtrirë dhe që ia dorëzonte kurorën me lule delegatit me lëvizje robotike të 
thata, pastaj ecte me marsh tutje në mënyrë pompoze. Shumë delegatë gjithë 
respekt prekën trupin e nënë Terezës pasi kishin vendosur kurorën. Përfaqë-
suesja e Kolumbisë erdhi me një minifund. 

Sidoqoftë funerali u shoqërua nga duartrokitje pafund, të pavenda dhe të 
vazhdueshme nga audienca. Sapo presidenti shqiptar i cili ishte i pari që 
vendosi kurorën me lule, një pjesë e turmës filloi të duartrokiste. Kjo filloi si 
një prirje për të vepruar kështu. Sa herë që vendosej një kurorë me lule, 
audienca (pjesa më e madhe e tyre) duartrokiste. Madje edhe murgeshat u 
bashkuan. Delegacioni i Vatikanit nuk mund të bënte asgjë veçse të 
lëkundeshin gjithë ankth në kolltukët e tyre. Duartrokitjet sa erdhën dhe u 
shtuan dhe aty nga fundi, erdhi radha për kryeministrin Jyoti Basu të vendo-
ste kurorën e tij, duartrokitjet u bënë gjëmuese dhe të pandalshme. Personi i 
fundit përpara presidentit të Indisë, i cili vendosi një kurorë me lule ishte 
“komandanti suprem i ushtrisë për zonën lindore”. Ndoshta do të kishte 
qenë më mirë që një fëmijë nga jetimorja e nënës, të vendoste kurorën e 
fundit apo një buqetë me lule. 

Arsyeja pse turma (një pjesë e saj) u soll në këtë mënyrë, nuk dihet. Kjo 
gjë nuk u bë për të shkaktuar fyerje të qëllimshme, apo për të vendosur në 
siklet njerëzit; është një nga këto mënyrat e pashpjegueshme që grupet e 
mëdha të njerëzve papritur zgjedhin si të sillen. The Statesman zgjodhi për 
audiencën artikullin-lajm me titull: “Disharmonia vihet re në funeralin mar-
sian” për faqen e tij kryesore. Në orën 1. 20 pasdite ushtarët u shfaqën në 
stadium dhe e transportuan arkivolin 500 metra të tjerë në krahë, para se ta 
vendosnin në transportuesin ushtarak. Kapaku i arkivolit u la i hapur që 
njerëzit të kishin mundësi që të shihnin murgeshën e vdekur, e cila tani ishte 
mbuluar me një mushama sepse kishte filluar që të binte shi. Gjatë të dyjave 
etapave të udhëtimit kortezhi eci me 5 kilometra në orë. Rruga nga u kthyen 
për herë të dytë ishte 6 kilometra e gjatë, dhe në total u bënë 11 kilometra.  

 Një vlerësim bujar i numrit të njerëzve në vargun e kortezhit të gjatë 11 
kilometra e llogarit atë në 80.000 njerëz, megjithëse ka mundësi të ketë qenë 
60.000 njerëz. Kur vdiq babai im, 5.000 njerëz transportuan trupin e tij 
(brenda një gjysmë ore) nga Gjykata e Lartë (ai kishte qenë një avokat që 
mori përsipër raste në interes të publikut) deri te kolegji mjekësor i Kalkutës, 
kolegj të cilin unë e kam ndjekur, ku ai i kishte dhuruar trupin e tij departa-
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mentit të anatomisë (një tjetër provë, megjithëse personale, që rrugët e 
Kalkutës nuk janë të mbushura me trupa të vdekurish). 

Në orën 2. 20 të pasdites kortezhi qëndroi 500 metra para shtëpisë së 
nënë Terezës dhe tetë ushtarë e transportuan trupin përgjatë rrugës A. J. C 
Bose Road, pastaj u kthyen në rrugicën e ngushtë pranë numrit 54a, përfun-
dimisht duke hyrë në ndërtesë nga hyrja e saj e famshme anësore. Ushtarët u 
shfaqën në orën 2. 40, pasi kishin dorëzuar zyrtarisht te priftërinjtë dhe 
murgeshat arkivolin. Dymbëdhjetë ushtarë që ishin duke qëndruar jashtë në 
shinat e tramvajit lëshuan tre breshëri pushkësh në ajër në orën 2.45 pasdite. 
Kati përdhes i shtëpisë së nënë Terezës ishte dedikuar dhe përgatitur gjatë 
javëve të mëparshme që të ishte vendi ku do të qëndronte trupi i nënë 
Terezës. Arkivoli u ul në në dheun e gërmuar në katin e parë të shtëpisë së 
nënë Terezës në orën 2. 55 pasdite. Jokatoliku i vetëm që u lejua të ishte 
prezent në atë moment të çmuar, ishte llogaritari i saj S. M. Roy Chaudhuri. 

Zor se kishte ndonjë të varfër përgjatë rrugës ku u zhvillua funerali. 
Njerëzit, të cilët kishin ardhur, vepruan kështu vetëm nga kurioziteti. 

Shumë kishin menduar gabimisht që tre mbretëreshat (e Spanjës, Bel-
gjikës, dhe e Jordanisë) dhe Hillary Clinton do të udhëtonin me kortezhin. 
Disa donin të shihnin se si Imelda Marcos dukej në jetën e vërtetë! 

Michael Sheridan duke shkruar në The Sunday Times371 të Londrës, pranoi 
se me gjithë shkëlqimin e ceremonisë “Vetëm të varfërit mungonin... vetëm 
pak nga të varfërit e sëmurë, për të cilët ajo e kushtoi jetën e saj ishin 
radhitur anës rrugëve të Kalkutës.” Por pastaj e arsyetoi se ata donin të vinin 
por “ishin trembur që të largoheshin!” Në fakt edhe ata pak të varfër që 
kishin ardhur, ishin të tërhequr më shumë nga shkëlqimi i ceremonisë se sa 
nga vetë Tereza. 

The Boston Globe372 tha: “Një plan për të pasur një grup nga më të 
privuarit e qytetit për të shoqëruar trupin në udhëtimin e tij final, ishte flakur 
tej në minutën e fundit.” Gjëja që nuk shpjegonte ishte se përse ishte flakur 
tej; sepse nuk mund të gjendeshin të privuar të mjaftueshëm për të dhënë një 
pamje madhështore. 

 Ata mund të thonë çfarë të duan për këtë. Nëse gazetarët e huaj kishin 
qenë të habitur me mungesën e më të varfërve të të varfërve, të cilët duhet të 
ishin duke vajtuar kur kalonte mbrojtësja e tyre e fundit, ata qëndruan të 
heshtur me mençuri. 

Poeti britanik (Welsh) Stephen Knight ishte në Kalkuta gjatë funeralit të 
nënë Terezës. Më poshtë është tregimi i publikuar prej tij për eksperiencën 
që pati në Kalkuta: 

 

 
371 The Sunday Times 14 shtator 1997. 
372 The Boston Globe, 13 shtator 1997. 
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13 shtator, unë arrita në Kalkuta mëngjesin kur zhvillohej funerali i nënë 
Terezës, rrugët ishin shumë të qeta. Rrugës për në qytet,ku ne kaluam... 
tabelat reklamuese të ndërrmarjeve të ndryshme: çeliku Tata i bën nderimet 
e saj nënë Terezës, apo ngjyra e pagabueshme e bardhë me blu e rasës së saj 
pranë sloganit “Bëj gjëra të zakonshme me dashuri të jashtëzakonshme”- 
Berger Paints. Kjo ishte e preferuara ime, një skicë e një shushunje të 
prekur nga hidhërimi pranë pamjes së varfër të nënë Terezës. 
Edicioni i mëngjesit të The Statesman ishte plot me gjeste të tilla: 
 

Nderimi ynë gjithë respekt për Nënën, 
Që na mësoi ne të duam njerëzimin, 
Vajtojmë thellësisht nga Duckbill Drugs. 
Regd . Office 265 Jodhpur Park 
Kalkuta 68 

 
Dyqane të mbyllura me qepena, pengesa për të kontrolluar turmat, policia 
dhe ushtria në çdo cep. Kur ishim duke kaluar rrugës, shoferi më tregoi nga 
do të kalonte funerali nga Netaji Indoor Stadium deri në shtëpinë e nënë 
Terezës, ishte një lagje që duhej të ecje pesë minuta në këmbë nga Oberoi 
Grand (hotel), hyrja e tij ruhej nga njerëz të sigurisë veshur me kostume të 
zinj dhe me radio marrëse. 
 
(Kjo ishte për sigurinë e zëvendës kryeministrit të Britanisë dhe dukeshës së 
Kentit, sikurse zbulova më vonë) Pasi rregullova rrobat, unë eca deri te 
rruga më e afërt ku do të kalonte kortezhi, nëpërmjet një vendkalimi me 
dyqane, RAYMOND SUITING. Mallra autentike. Dyqani Nu-fab anash 
një burri që ishte duke larë një rrobë gjithë vaj në trotuar duke e përplasur 
fort me duart e tij, një tjetër që tringëllinte monedhat në një gotë teneqeje... 
fëmijë që shisnin letër të mbështetur në dyshek prej kashte të vendosur në 
rrugë (melodramë, romanca, Jeffrey Archer I Pari Midis të Barabartëve), 
nxitova për të zënë një pozicion afër pengesave, tanimë të mbushura me 
spektatorë... një helikopter fluturonte lart, zogjtë ishin duke fluturuar 
përqark, rreth një duzinë në qiellin e mbuluar me re, një skenë nga një film 
western. Të folurit ishte në Bengali, turma ishte duke u shtyrë, duke më 
parë me dyshim, por aty nuk kishte asnjë vajtim, asgjë të ngjashme me 
funeralin e princeshës së Wellsit një javë më parë: thjesht, të gjithë kërkonin 
të zinin një pozicion të mirë.373 
 

Është interesante, që një revistë amerikane, Workers World374 të botojë 
këtë koment të guximshëm: 

 
 

373 Stephen Knight, Poetry Wales, Bridgend, 33:4, fq 33-4. 
374 Worker’s World, 25 shtator 1997. 
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Media kishte parashikuar se duhet të ishin rreshtuar nëpër rrugë një milion 
të varfër duke vajtuar. Përse në realitet, më pak se 5% të këtij numri dolën 
në rrugë? 
A janë mirënjohës njerëzit e varfër? 
 
Peter Popham, korrespondent i gazetës The Independent të Londrës, ja 

çfarë tha për takimin që pati me njerëzit që kishin zënë radhë që të shihnin 
trupin e nënë Terezës më herët në kishë: 

 
Njerëzit kishin të gjitha llojet e shpjegimeve se përse kishin ardhur, “Unë 
erdha sepse doja të shihja rreshtin me njerëz” tha qetësisht një burrë... “Ne 
duam të shohim trupin e saj” tha një tetëmbëdhjetë vjeçar, “ajo është e 
famshme, ja përse kemi ardhur ne.” Ai mbante një pllakat me shkronja të 
mëdha: “Më të dashurat nënë Tereza dhe Diana, ne nuk do t’ju harrojmë ju, 
sa të rrojmë, do t’ju kujtojmë.” 
Është e dukshme që fama ndikon shumë. Një vajzë elegante veshur me një 
sari ngjyrë kafe të mëndafshtë dhe të modeluar me lule, duke mbajtur në 
duar një çadër, një bllok skicimi, stilolapsat dhe kamerën çau rrugën, me 
sytë që i shndrisnin në krye të turmës që priste jashtë kishës. Ajo shkrepi 
disa herë aparatin, pastaj hapi bllokun e skicimeve dhe hodhi në të skenën e 
xhipave ushtarak dhe fyelltarëve Rajput. Ajo tha, “Unë jam duke shkruar 
poezi për këtë, filloi me “Poema për Dianën” dhe vazhdoi me “Poema për 
Terezën”... Në Londër vite më parë unë eca nëpër rrugët tuaja duke u 
përpjekur që të kapja Rex Harrison dhe Audrey Hepburn. Unë kam zënë 
radhë për ditë të tëra duke u përpjekur të shihja dukën Ellington...”375 
 

Pjesa e popullsisë së qytetit që shprehu pikëllimin më shumë ishin spor-
tistët! Arsyeja për këtë është e paqartë, por mund të jenë mobilizuar nga 
personaliteti shtetëror dhe ministri energjik i sporteve dhe transportit 
Subhash Chakraborty, ai vetë është një admirues i Terezës. Megjithëse një 
marksist, Subhash Chakraborty, njihet si një njeri që nuk është miqësor për 
të varfërit dhe për sëmurët, ishte ai që deklaroi luftë ndaj atyre që tërheqin 
karrocën me duar dhe gjithashtu, vuri në rrezik personalitetin dhe reputacio-
nin e tij duke kërkuar ndalimin e të gjitha tezgave në rrugët e qytetit.  

Një ditë përpara funeralit, të premten në datën 12, Subhash Chakraborty 
u kërkoi sportistëve që të mblidheshin në Allen Park, një copë e vogël bari 
rreth një kilometër nga kisha e St. Thomas. U dhanë urdhra që të vinin të 
veshur me të bardha sipas riteve hindu të mbajtjes zi dhe të sillnin me vete 
nga një buqetë me lule. 

Pas funeralit, delegacioni i vendlindjes së nënë Terezës, Shqipëria, u 
përfshi në një incident të sikletshëm. Delegacioni që përbëhej nga presidenti 

 
375 The Independent on Sunday, Londër, 14 shtator 1997. 
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dhe katër të tjerë ishin ndalur në hotelin Hindustan Internacional. Hoteli kishte 
qenë siguruar që llogaria do të paguhej nga shteti ose nga qeveria qendrore, 
por kur erdhi koha që delegacioni të largohej, hoteli refuzoi që t’i linte të 
largoheshin pa paguar llogarinë, të cilën atyre iu desh ta paguanin. Ministri i 
financave të Bengalit perëndimor, më vonë, i rimbursoi shqiptarët. 

Ja si u jep Kalkuta lamtumirën të preferuarve të saj? Në funeralin që u 
zhvillua për Tagoren, në vitin 1941 morën pjesë 2 milion njerëz, kur 
popullsia e Kalkutës ishte 4 milion, shumë më pak se 11.5 milion që është 
tani. Pjesëmarrja publike në varrimin e Tagores ka vetëm një të barabartë në 
histori, atë të Viktor Hygo-së në Paris në vitin 1881, vetëm se funerali i 
Hygo-së dallohej më tepër për atmosferën e shfrenuar të festës në rrugë që 
vazhdoi për një javë. Le të flasim për vdekjet që kanë ndodhur kohët e 
fundit në Kalkuta. Si mbajti zi dhe u soll popullsia në funeralin e Satyajit Ray 
në datën 24 prill 1992? Që të sjellë një ide të asaj se çfarë ndodhi unë po citoj 
një burim si gjithë të tjerët, The Wall Street journal: 

 
Mund ta imagjinoni sa e madhe është një turmë me një milion njerëz? 
Është e pamundur që të japësh ndjenjën e të qenët në një shoqëri njerëzore 
kaq shumë të ngjeshur, por kështu ndodhi kur shumë qytetarë të shtetit, të 
qeverisur nga komunistët të Bengalit perëndimor u mblodhën këtu për 
funeralin e Satyajit Ray... Trupi (i tij) qëndroi në Institutin e Filmit të Benga-
lit perëndimor, në pjesën e Kalkutës të quajtur Nandan dhe numri i madh i 
pjesëmarrësve që ishin duke përcjellë të vdekurin e pamundësoi për një farë 
kohe manovrimin e arkivolit të hapur, të mbuluar me kurora për t’u 
vendosur në shtratin e topit... Policia ishte e shqetësuar se gati një gjysmë 
milioni që nuk kishte pasur mundësi të hynte në Nandan mund të fillonte të 
rebelohej... 
Është e vështirë për ata që janë jashtë të kuptojnë intensitetin e dashurisë 
që bengalezët kishin për të, për të cilët thuhet se kanë poezinë në shpirtin e 
tyre ashtu si gjuhën që flasin. Për bengalezët nën moshën 25 vjeç, sidoqo-
ftë, Satyajit Ray përkujtohet jo si një prodhues filmash, por si një shkrimtar, 
veçanërisht për librat për fëmijë. Ai ishte shkrimtari më i shitur në gjuhën 
bengaleze dhe fituesi më i madh në të gjithë Indinë... 
Atmosfera ishte e zymtë. Kalkuta ishte duke mbajtur zi për veten. Satyajit 
Ray kishte qenë simboli i Bengalit për vetë vlerësim.376 
 

The Wall Street Journal sigurisht që e mbuloi gjerësisht vdekjen e nënë 
Terezës dhe shkroi dy artikuj të gjatë377 (një nga ata e shkruaji Philip Lawler, 
botuesi i Catholic World Report) duke lartësuar madhështinë dhe qenien e 
saj si perëndeshë. Kjo nuk është për t’u çuditur, sepse në Wall Street janë 

 
376 Wall Street Journal, Europe and Neë York, 29 prill 1992. 
377 Ibid., 8 shtator 1997. 
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edhe mbështetësit më të mëdhenj të nënë Terezës. Gazeta sidoqoftë, duke 
bërë një favorizim harroi të raportonte reagimin e kalkutasve për vdekjen e 
saj, megjithëse ajo shkroi raporte të panumërta në fenomenin që shpërtheu 
në Londër pas vdekjes së princeshës Diana. 

Në shtypin lokal shpërtheu një debat, menjëherë pas vdekjes së nënë 
Terezës, kjo ndodhi pas një artikulli të botuar në gazetën Ananda Bazaar 
Patrika. Artikulli ishte shkruar nga Swami Lokeshwarananda, udhëheqësi i 
misionit bamirës të Ramakrishna, një nga misionet më të mëdha bamirëse të 
Indisë. Artikulli u shfaq në faqen kryesore, i shtrydhur nën titullin e lajmit 
kryesor të ditës me shkronja kapitale: “VDES NËNA E SHEKULLIT TË 
XX-TË” dhe një portret të madh të së vdekurës. Artikulli i Swami Loke-
shwarananda ishte titulluar “Le t’i përkulemi asaj, një mikeshe të të varfë-
rve.” Ai tha se si nënë Tereza që nuk ishte e lindur në Indi, kishte adoptuar 
Indinë si vendin e saj dhe i shikonte indianët si njerëzit e saj gjithashtu. Ai 
ritregoi histori të shkurtra lavdëruese nga ato kur ishte takuar me të, në një 
kishë kur kishin punuar në të njëjtën lagje për punë bamirësie. Ai tha: “Ajo 
punoi në interes të të varfërve deri në frymën e saj të fundit.” Pastaj ai tha: 

 
Kur vura re ngritjen dhe përhapjen të punës së saj, u shqetësova se mos do 
të sakrifikohej cilësia për të arritur sasinë. 
Por ajo kritikohet me të drejtë se ajo ka ushtruar presion të lehtë mbi ata që 
kishte nën përkujdesje që të konvertoheshin në katolicizëm, por kjo akuzë 
mund të ngrihet, gjithashtu, mbi të gjitha organizatat e misioneve bamirëse. 
Tani pyetja që bëhet shpesh është. Cili është ndryshimi ndërmjet punës që 
bën nënë Tereza dhe asaj që bën misioni Ramakrishna. Ndryshimi është te 
dëshira e saj për publicitet. Ndërsa puna e misionit Ramakrishna bëhet në 
qetësi, nënë Tereza gjithmonë në mënyrë aktive kërkoi t’i bëhej publicitet. 
Shumë njerëz duke përfshirë edhe ata që jetojnë në qytet, nuk janë në dijeni 
të plotë mbi shtrirjen e aktiviteteve të misionit Ramakrishna, sepse ne 
punojmë në qetësi. Ne nuk kërkojmë të bëjmë dredhira. 
 
Artikulli i Swami Lokeshwarananda shkaktoi një potere që hapi debate 

gati për një muaj në faqen e korrespodencës të gazetës. Ishin të shumë ata që 
e mbështetën, por shumtë ishin edhe ata që thanë se nuk ishte gjë e mirë që 
të kritikoje “një grua fisnike evropiane një ditë pas vdekjes së saj.” 

Një debat i vogël ndodhi në datën 11 shtator, për një arsye të çuditshme, 
The Statesman publikoi një intervistë me dentistin e nënë Terezës Barin Roy, i 
cili megjithëse ishte duke rikujtuar pacienten e tij më të famshme, tha në 
mënyrë të pafajshme që ajo kishte dhëmbë të prishur dhe se ishte e dhënë në 
mënyrë të pazakontë ndaj çokollatave. Artikulli u shkrua me qëllim që të 
hidhte dritë mbi pjesë të ndryshme të jetës së gruas që kishte impresionuar 
botën, por që kalkutasit dinin pak për to. Institucioni katolik u zemërua 
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shumë, veçanërisht meqë media botërore ishte në qytet në atë kohë dhe 
mund të lexonte diçka që nuk i përshtatej imazhit. 

Me gjithë indiferencën e plotë të publikut, sektori bashkiak vendosi 
lajmërime ngushëllimesh në gazetë dhe në tabelat e reklamave publike, siku-
rse thotë nga vëzhgimet e tij poeti Stephen Knight. Për gati një javë gazetat 
kryesore të shkruara në anglisht dhe në gjuhën bengali botonin në faqet e 
tyre lajmërime me ngushëllime nga kompani të ndryshme, të mëdha dhe të 
vogla. Kompani të tilla si Haldia Petrochemicals, Apollo Tyres, Sahara 
Group, India Tobacco, B Sirkar Jewellers ishin ndër kompanitë më të mëdha 
zi mbajtëse. Një nga kompanitë më të mëdha reklamuese të qytetit vendosi 
një tabelë të madhe me mbishkrimin: “Nënë Tereza: Përjetësisht 1910.”  

Të gjitha dyqanet e kekut Monginis qëndruan mbyllur ditën që u zhvillua 
funerali, në shenjë respekti. 

Papa nuk mori pjesë në funeral, gjë e cila çuditi shumë njerëz. Media 
perëndimore ishte një kritikuese e dobët. ABC tha, “Kur nënë Tereza u shtri 
për të pushuar të shtunën, midis atyre që do përcjellin të vdekurën nuk do të 
përfshihet udhëheqësi i kësaj bote i fesë së cilës ajo i kushtoi pjesën më të 
madhe të 87 viteve të jetës së saj, Papa John Paul II.”378 

Arsyeja gjysmë zyrtare që Vatikani përhapi si thashethem, ishte për 
shkak të arsyeve të shëndetit. Kjo nuk dukej që të ishte shumë e vërtetë 
sepse në më pak se një muaj më vonë ai nisi një turne të lodhshëm në Brazil. 
Zyrtarisht Vatikani në mënyrë të patundur dhe të vazhdueshme refuzoi që të 
jepte ndonjë deklaratë për arsyen e mospjesëmarrjes së tij. Megjithëse tani 
vazhdimisht “ai lodhej më shpejt se më parë, kur pushonte, ishte i kthjellët 
dhe kujtesa e tij ishte e mprehtë.” Vetëm një muaj më parë Vatikani kishte 
mënjanuar shqetësimet e sapolindura për Papën, dhe tha se shëndeti i tij 
ishte normal. 

Rangjet e larta dhe radhët e katolikëve ishin çuditur me mungesën e 
Papës, dhe kur Vatikani tha që do t’i kërkonte kardinalit të lindur indian, 
Lourduswamy që të përfaqësonte zyrtarisht Vatikanin në funeral, katolikët 
indianë e morën këtë si një braktisje. Ata i thanë Vatikanit se meqenëse qeve-
ria indiane ishte duke shpenzuar kaq shumë para dhe energji do të ishte e 
pasjellshme që të mos shfaqje një farë vlerësimi. Grupet katolike në internet 
filluan të bënin zhurmë me kundërpadi dhe kritika. Vatikani tërhoqi kardi-
nalin Lourduswamy dhe dërgoi numrin dy në “qeverinë” e Vatikanit. Sekre-
tari i shtetit Angelo Sodano. Duke dërguar Sodanon u arrit një kompromis i 
zgjuar, ai kishte pozitë të lartë në Vatikan, por ishte më tepër përfaqësues i 
krahut administrativ, se i krahut fetar. 

Arsyeja e mungesës së Papës mbetet diçka misterioze, po mund të ketë 
të bëjë me ortodoksinë dhe fundamentalizmin e tij. Ka shumë mundësi që ai 

 
378 ABC News and Starware Corporation, 7 shtator 1997. 
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nuk dëshironte të drejtonte një ceremoni shumë fetare në vende të pa shen-
jtëruara. Dhe do të ishte e papërfytyrueshme për të që të drejtonte meshën 
në prezencë të një shumice jo katolike. 

Ajo që nuk dihej në përgjithësi nga katolikët e zakonshëm është se nënë 
Tereza e dinte që “udhëheqësi i kësaj bote të besimit fetar, të cilit ajo i kishte 
kushtuar pjesën më të madhe të jetës së saj, nuk do të ishte i pranishëm në 
funeralin që do të zhvillohej për të.” Pak para se ajo të vdiste kaloi shtatë 
javë në Romë (pjesën më të madhe të majit dhe të qershorit të vitit 1997) 
kohë në të cilën ajo takoi Papën disa herë. Ajo e kishte diskutuar me njerëzit 
e saj më të ngushtë, shumë vite para se të vdiste, mënyrën se si do të zhvillo-
hej funerali i saj. Ajo do të duhet të ketë qenë në dijeni që Papa nuk kishte 
për të ardhur në funeralin e saj dhe ka mundësi të ketë qenë një vendim i 
marrë në mënyrë të përbashkët. Sepse nënë Tereza vetë i përkiste të njëjtit 
lloj të katolicizmit ortodoks. Është diskutuar shpesh herë nëse ajo e ka ditur 
se asaj do t’i bëhej një funeral shtetëror (ushtarak). Unë kam dëgjuar shumë 
herë për neverinë që do të kishte ndierë nënë Tereza nga një ceremoni gjithë 
shkëlqim dhe ku të varfërit të mungonin. Të varfërit zgjodhën që të mungo-
nin dhe për sa i përket një funerali gjithë shkëlqim, ajo e dinte që do të bëhej, 
nëse BJP të mos ishte në udhëheqje, në kohën që ajo vdiq. Ajo vendosi që ta 
pranonte funeralin shtetëror indian për hir të katolicizmit, sepse kjo do të 
nënkuptonte që feja e saj ishte pranuar nga institucionet qeverisëse indiane. 
Ajo ka mundësi që të mos e ketë ditur që do të transportohej në shtratin e 
një topi, por edhe nëse ajo do ta kishte ditur, ajo do të qëndronte e heshtur 
që të mos i vështirësonte gjërat me qeverinë indiane. 

Rruga që përshkroi kortezhi i funeralit të saj, ka mundësi që të mos ishte 
aprovuar nga ajo, meqenëse tregonte pjesët më të mira të Kalkutës, rrugë të 
gjera, hektarë me parqe të lulëzuara, ndërtesa elegante ku vezullonin pikat e 
shiut në diell. Nënë Tereza acarohej nëse Kalkuta portretizohej si një qytet 
normal, ajo ndjente se largonte vëmendjen nga puna dhe imazhi i saj. 

Ajo çka i habiti më shumë kalkutasit ishte se një ngjarje kaq e madhe kaloi 
absolutisht pa asnjë incident të pafat, sepse ky është një qytet i paqëndrueshëm 
ku emocionet janë gjithmonë të forta, kurdoherë që ka një grumbullim 
njerëzish. Një javë pas zhvillimit të funeralit Shuma Raha duke shkruar në The 
Telegraph379 komentoi se sa të lehtësuar do të ishin ndjerë zyrtarët që gjithçka 
kaloi paqësisht, veçanërisht kur ky funeral krahasohej me funeralet e tjerë të 
mëdhenj publik. Ajo përmendi se në funeralin e Satyajit Ray turmat u 
përfshinë nga emocionet dhe pastaj thyen rregullat, apo në funeralin e yllit të 
shfaqjes ditore të emisioneve në televizionin Uttam Kumar në vitin 1980 dhe 
gjatë rrugës që ndoqi trupi i Tagores për t’u djegur në turrën e druve, turmat 
iu sulën trupit të poetit, duke i shkulur mjekrën për ta mbajtur si kujtim. 

 
379 The Telegraph, 21 shtator 1997. 
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Arsyeja se përse nuk pati asnjë incident gjatë funeralit të Terezës është se aty 
nuk pati asnjë emocion, Kalkuta i dha (jep) një farë vendi nënë Terezës, por 
kurrë nuk u lidh me të. Gjithashtu nuk pati asnjë turmë. 

Duke shpjeguar mungesën e shfaqjes në mënyrë të përgjithshme nga 
kalkutasit, gazetarja e The Boston Globe Patricia Smith deklaroi:380 “Në qetësi, 
vajtuesit e Kalkutës bërtisnin”. Ajo gjithashtu vërejti “nuk pati asnjë vajtim, 
asnjë qarje të mbytur, asnjë e dhënë pas vajtimit torturues.” Pastaj, ajo 
përmendi “komunitetin Afrikano-Amerikan ku të gjithë përpëliteshin dhe 
përmendnin lavdinë, duke thirrur për atë që kishte ikur.” Në Kalkuta ata i 
thanë lamtumirë “nënës së shenjtë” me një qetësi që ishte për t’u respektuar 
dhe që të linte pa ndjenja. Sa fjalë të mëdha ka përdorur për të përshkruar 
“indiferencën”! Kushdo që kishte kaluar gjysmë dite në Kalkuta, do t’ju 
tregonte që “qetësia respektuese” është e huaj këtu. Është interesante që pak 
pasi ajo u kthye nga Kalkuta Patricia Smith iu desh të hiqte dorë nga 
gazetaria sepse u konfirmua që ajo kishte fabrikuar histori për disa kohë. 
Duhet të kenë qenë falsifikime të pabesueshme që një gazetar të disiplinohet 
në këtë mënyrë. Me sa duket The Boston Globe duhet ta ketë ditur që ajo ishte 
duke e bërë këtë gjë, por me sa duket raportimi që ajo i bënte ngjarjeve në 
Kalkuta u përshtatej editorialeve të gazetës. 

Ndarja më dysh e ndjenjave për nënë Terezën në Kalkutë mund të 
ilustrohet nëpërmjet një editoriali që u botua në Ananda Bazaar Patrika, një 
ditë pas funeralit. Pjesa duke e përshkruar nënë Terezën si “një legjendë e 
gjallë” vazhdoi me “Si në jetë dhe në vepra, ashtu edhe në vdekjen e saj, 
nënë Tereza i solli lavdi Kalkutës.” Vetëm se përfundonte me: “nëse nënë 
Tereza e ka vendosur Kalkutën në hartën e botës përsëri, atëherë kjo njohje 
e ka paraqitur qytetin tonë, si një nga vendet më të errëta të planetit.”  

Unë mendoj se kalkutasit u egërsuan nga buja ndërkombëtare për të dhe 
nuk dinin saktësisht si të reagonin. Kjo e shpjegon mungesën totale të tur-
mave që të shkonin për të vizituar trupin e saj në tre ditët e para, pastaj 
papritur u panë njerëz të shumtë duke zënë radhën. Njerëzit e kuptuan që 
kjo grua ishte e njohur në perëndim dhe pastaj menduan që të ketë qenë një 
njeri i madh. Institucionet katolike gjithashtu, përhapën thashetheme në 
fshatrat përreth që një grua e shenjtë ishte e vdekur në qytet, afrimi te ajo 
dhe kontakti fizik sillte mrekulli, kryepeshkopi i Kalkutës e pranoi që një 
thashethem i tillë ishte përhapur rreth e rrotull kur ai u shfaq bashkë me mua 
në emisionin Today with Pat Kenny, një program i radios Irlandeze në datën 30 
gusht 2001. Shumë fshatarë, të cilët nuk kishin asnjë ide se kush ishte nënë 
Tereza, sollën talismanë dhe medalje, të cilat ata u përpoqën që t’i fërkonin 
në kutinë prej xhami që rrethonte trupin. 

 
380 The Boston Globe, 14 shtator 1997. 
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Është e dukshme që nga një qytet me 11.5 milion banorë, kur media 
perëndimore deshi të bënte një vëzhgim të ndjenjave popullore për të mundi 
të fliste kryesisht vetëm me të krishterë. Zyra franceze e lajmeve Agence 
France Presse foli me tre njerëz, dy prej tyre katolikë ndërsa i treti tha: 

 
“Tani unë nuk di ku të shkoj” tha Hazel D’Costa, një banorë i Kalkutës.....” 
Unë nuk mund të shpreh ndjenjat dhe brengosjen time në fjalë”- tha ajo 
“Unë e vizitoja shtëpinë e nënë Terezës një herë në javë që të gjeja 
ngushëllim... (jo ndihmë). Noel Gomes, një tjetër banor i Kalkutës shtoi: 
“Nënë Tereza na bëri ne (katolikët) të ndiheshim krenarë gjatë jetës së saj. 
Tani që ajo ka shkuar në qiell, ne ndihemi akoma edhe më krenarë.” Një 
kinez i vendosur në Kalkuta, të cilin e quanin Al Wong, u ankua për faktin 
që nënë Tereza vdiq para se të hapte një zyrë në atdheun e tij, Kinën, “Ne 
të gjithë mezi po prisnim që ajo të hapte një zyrë në Kinë”- tha ai. 
“Fatkeqësisht ajo nuk mundi ta bëjë këtë. Ngushëllimi ynë i vetëm është se 
misionaret e bamirësisë kanë një qendër në Hong Kong, i cili tani i është 
kthyer Kinës.”381 

 

Popullsia kineze në Kalkuta që u vendos në fillim të shekullit të XX-të 
është pothuajse e krishterë (katolike) dhe është kundër qeverisë në Pekin. Me 
sa duket, askush nga të tre nuk foli për veprat bamirëse të nënë Terezës. 

Peter Popham, gjeti në turmë një njeri që kishte pasur përfitim nga ajo 
dhe rastisi që ai të ishte Kasu D’Souza, një katolik nga Goa. Një ish-peshka-
tar dhe një marinar tregtar, ai erdhi në Kalkuta një vit më parë me gruan dhe 
fëmijët e tij për të kërkuar punë.  

Kasu D’Souza i tregoi Popham-it se para se të gjente një punë, ai hante 
mëngjes gjithmonë te kuzhina e nënë Terezës. Nuk ka mundësi që ai të ketë 
qenë menjëherë i mirëpritur po të mos kishte qenë një katolik. 

The Sunday Time i Londrës botoi një fotografi me titullin “Dashuria e 
Nënës” një fëmijë i veshur mirë pa dyshim i klasës së mesme ishte treguar 
duke tundur një poster të nënë Terezës gjatë rrugës që ndoqi kortezhi i fune-
ralit të murgeshës së vdekur. 

Gjatë javës ndërmjet vdekjes dhe kohës kur u zhvillua funerali, gazetarët 
ndërkombëtarë filluan të mbërrinin në Kalkuta në një numër të madh, duke 
iu përshtatur statusit që kishte nënë Tereza si një njeri i famshëm. Hotelet e 
qytetit patën një biznes të madh, po kështu edhe ata që shisnin lule. 
Fatkeqësisht, Hotel Grandi një nga më të vjetrit dhe hotelet më të mirë u kap 
në befasi, duke qenë se një javë më parë kishte mbyllur gjysmën e dhomave 
të tij për t’i rinovuar dhe për këtë arsye humbi miliona të ardhura. 

 
381 Sikurse është postuar në www.Nando.net. 
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Gazetarët perëndimorë gjatë kësaj kohe xhironin nëpër Kalkuta në 
kurriz të saj. Shumë gazetarë të televizioneve punësuan të rinj vendas që t’i 
shpinin ata në vendet më të këqija nga ku ata do të transmetonin emisionet 
dhe lajmet e tyre. Gazetari i ITN Robin Denselow duke transmetuar pranë 
një kanali të errët të rrethuar në datën 11 shtator 1997 në lajmet e mbrëmjes 
që shikoheshin nga miliona vetë në Britaninë e madhe, nga lagje të varfëra, 
tregonte një grua e cila ishte duke larë flokun e saj në kanal. Udhërrëfyesi i tij 
për në këtë vend ishte Tom Woodhatch, i cili po punonte si vullnetar me 
misionin bamirës Kalkuta Rescue, dhe i cili sipas opinionit tim e urren 
hinduizmin dhe vështirë se i përfill kalkutasit.  

Robin Denselow bëri një intervistë të shkurtër me Tom Woodhatch, 
përpara kësaj skene të tmerrshme dhe deklaroi: “Kjo është mënyra se si jeto-
jnë në Kalkuta shumica e njerëzve; tani që nënë Tereza ka vdekur, nuk do të 
mund ta bëjnë më këtë.” 

Patricia Smith shkroi në Boston Globe382 se kishte pëshpërima kolektive 
apo murmuritje T-e-r-e-z-a të cilat sa vinin dhe shtoheshin në qytet! Ajo gjeti 
një lypës jashtë në Orient Furnishers i cili bënte një përpjekje tepër të madhe, 
të shqiptonte emrin e tij. Por ishte vetëm një fjalë që ai mund ta përsëriste, 
Tereza. Ajo gjithashtu e quajti Kalkutën, “Një botë e përkohshme përleshjes 
dhe kaosit”, duke nënkuptuar që qyteti shpejt do të zhdukej pas vdekjes së 
mbrojtëses së tij të vetme. 

Revista Time bëri zbulimin unikal që midis legjioneve me njerëz të varfër 
të Kalkutës nuk kishte asnjë të vetëm që të mos ishte ndihmuar nga nënë 
Tereza për ndonjë gjë. Se si një sahib amerikan erdhi në këtë përfundim pas 
disa orësh (apo madje ditësh) në një hotel me pesë yje ende mbetet mister 
për mua. I njëjti gazetar i Time ishte punësuar një vit më parë nga një gazetë 
Britanike dhe raportimet e tij atëherë, për nënë Terezën kishin qenë të 
arsyeshme dhe jo sentimentale. Tani padronët e tij të rinj dhe lexuesit donin 
që të propagandohej miti dhe ai ishte i përgatitur që ta bënte këtë.  

 Si edhe shumë të tjerë, korrespodenti i BBC Nick Gowing bëri një tallje 
të ulët për Kalkutën, ai tha që përshëndetja e planifikuar nga ushtria, me 
goditje baterie ishte zëvendësuar me një batare pushkësh për të shpëtuar 
qytetin nga thërrmimi! 

Duke mposhtur frikën e futur nga sahibët dhe ngurrimin për t’i kritikuar 
ata, dikush shkroi në gazetën The Statesman që Nick Gowing, duke qenë se 
ishte një sahib britanik duhet ta dijë se vetëm një gjëmim i vetëm i bubulli-
mave të stuhive të musonëve ishte një milion decibel më i fortë se zhurma e 
përshëndetjes së propozuar me artileri. 

Një nga personat e pikëlluar nga vdekja e nënë Terezës ishte gazetari i 
televizionit britanik në Hong Kong, Ian Williams. Intervista që ai kishte 

 
382 The Boston Globe, 13 shtator 1997. 
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planifikuar me nënë Terezën, kishte për të qenë e fundit nëse ajo do të kishte 
jetuar edhe një ditë tjetër. Ai kishte mbërritur në Kalkuta, në datën 4 shtator 
me ekipin e tij të xhirimit, me qëllim që të regjistronte reagimin e saj për 
vdekjen e princeshës Diana. Ai kishte ardhur posaçërisht për të xhiruar 
lutjen që do të mbahej nga nënë Tereza në katedralen e St. Paul në datën 7 
shtator, një ditë pas funeralit të princeshës Diana. Ai gjithashtu kishte 
shpresuar të fliste me njerëz të ndryshëm, të cilët kishin qenë prezent gjatë 
vizitës së Dianës në Kalkuta. Duke u përgatitur për intervistën e tij, ai shkoi 
në shtëpinë e nënë Terezës në mëngjesin e 5 shtatorit dhe si një gazetar 
televiziv perëndimor që ishte iu lejua menjëherë hyrja në shtëpinë e nënë 
Terezës që në orën 7 të mëngjesit. Ai foli me të për pak minuta por mjerisht 
ai nuk pati kameramanin me vete. Ian Williams tha që ishte mahnitur nga 
takimi që kishte pasur për herë të parë me shenjtoren e gjallë. Ai tha që e 
kishte pyetur rreth shëndetit të saj, por ajo me modestinë e saj karakteristike 
nuk dëshironte të fliste shumë për veten e saj. Në vend të kësaj ajo e pyeti 
atë për rrethanat e përplasjes së makinës në aksidentin në Paris dhe nëse të 
gjithë ata që kishin qenë në makinë me Dianën kishin vdekur. Ajo u tha 
gazetarëve në Kalkuta se ajo donte të dinte se cili ishte reagimi i britanikëve 
për vdekjen e Dianës dhe nëse asaj po i bëhej një funeral madhështor ashtu 
si edhe duhej. Ajo gjithashtu rikujtoi dashamirësinë e princeshës dhe veprat e 
saj në bamirësi dhe gjithashtu takimin e tyre të fundit në New York. Kur Ian 
Williams i kërkoi leje zyrtare për të filmuar lutjet e të dielës që do të bëheshin 
për Dianën, nënë Tereza i tha që gjithçka duhej të rregullohej nëpërmjet 
mikeshës së saj Sunita Kumar. Ai nuk pati mundësi që të kontaktonte Sunita 
Kumar në telefon atë ditë, por rreth orës 11 paradite, në të njëjtën ditë ai 
mori një telefonatë nga djali i saj që nënë Tereza kishte vdekur. Ian Williams, 
ai ishte këmbëngulës që intervista e tij e orës 7 paradite duhej të regjistrohej 
si intervista e saj e fundit zyrtare. 

Kjo thjesht ilustron që edhe në ditën e fundit në tokë, nënë Tereza ishte 
e lidhur pas publicitetit dhe propagandës dhe se ajo nuk përzihej me të 
varfërit. 

Në muajt që vijuan pas funeralit, unë shkrova disa qindra letra drejtuar 
njerëzve tw famshëm që kishin ardhur për të shprehur respektin e tyre “she-
njtores së lagjeve të ndyra”. Në thelb, u drejtova të gjithëve këto dy pyetje: 

1. A përshtatej opinioni që kishin për punën e nënë Terezës përpara se 
ata ta shihnin realisht këtë punë në Kalkuta? A u dukej atyre prania e 
saj në qytet e jashtëzakonshme? 

2. A jetonte qyteti i Kalkutës sipas imazhit të tmerrshëm që merrej me 
mend? 

Nga të 50 politikanët amerikan që unë u shkrova askush nuk u përgjigj. 
Ata përfshinin senatorë, anëtarë kongresi, gjithashtu edhe Hillary Clinton. 
Unë i shkrova asaj një letër dhe një e-mail. Zyra e saj dërgoi një përgjigje 



 411 

automatike me e-mail që më siguronte që mund të dërgohej një përgjigje e 
shkruar por që kurrë nuk u dërgua. 

Sekretari personal i princeshës së Spanjës, Jose Cabrera Garcia shkroi383 

se ajo nuk ofronte mendimet dhe opinionet e saj për njerëzit dhe vendet, 
kështu që etj. 

Prezantuesja e televizionit, dhe figura e njohur Christiane Amanpour e 
CNN-it, tha: “Ajo që unë pashë gjatë vizitës time të shkurtër ishte një qytet 
krenar, njerëz dinjitoz dhe të sjellshëm me të gjithë gjallërinë e një qyteti të 
madh kudo në botë. Ishte e qartë që nënë Tereza ishte një prej shumë 
banorëve të shquar të Kalkutës.”384 

Deborah Wong, korrespondentja për Azinë e ABC shkroi: 
 
Herën e parë që unë shkova në Kalkuta solla me vete para përfytyrimin e 
një qyteti të mjeruar dhe me lagje të varfëra. Ajo çfarë unë gjeta në vend të 
kësaj ishte një metropol energjik, plot me ndërtesa të vjetra magjepsëse dhe 
i përshkruar nga një jetë kulturore kumbuese... Unë nuk mund të them nëse 
është vërtet apo jo nënë Tereza një figurë e nderuar në qytet. Por me 
vdekjen e saj ajo u bë një simbol për njerëzit... Unë mendoj se përherë e më 
shumë njerëz po zbulojnë hijeshitë e saj (Kalkutës).  
(Unë besoj se Newsweek bëri një emision me temë “Kthimi i 
Kalkutës.”)385 

 
 Sekretari personal i dukës së Kentit Judi Newton shkroi, “Si një vizitor 

që bën vizita të shpejta madhëria e saj mbretërore nuk ka mundësi që të 
ofrojë një opinion mbi këtë temë.”386 Dukesha e Kentit, e cila ishte konvertu-
ar në katolicizëm disa vite më parë kishte udhëtuar disa herë për në qytet, me 
avionin e privilegjuar që i përkiste Tom Cruise; ajo ishte përfaqësuesja e 
mbretëreshës në funeral. 

Ish kryeministri holandez dhe gjithashtu, një katolik i devotshëm, Ruud 
Lubbers shkroi, “ Ajo çka pashë nuk përkonte me imazhin e vjetër të 
Kalkutës... Unë mund ta ndjeja thellësisht prezencën e nënë Terezës kudo. 
Atmosfera ishte plot me bamirësi. Ishte sikur ajo të ishte me ne, prania e saj 
mund të ndihej në të gjitha rrugët e Kalkutës.”387 

Gazetarja e Newsweek, Keneth L. Woodward, e cila e konsideron veten e 
saj një lloj eksperteje për të përcaktuar shenjtorët dhe e cila shkroi një artikull 
të papërmbajtur menjëherë pas vdekjes së saj (Shenjtërimi tani: Bekimi i 
Nënë Terezë) u përgjigj gjithë zemërim, “Më vjen keq por nuk shkova në 

 
383 Letër e datës 6 mars 1998. 
384 Letër e datës 9 shkurt 1998. 
385 Letër e datës 30 mars 1998. 
386 Letër e datës 27 janar 1998. 
387 Letër e datës 15 dhjetor 1997. 



 412 

Kalkuta, ne kemi korrespodent në Indi për këtë qëllim dhe unë nuk bie 
dakord me linjën për të cilën janë përkujdesur politikanët socialistë të 
Kalkutës ku thuhet se ajo i dha qytetit një emër të keq.” Ndoshta ngaqë unë 
isha duke shkruar nga Kalkuta, gazetarja Keneth L Woodward as nuk u 
shqetësua që të përdorte një letër për të shkruar, ai më ktheu pas letrën time 
me një përgjigje të shkarravitur në krye të saj. 

Pas vdekjes së nënë Terezës, udhëheqësja e re e urdhrit është motër 
Nirmala (Joshi). Ajo u zgjodh në shkurt të vitit 1997, tetë muaj para vdekjes 
së nënë Terezës. Kur u njoftua se nënë Tereza do të zbriste nga rangu që 
kishte dhe se një udhëheqëse e re do të zgjidhej, media botërore reagoi si 
duhet, historia u raportua në detaje dhe me rëndësi. Kjo ishte e kuptueshme 
dhe për shkak të statusit që ajo mbante. Por kur çështja se kush do ta 
zëvendësonte u zvarrit dhe zgjedhja u shty më shumë se një herë, nuk pati as 
një lodhje për të dhënë lajmet, unë mbeta shumë i habitur me këmbënguljen 
që media vazhdoi që ta ndiqte këtë çështje. Një interes të tillë unë e kam 
vënë re vetëm gjatë zëvendësimeve mbretërore. Të tilla si Monako apo 
Nepali. Zëvendësimet politike si në Korenë e Veriut apo në Siri nuk kanë 
qenë në gjendje që të ngjallin një interes të tillë. Përkundër jo popullaritetit 
tim që kam me gazetarët, unë u kontaktova nga disa prej tyre, për të më 
dëgjuar se si e parashikoja atë që do të ndodhte më pas. (Unë nuk ofrova 
asnjë koment.) 

Gjatë dhjetorit 1996 dhe janarit 1997, 100 misionare të bamirësisë nga e 
gjithë bota erdhën në Kalkuta për t’u përgatitur për zëvendësimin e madh. 
Shpenzimet për të sjellë nga cepat e largët të botës 80 njerëz ishin të 
përballueshme nga organizata. Data e zgjedhjes u vendos për 2 shkurtin 
1997, dhe dy javë përpara datës “zgjedhëset” u tërhoqën për të diskutuar 
çështjen. Por papritur në datën 28 janar zgjedhja u shty, pafundësisht dhe pa 
dhënë ndonjë arsye. Spekulimet ishin të shumta në media por asgjë nuk u 
mor vesh se çfarë ndodhi saktësisht. Unë mendoj se pati mospajtim midis 
Vatikanit dhe nënë Terezës se kush duhej të zgjidhej. Unë besoj se ajo 
preferonte motrën e thjeshtë dhe të ashpër Frederick, një anglo-malteze 
strikte në disiplinë dhe ultra ortodokse. Ka mundësi që njerëzit e zgjuar në 
Vatikan menduan se Fredrick-a, megjithëse e shëndoshë nga ana ideologjike, 
do të ishte një katastrofë në media. Ata donin motër Nirmalën, një zgjedhje 
e zgjuar. Nirmala është e dashur, Nirmala është e re, Nirmala kishte pasur 
një arsimim shekullar deri në nivelin universitar, por për më tepër ajo 
paraqet triumfalizmin e fesë katolike, ajo është një e konvertuar hindu nga 
familja Brahmin. Ajo është nga Nepali dhe zyrtarisht kombi i vetëm në botë 
hindu. Në mars shtypi indian spekuloi që konflikti dhe çoroditja brenda 
organizatës ishte kaq i thellë, saqë as një pasuese nuk do të zgjidhej, por do 
të krijohej një këshillë murgeshash. Kishte gjithashtu spekulime se urdhri 
mund ta transferonte selinë e tij qendrore në Vatikan. Duhet të përmendim 



 413 

këtu se megjithëse nënë Tereza gjithmonë theksonte se organizata në të 
vërtetë ishte indiane, në vitin 1965 ajo pushoi së qeverisuri nga arqdioqeza e 
Kalkutës dhe kaloi nën qeverisjen e drejtpërdrejtë të Vatikanit, arsyeja për 
këtë është e paqartë, por mund të jetë pjesërisht financiare. 

Përfundimisht pas tre shtyrjesh, zgjedhjet u mbajtën dhe një kandidate u 
shfaq. Motër Nirmala u bë “eprori i përgjithshëm” dhe fotografia e saj që 
buzëqeshte, duke përshëndetur nga ballkoni me nënë Terezën në krah të saj, 
në një karrige me rrota, u botua në të gjithë botën, shpesh në faqet e para. 

Nirmala është një njeri i ndershëm dhe me shpirt të mirë që nuk i flet 
me kujdes fjalët e saj, dhe as nuk ka frikë që t’i thotë publikisht mendimet e 
saj. Në datën 12 shtator, një ditë përpara funeralit të nënë Terezës, Nirmala 
ra dakord që të mbante konferencën e saj të parë për shtyp. Kjo ndodhi si 
pasojë e këmbënguljes së gazetarëve të ndryshëm nga e gjithë bota, të cilët 
duhej të largoheshin nga Kalkuta ditën tjetër dhe ishin të etur të shpinin pas 
për lexuesit e tyre diçka nga zëvendësuesja. Konferenca e shtypit ishte një 
katastrofë mediatike me publikun indian. Nirmala tha që varfëria ishte e 
bukur dhe nuk kishte asgjë të gabuar që të varfërit të qëndronin të varfër: 
“Ne duam që të varfërit të pranojnë varfërinë me të njëjtin stoicizëm që 
tregojnë edhe murgeshat. Ata duhet të jenë të kënaqur me çfarë do qoftë që 
Zoti u jep atyre.” Ajo tha që nuk kishte asnjë të keqe me pasurinë derisa një 
pjesë e saj u jepej të varfërve. Për pyetjet e gazetarëve indianë rreth fondeve 
dhe burimeve të tyre financiare, dhe rreth mungesës së publikimeve të 
llogarive financiare ajo tha që urdhri mbështetej te Zoti për fonde dhe se 
nuk do të kishte asnjë ndryshim në politikën e mos bërjes publike të 
llogarive financiare.  

Ajo përsërit qëndrimin e nënë Terezës për të pranuar para nga çdokush, 
pa pyetur për mjetet se si ishin përfituar këto para. Pastaj erdhi përplasja, 
gazetarët indianë e pyetën atë se çfarë pikëpamjesh kishte ajo për abortin dhe 
për përdorimin e kontraceptivëve. Në këtë pikë këshilltari i saj Naresh 
Kumar, i cili ishte në podium me të, u përpoq që t’i ndërronte drejtim disku-
timit. Por ajo e ndaloi atë dhe u përgjigj gjithë kurajë që pikëpamjet e urdhrit 
ngeleshin të pandryshuara, përdorimi kontraceptivëve dhe abortimi ngele-
shin mëkate dhe ishin të neveritshme.  

Ditën tjetër mediat vendase kishin në titujt e tyre kritika për pikëpamjet 
e saj. Letrat për korrespodencën gjithashtu, përmbanin opinione që shfaqnin 
neveri për të. Është interesante që gjatë gjithë jetës së saj kurdoherë që nënë 
Tereza ishte përballur me pyetje që duhej dhënë një përgjigje jo popullore 
ajo gjithmonë ja arrinte të devijonte në termat “dashuri” apo “ lutje”. 
Pikëpamjet e Nirmalës janë saktësisht të njëjta me ato të Terezës, por nënë 
Tereza kurrë nuk i kishte shqiptuar ato kaq qartë kur ishte në tokën indiane. 
Për më tepër është interesante që edhe sot indianët nuk e dinë se deri në 
çfarë shkalle nënën Tereza ishte kundërshtuese ndaj abortit dhe kontracepti-
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vëve. Ata nuk janë në dijeni se si ajo e shikonte varfërinë si një natyrë me 
virtyte, gati për t’u dëshiruar dhe për t’u kultivuar. 

Trupi i nënë Terezës ndodhet i varrosur në një varr të thjeshtë në 
shtëpinë e Nënës në Acharya Jagadish Chandra Bose, në Lower Circula Road. 
Një metër mbi varr qëndron figura e Madonës me një fëmijë, ata ishin 
biondë që lëshonin dritë, por pak kohë më parë dikush ka pasur mendimin 
për t’i pikturuar ata me ngjyrë të errët. 

Nënë Tereza kishte dashur (apo pritur) që të varrosej në sheshet e kishës 
St. John në Sealdah ku janë shumë prej murgeshave të saj varrosur. 
Sidoqoftë në 9 Shtator të viti 1997 institucionet katolike të Kalkutës 
deklaruan për medien lokale se ata kishin vendosur për një vend brenda 
shtëpisë për shkak se ata ishin të shqetësuar se varri i saj do të përdhosej! 

Më pak se 50 njerëz vizitojnë varrin çdo ditë, gati të gjitha ata vizitorë në 
qytet. Në përvjetorët e vdekjes dhe ditëlindjes së saj dhe nganjëherë në 
pashkë dhe krishtlindje shifra mund të shkojë deri në 200. 
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Nga shenjtore e gjallë  
në shenjtore 

 
Mos më kthe mua në një njeri të parëndësishëm duke u përpjekur që të më bësh shenjtore. 

 
- DOROTHY DAY, aktiviste katolike sociale për të varfërit. 

 
Një shenjt katolik bëhet në dy faza, bekim dhe kanonizim. Etapa e parë 

bekimi, mbaron duke e deklaruar personin “të bekuar”. Kanonizimi përfun-
don procesin dhe personi bëhet “i shenjtë”. Një mrekulli kërkohet që të 
bekohet personi dhe një që të kanonizohet. Ishte dy e nga dy por ky Papë i 
shkurtoi kështu që të mund të krijonte më shumë shenjtorë. Në të vërtetë ai 
ka krijuar gati një mijë shenjtorë, më shumë se të gjithë para ardhësit e tij të 
marrë së bashku në këto dy mijë vjet përpara tij.  

Vëzhguesit e Papës e quajnë shpesh Vatikanin e tanishëm “një fabrikë 
shenjtorësh”. 

Sa vite duhet të kalojnë përpara se një person, çështja e të cilit merret 
parasysh deri sa ai përfundimisht të bëhet një shenjtor, çdo hap mund të kër-
kojë dekada, dhe gjithashtu personi mund të ngelet i pezulluar midis këtyre 
dy fazave. Se sa shpejt ai ose ajo është në gjendje që të arrijë në fund të pro-
cesit, varet se sa shumë kohë dhe para janë të përgatitur mbështetësit e tij të 
shpenzojnë, është pak a shumë e ngjashme me zgjedhjet për presidentin e 
SHBA. Bekimi më i shpejt që është bërë i përket Jose Maria Escriva, i cili e 
arriti në 17 vjet (derisa u bë nënë Tereza*)388. 

Ai ka shumë milionerë që e mbështesin, po ashtu edhe shumë punëtorë të 
përkushtuar që punojnë pa lodhur për të, në të njëjtën mënyrë nënë Tereza ka 
shumë ndjekës të pasur, të pushtetshëm dhe këmbëngulës që e mbështesin. 

 
388*Bekimi i Terezës tani është thjesht çështje formaliteti. 



 416 

Menjëherë pas vdekjes së nënë Terezës, unë u shkrova njerëzve të ndry-
shëm duke i pyetur ata se si e shikonin që ajo të bëhej një shenjtore. Para së 
gjithash, çështja që unë ngrija në letrat e mia ishte se nënë Tereza kishte qenë 
e uritur për publicitet dhe shpesh një njeri i pasinqertë, gjithashtu ajo nuk 
kishte qenë gjithmonë e ndershme në prononcimet dhe qëllimet e saj. Unë 
dëshiroja që këto fakte të njiheshin gjatë bekimit dhe kanoninizimit të saj 
dhe pyesja nëse shenjtërimi i saj duhej të vihej në pikë pyetje. 

Dy njerëzve të parë që unë u shkrova ishin Henry D’Souza, kryepeshko-
pi i Kalkutës dhe Peter Gumpel, jezuiti, i cili është një zyrtar thelbësor në 
Vatikan për krijimin e shenjtorëve. Ai është gjithashtu, një faktor politik 
duke ardhur në rritje atje. Peter Gumpel më ktheu përgjigje shumë shpejt: 

 
Natyrisht që unë i respektoj opinionet e tua, por për sa u përket procedura-
ve për çështjet e bekimit dhe kanonizimit, unë kërkoj të të informoj ty se në 
këtë fazë autoritet Romane nuk mund të ndërhyjnë në çështjen e nënë 
Terezës së Kalkutës... Sipas ligjeve të cilat përcaktojnë këto çështje, dësh-
mitë duhet të mblidhen nga organet kompetente vendase, i cili në këtë rast 
është shkëlqesia e tij kryepeshkopi i Kalkutës. Unë jam i sigurt që shkëlqesia 
e tij me kujdes do ti konsideroj të gjitha argumentet të cilat mundësisht 
mund të përmenden kundër çështjes së nënë Terezës dhe se në kohën e 
duhur ai do të informojë autoritetet Romake për këto vështirësi. 
 
Pastaj do të jetë detyra e autoriteteve Romake që të vlerësojnë të tilla 
mundësi... Me urimet më të mira për vitin e ri, 
Me respekt i juaji 
Prof. Dr. Peter Gumpel, S.J 
Romë, 23 dhjetor 1997 
 
Kështu që unë i shkrova shpejt e shpejt Henry D’Souza: 
 
Shkëlqesia juaj! 
Unë po të shkruaj ty për çështjen e bekimit dhe kanonizimit të nënë 
Terezës. Unë i shkrova atë Peter Gumpel, S. J, i cili më këshilloi që t’u 
shkruaja juve, duke qenë se ju jeni organi kompetent vendas që merret me 
këtë çështje. Unë kam dëshmi të shumta përse nënë Tereza nuk duhet të 
deklarohet një shenjtore. Unë dëshiroj që të ofroj dëshmitë e mia 
vullnetarisht si një nxitës i drejtësisë (Promoter Justitie), nëse ju dëshironi. 
Unë do të bashkëpunoj plotësisht me autoritet e Vatikanit për këtë çështje, 
megjithëse dëshmitë që unë do të ofroj në këtë çështje do të jenë të miat. 
Jam i sigurt që ju nuk do të më zhgënjeni; një njeri të lindur dhe të rritur në 
Kalkuta. Unë mezi po pres të kem përgjigje nga ju. 
I juaji sinqerisht 
Aroup Chatterjee 
3 janar 1998 
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(Mua më është thënë nga vëzhguesit e Vatikanit që posti zyrtar i 
“avokatit të djallit”  

(Promoter Justitie) është hequr, gjë që e bën procesin edhe më përkrahës.) 
Henry D’Souza dërgoi një përgjigje të shpejtë, datuar më 17 janar 1998, 

duke më kërkuar që të dërgoja dëshmitë e mia me postë të regjistruar, të cilat 
ai tha do t’i kalonte për shqyrtim “anëtarëve të përshtatshëm të komisionit”. 
Unë përgatita një “dëshmi” dhe ia dërgova me postë të regjistruar Henry 
D’Souza. Më poshtë kam dhënë tekstin e plotë të dëshmisë: 

 
DËSHMI PËRPARA KOMISIONIT PËR BEKIMIN DHE  
KANONIZIMIN E NËNË TEREZËS 
Duke qenë një njeri në një pozicion jo të përgatitur në procedurat 

klerikale, unë nuk shquhem që të bëj një dëshmi zyrtare apo teknike përpara 
komisionit. Sidoqoftë unë kam pasur një interes të fortë për nënë Terezën në 
këto vitet e fundit dhe i kam hulumtuar operacionet e saj, ndoshta në 
mënyrë më plotë se çdo kush tjetër në botë. Dhe si një i lindur, rritur dhe i 
edukuar në Kalkuta, e ndiej se jam në një pozicion ideal për të sjellë dëshmi. 
Komisioni mund të më kërkojë që të paraqitem personalisht përpara tij që t’i 
ofroj dëshmitë e mia. Unë gjithashtu, do të vendos në dispozicion të komi-
sionit dëshmitë e mia audio-vizuale, nëse ai dëshiron që të konsultohet me 
to. Gjatë viteve unë jam trazuar nga mospërputhja ndërmjet fjalëve të nënë 
Terezës dhe veprimeve të saj dhe këtu unë paraqes disa prej tyre. Nënë 
Tereza ka thënë mijëra herë në jetën e saj, se ajo mblodhi njerëz nga rrugët e 
Kalkutës. Ajo e shpjegoi këtë në fjalimin e saj të gjatë kur mori çmimin 
Nobel. Urdhri i saj nuk mblodhi dhe as nuk mbledh njerëz të varfër nga 
rrugët e Kalkutës. Ata nuk kanë asnjë ambulancë shërbimi për më të varfërit 
e më të varfërve të qytetit. Nëse dikush telefonon shtëpinë në Kaligat për ata 
që janë duke vdekur, i thuhet të telefonojë 102 (shërbimin e urgjencës së 
Kalkutës) kështu që ambulancat e spitaleve të bashkisë të sjellin banorin e 
varfër në Kaligat. Unë besoj se nënë Tereza qëllimisht e ka mashtruar botën 
në pohimet e saj se mblidhte nga rrugët banorët e varfër të Kalkutës me 
qëllim që të rriste imazhin për urdhrin dhe për besimin e saj fetar. Dështimi i 
saj për të siguruar mjetet e transportit, ndërsa në të kundërt deklaronte që ajo 
kishte, është edhe më tepër domethënës sepse asaj i ishin dhënë një numër 
ambulancash si donacion. Këto janë përdorur kryesisht si furgona transporti 
për murgeshat e saj, shpesh për tek vendet e lutjes dhe për t’u kthyer prej 
andej. Unë besoj se kjo përbën një abuzim me besimin e njerëzve të tjerë në 
të. Nënë Tereza është regjistruar të ketë thënë (shkruar nga miqtë dhe 
ndjekësit e saj) se urdhri i saj ushqente 4000, 5000, 7000, apo 9000 njerëz në 
ditë në Kalkuta (shifrat nuk janë të rritura kronoligjikisht). 
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Unë nuk e di se çfarë ajo kishte ndërmend duke përmendur këtë numër, 
por mbetet fakt  

që kuzhinat e saj të supës që numëronin dy-tre në Kalkuta nuk ushqenin 
më shumë se 300 njerëz në ditë (një vlerësim tejet tolerant ky). Komisioni 
duhet të marrë parasysh edhe “kartat e ushqimit” që duhet të kenë njerëzit e 
varfër, me qëllim që të marrin të paktën një racion ushqimi në një nga 
kuzhinat. Komisioni duhet të vërejë që të tilla karta nuk janë të thjeshta për 
t’u gjetur nga të varfërit, dhe praktikisht në një lagje të varfër të gjithë të 
krishterët kanë karta të tilla dhe vështirë se ndonjë tjetër nga besimet e 
ndryshme fetare ka ndonjë. Kjo politikë që është ndjekur me kartat, përgë-
njeshtron pohimet e nënë Terezës që ajo i trajton të varfërit nga të gjitha 
besimet fetare njëlloj. Për sa i përket çështjes së animit nga feja katolike, 
“Unë do të dëshiroja që t’i tregoja komisionit gjithashtu, që adhurimi brenda 
shtëpive të nënë Terezës është vetëm katolik dhe adhurimi jo katolik është i 
ndaluar aty. Kjo praktikë duhet të gjykohet, duke qenë se përqindja e 
rezidentëve të fesë katolike brenda këtyre shtëpive në Kalkuta është shumë e 
vogël. Unë dua t’i tërheq vëmendjen komisionit për prononcimet e shpeshta 
të nënë Terezës: “Unë ndihmoj një hindu që të bëhet një hindu më i mirë, 
një mysliman që të bëhet një mysliman më i mirë....” etj. Politika që u mohon 
njerëzve adhurimin e Zotit (ave) të tyre mund të gjykohet si sjellje e ashpër 
dhe poshtëruese. Nënë Tereza tha një herë, “Nëse ka të varfër në hënë, ne 
do të shkojmë atje.” Ajo tha shpesh herë që ajo nuk refuzonte asnjë që 
kishte nevojë për ndihmë, ndërsa në të vërtetë urdhri i saj ndiqte një kriter të 
rreptë përjashtimi se kë të ndihmonin dhe kë jo. Urdhri i nënë Terezës as 
nuk ndihmoi, as nuk ndihmon ndonjë, s’ka rëndësi se sa të varfër dhe të 
paaftë janë, ata të cilët kanë anëtarë familje të çdo lloji, çfarë kanë ata për 
qëllim me termin “rast familjar”. Një nga sloganet e nënë Terezës kishte 
qenë, “Ma sillni atë fëmijë të padëshiruar.” Në fjalimin e saj që mbajti për 
çmimin Nobel ajo tha, “Le t’i kthejmë fëmijët... çfarë kemi bërë ne për 
fëmijën? ... A i kemi bërë ne fëmijët të dëshiruar? Në qoftë se komisioni 
shqyrton se atë çfarë nënë Tereza ka bërë për fëmijët e rrugës në (Kalkuta), 
mund të zbulojë që ajo dështoi të krijonte kushtet optimale të standardeve 
për fëmijët. Me gjithë pohimet e saj ajo nuk e zbatoi politikën e dyerve të 
hapura, në shtëpitë e saj për të varfërit, duke përfshirë edhe fëmijët e varfër. 
Një fëmijë shumë i varfër dhe shumë i sëmurë nuk do të pranohej që të 
kurohej, vetëm në rast se prindërit do të nënshkruanin ose të vendosnin 
gishtin me bojë, në një formë nënshkrimi mbi heqjen dorë të të drejtave mbi 
fëmijën dhe dhënien e tij organizatës. Unë kam të regjistruara me video raste 
të tilla të ngjarjeve, në pragun e derës së jetimores së nënë Terezës. Komisi-
oni gjithashtu, mund të dëshirojë që të intervistojë fëmijë të rrugës që qën-
drojnë rrotull shtëpisë së nënë Terezës, të cilët ishin raportuar në mënyrë të 
përsëritur tek policia nga murgeshat e nënë Terezës, për “bezdisjen” që u 
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bënin vizitorëve që vinin të shihnin shenjtoren e gjallë. Unë kam video-
intervista me fëmijë të tillë, nëse komisioni mund të dëshirojë që të konsulto-
het me to. Në letrën e saj të famshme, të vitit 1978 shkruar kryeministrit të 
atëhershëm të Indisë, Morarji Desaji, duke protestuar kudër vendimit, për 
vënien në fre të grupeve misionare bamirëse kristiane, nënë Tereza përmendi 
që ajo operonte 102 qendra të planifikimit familjar në Kalkuta. Komisioni 
duhet të ketë parasysh që qendra të tilla nuk ekzistojnë. Komisioni gjithashtu, 
duhet të vërejë që në ceremoninë e marrjes së çmimit Nobel, në fjalimin që 
ajo mbajti tha se në 6 vjet kishte 61.273 foshnje më pak, të lindura për shkak 
të veprimtarive të planifikimit familjar që organizata e saj kishte ndërmarrë. 
Nuk ka asnjë bazë për të dhënë këtë shifër dhe ishte e pasinqertë nga ana e 
nënë Terezës që ta përmendte këtë, në ceremoninë e marrjes së çmimit 
Nobel. Në botimin e prillit, të vitit 1996 revista amerikane Ladies Home 
Journal, nënë Tereza tha se dëshironte që të vdiste si të varfërit në shtëpinë e 
saj e të atyre që janë duke vdekur në Kaligat. Kjo është një deklaratë me të 
vërtetë tepër fyese. Deri atëherë ajo kishte pasur trajtime të shumta në 
klinikat mjekësore më të shtrenjta, anekënd botës. Këto përfshijnë The 
Scripps Clinic në La Jolla, Kaliforni dhe në Gemelli Hospital në Romë. Ajo 
gjithashtu kishte patur trajtime në klinikat në Kalkuta, Woodland Clinics dhe 
Belle Vue Clinics, të cilat janë të pa mundshme që të arrihen nga 99% e 
popullsisë indiane. Ajo gjithashtu, pati në raste të shumta trajtime të sofisti-
kuara për zemrën në Birla Heart Institute, në Kalkuta. Kur nënë Tereza vdiq, 
ajo ishte e rrethuar nga aparatura të shtrenjta, të sofistikuara kardiake, të cilat 
ishin përshtatur veçanërisht për të. Të tilla privilegje ishin zakonisht të reze-
rvuara për mbretër, presidentë dhe diktatorë. Nëse të tilla përjashtime 
ekskluzive i përshtaten një shenjtoreje të ardhshme është diçka që i takon 
komisionit të vendosë, por unë do t’i kërkoj komisionit që të vërejë mospër-
puthshmërinë, ndërmjet veprimeve të nënë Terezës dhe prononcimeve të 
saj. Në vitin 1984, nënë Tereza publikisht nuk e pranoi operacionin kirurgji-
kal nga klinika St. Francis Medical Center në Pittsburgh të SHBA-së, duke i 
thënë medias që ajo nuk mund të pranonte një trajtim prej 5000$, por vitin 
tjetër ajo bëri një operacion të tillë (i cili kushtoi madje edhe më shumë) në 
St. Vincent Hospital në New York. Unë mendoj se nënë Tereza apo çdokush 
tjetër duhet të ketë trajtimin më të mirë mjekësor të mundshëm, por ajo 
dështoi plotësisht që t’u jepte pacientëve të saj të paktën në Kalkuta minimu-
min e trajtimit mjekësor dhe të dinjitetit, me gjithë burimet e saj të mëdha 
financiare. Rezidentëve të Kaligatit u janë mohuar shtretërit normalë, ata 
janë të detyruar që të shtrihen në shtretër të varur, të njohur nga urdhri si 
“shtretër kashte”. Ata nuk lejohen që të ngrihen nga shtretërit e tyre dhe që 
të shtriqen. Atyre u janë mohuar vizitat nga të afërmit dhe nga miqtë, në të 
vërtetë ata nuk do të pranoheshin nëse do të kishin ndonjë të afërm. Ata 
janë të detyruar që të urinojnë dhe të jashtëqitin bashkërisht. Atyre u është 
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dhënë trajtimi më i thjeshtë i mundshëm mjekësor, ilaçe lehtësuese të sëmu-
rëve me sëmundje të pashërueshme që kanë dhembje të padurueshme. 
Dorashkat dhe ç’është më e rëndësishmja, shiringat janë shumë herë të 
përdorura kur sëmundjet vdekjeprurëse janë të shumta në popullsinë e 
këtyre shtëpive. Duhet të konceptojmë që shtëpia për të varfërit që janë duke 
vdekur, në Kalkuta ka një veprimtari shumë të vogël, duke u kujdesuar për 
më pak se 100 njerëz. A nuk duhet të ketë të paktën minimumin e 
standardeve për këta njerëz? Çfarë mendon komisioni? Përveç ushqimit të 
thjeshtë dhe të mjaftueshëm, regjimi në shtëpi është shumë i ashpër, disa do 
ta quanin çnjerëzor; përveç pikave që përmenda më sipër, unë do të doja t’i 
tërhiqja vëmendjen komisionit për rruajtjen e detyrueshme të kokave të 
rezidentëve, duke përfshirë edhe femrat. Komisioni duhet të marrë në konsi-
deratë rëndësinë e veçantë që i japin flokut të gjatë gratë indiane (sado të 
varfëra që të jenë). Dikush edhe mund të mos i vërë re shërbimet mjekësore 
në Kaligat (megjithëse komisioni duhet të marrë parasysh të tilla standarde 
injoruese nga një grua që ka burime të mëdha financiare) por nënë Tereza 
dështoi për t’u siguruar minimumin e “dashurisë” dhe dinjitetit rezidentëve 
të saj, megjithë deklaratat e shumta që ajo veproi kështu. Parulla e nënë 
Terezës ka qenë “Ti e bëre këtë për mua”, duke nënkuptuar vuajtjet e 
Jezusit, ajo shpeshherë tha sa “të bukura” ishin vuajtjet dhe dhimbjet. Sido-
qoftë ajo kishte një standard për vete dhe një tjetër për rezidentët e shtëpive 
të saj. Vetes së saj, ajo kurrë nuk i kishte privuar lehtësuesit e dhimbjes dhe 
anestezikët. Nënë Tereza, megjithëse protestonte për të jetuar një jetë plot 
me përulje dhe vuajtje, shpeshherë udhëtoi nëpër botë me aeroplan, në 
klasin e luksit, mundësi, e cila është e arritshme vetëm për super të pasurit. E 
pranoj që ajo nuk pagoi për udhëtimet e saj, por paguan linjat ajrore; unë 
besoj se udhëtimet e saj ishin një shpërdorim i resurseve, të ndërmarra 
kryesisht për qëllime fetare. Shumica e udhëtimeve të saj, duke përfshirë 
edhe udhëtimin e saj të fundit që filloi në muajin maj 1997, ishin për të parë 
betimin që bënin murgeshat e saj. Ajo do të udhëtonte gjithashtu, shpesh për 
në Vatikan për t’u takuar me Papën, në të vërtetë në shumicën e udhëtimeve 
të saj ndërkombëtare, ajo do të ndërpriste përgjysmë udhëtimin për të shkuar 
në Vatikan, ndonjëherë edhe dy herë si në vajtje edhe në kthim. A mundet 
komisioni që të justifikojë udhëtime të shtrenjta dhe kaq të shpeshta nga një 
grua e cila deklaroi se ia kushtoi jetën e saj çështjes së të varfërve? Nganjëhe-
rë kur nënë Tereza ishte në bord të aeroplanit në klasin e parë, ajo do të 
kërkonte t’i jepej ushqim që ta merrte me vete për tua dhënë të varfërve. Kjo 
do t’u linte përshtypje atyre që ishin rrotull saj dhe do të nënkuptonte që ajo 
kurrë nuk do të bënte një gjë që do ta largonte nga çështja e të varfërve, dhe 
me anë të kësaj ajo do të arrinte që të maskonte qëllimin e vërtetë të udhëti-
meve luksoze, të cilat ishin të panevojshme, të paktën për interesin e të 
varfërve. Unë do ta nxisja komisionin që të kishte parasysh shtirjen e nënë 
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Terezës (ndoshta në një mënyrë jo të zgjuar) për të mashtruar dhe për të 
rritur imazhin e saj. 

Gjithmonë duke protestuar se ajo nuk dinte asgjë në lidhje me politikën, 
nënë Tereza votoi në zgjedhjet në Indi, sikurse është bërë e ditur nga autori 
katolik i një prej biografive të saj zyrtare, Eileen Egan, Such a Vision of the 
Street (Një vizion i tillë për rrugën). Ajo gjithmonë sigurohej që murgeshat e saj 
të kishin votuar. Këtu ne përsëri shohim një mospajtim të fjalëve me veprat 
e saj. Për sa i përket çështjeve politike, çështja më serioze që mund të ngrihet 
kundër veprimeve të nënë Terezës, është mbështetja që ajo i dha vendosjes 
së gjendjes së jashtëzakonshme në Indi (1975-1977). Kjo ishte një kohë kur 
të drejtat demokratike u pezulluan dhe mijëra aktivistë, si socialë edhe poli-
tikë u ndaluan pa gjyq dhe u mbajtën të burgosur. Të tjera krime më rrëqe-
thëse, u kryen më parë nga qeveria. Komisioni duhet të marrë parasysh dhe 
programet e sterilizimeve që u kryen me forcë (të burrave të gjorë) gjatë 
kësaj periudhe. Edhe në këtë kohë, nënë Tereza i lëshoi një çertifikatë 
aprovimi gjendjes së jashtëzakonshme (të pranuar në biografinë e saj zyrtare 
që përmendëm pak më sipër), për të ndihmuar mikeshën e saj që atëherë 
ishte kryeministre Indira Gandi. Komisioni duhet të vendosë nëse një 
veprim i tillë i përshtatet një shenjtoreje. Komisioni duhet të konsiderojë 
gjithashtu mënyrën e veçantë, me të cilën nënë Tereza ndërhynte në këtë 
rast, në politikë dhe po ta krahasosh këtë edhe me ndërhyrjen e saj në 
politikën indiane, siç ishte rasti i ndërhyrjes gjatë diskutimit të ligjit mbi lirinë 
fetare në parlamentin indian në vitin 1978. Në shembullin e parë kur të 
drejtat njerëzore ishin të kërcënuara, ajo ndihmoi dhe nxiti fuqitë që ishin 
duke i kërcënuar ato, në shembullin e dytë kur të drejtat katolike ishin të 
kërcënuara ajo ndërmori një protestë çjerrëse. Askush nuk do e kishte kërcë-
nuar atë, nëse do të kishte qëndruar e heshtur në të dyja rastet. Komisioni 
duhet të ketë parasysh edhe përpjekjet për të fituar median, e cila shpesh 
ishte edhe selektive. Ka shumë njerëz të medias (kryesisht në Indi) të cilët 
mund të dëshmojnë për këtë gjë.  

 Unë kam bërë intervista me këta njerëz të tillë, nëse komisioni mund të 
dëshirojë që t’i dëgjojë. Unë e di se ndihma e medias është e domosdoshme 
për funksionuar një organizatë e tillë ndërkombëtare si misionaret e bamirë-
sisë dhe natyrisht mendoj se ishte gjetje e zgjuar nga nënën Tereza që të për-
fitonte nga një ndihmë e tillë, por ajo gjithmonë pohonte se e urrente 
publicitetin. Fjala ‘shenjt’ në kuptimin e përgjithshëm, nënkupton dikë, i cili 
është veçanërisht i sjellshëm dhe bamirës, dikë mbi koprracitë dhe zemër 
ngushtësinë, dikë, i cili nuk i publikon veprimet e tij dhe arritjet, të paktën të 
mos i ekzagjerojë ato. Nënë Tereza ishte një njeri i sjellshëm dhe bamirës, 
por nëse ajo ishte e jashtëzakonshme për sa u përket këtyre çështjeve është 
diçka që i takon komisionit të vendos. Unë i rekomandoj fuqishëm komisio-
nit që të mos ndikohet nga ato çfarë tha ajo, por të shoh përtej kësaj. Ajo 
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ishte një katolike e jashtëzakonshme, dhe në të vërtetë shumë prej burimeve 
të saj financiare (në mos shumica e tyre) u shpenzuan për aktivitete fetare, të 
tilla si trajnimi i murgeshave dhe kandidateve për t’u bërë murgesha. Për 
vëllezërit dhe për motrat, për të mbajtur institucionet, të cilat janë veçanëri-
sht manastire për murgeshat dhe shtëpi për vëllezërit. Kur nënë Tereza u 
thoshte gazetarëve (gjë, të cilën e bënte shpesh) se sa shumë qendra kishte 
nëpër botë, ajo kurrë nuk bënte të qartë faktin që shumica e këtyre kishin 
murgesha dhe vëllezër dhe nuk ishin shtëpi për të varfërit. 

Në këtë kontekst, duhet përmendur mbledhja e fondeve nga ana e nënë 
Terezës, prej njerëzve më reputacion të dyshimtë. Për të dhënë një shembull 
në vitin 1991 ajo mori një shumë të madhe nga Charles Keating, i cili e 
kishte vjedhur shumicën në mos të gjithën nga publiku amerikan, shumë prej 
tyre, njerëz me të ardhura të pakta financiare. Pas arrestimit të Keating, nënë 
Tereza menjëherë, refuzoi madje që të njihte kërkesat e bëra nga autoritetet 
dhe jo më të kthente paratë. A mendonte ajo se dilte mbi ligjet tokësore? 
Nëse paratë do të ishin kthyer disa prej investitorëve të varfër të Keating, të 
cilët ishin mashtruar, mund t’u ishin rikthyer paratë. Nënë Tereza përdorte 
logjikën se ishte duke përdorur paratë e të pasurve që i kishin marrë në 
mënyra të keqija dhe me to po ndihmonte të varfërit. E tillë logjikë është e 
mbrapshtë dhe jo vetëm se ajo ishte duke mbajtur me dijeninë e saj para të 
vjedhura, por sepse shumica e parave ishin shpenzuar jo për të varfërit, por 
për të rritur besimin e saj fetar. Nëse komisioni dëshiron t’i akordojë 
shenjtërinë nënë Terezës sepse ka qenë një katolike e jashtëzakonshme, 
atëherë nuk ka dyshim që një nder të tillë e meriton. Nëse në anën tjetër 
shenjtërimi është diçka që komisioni duhet t’i jap dikujt, i cili është 
gjithashtu, më shumë se thjesht një i ndershëm, “i përulur i zakonshëm”, i 
përkushtuar ndaj të varfërve, pa mashtrime dhe mbi të gjitha një njeri me një 
ndershmëri të veçantë, atëherë sipas opinionit tim, nënë Tereza nuk arrin të 
jetë një shembull ndriçues. Si përfundim unë do t’i kërkoja komisionit nëse 
do të vendoste drejtësi për kujtimin dhe shpirtin e nënë Terezës, e cila e 
kundërshtonte thellësisht abortin edhe në çdo lloj rasti, që të quhet “shenjtorja 
e Kalkutës”, sepse Kalkuta është një nga qytetet më pro abortit në botë, ku 
qindra institucione (një nga ato vetëm disa jard nga shtëpia e nënë Terezës) 
ofrojnë abortimin (praktikisht) sipas kërkesës. 

Dëshmia e paraqitur nga 
Aroup Chatterjee (përgatitur 21 shkurt 1998) 
 
Unë mora një përgjigje të shpejtë për dëshminë time, nga kryepeshkopi 

D’Souza: 
Unë kam letrën tënde për thirrjen që bën për bekimin e nënë Terezës. Unë 
jam duke ua propozuar këtë dëshmi personave që janë të interesuar për 
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këshillën. Uroj që ne të fillojmë procesin për personin, shenjtërinë e të cilit 
ne të gjithë e admirojmë. 
Me urimet e mia më të mira 
H. D’Souza 
Cc: Sr. Nirmala, M.C. me letrën e bashkëmbyllur 
11 mars, 1998 
 
Unë besoj se kryepeshkopi D’Souza nuk kishte kohë që ta lexonte me 

vëmendje dëshminë time, sepse letra e tij duket që të jetë një letër standard 
përgjigjeje për letrat që vinë për ta mbështetur. Në atë kohë një prift kanadez 
që i përkiste vetë misionareve të bamirësisë, i quajtur Brian Kolodiejchuk 
ishte emëruar Postulat në procesin e shenjtërimit. Ai kishte ngritur zyrën në 
Kalkuta me sekretare dhe kompjutera. Unë i shkrova atij: 

 
I dashur atë Kolodiejchuk! 
Unë do të isha mirënjohës nëse do të mund të shikoje në dëshminë time 
mbi kulturën e thellë të mashtrimit që rrethonte nënë Terezën. Unë 
dëshiroj të deklaroj që ajo vetë ishte autorja kryesore e këtij mashtrimi. 
Të lutem a do të lexosh dëshminë time në Kongregacionin për çështjet e 
Shenjtorëve. Unë gjithashtu ua kam paraqitur dëshminë organizmave dhe 
individëve të tjerë që kanë lidhje me këtë çështje. 
Të lutem më njofto se unë do të jem i lumtur që të dëshmojë vetë 
personalisht nëse ju më thërrisni (në çdo cep të botës). 
Unë mbetem 
I juaji sinqerisht 
Aroup Chatterjee 
29 mars 1999 
 
Nuk mora kurrë përgjigje nga Brian Kolodiejchuk, gjë e cila më nxiti më 

mua që t’i shkruaja (me një kopje të dëshmisë sime) Jose Saraiva Martins, i 
cili udhëheq Kongregacionin, për çështjet e Shenjtorëve në Vatikan” 

 
Mbyllur bashkë me letrën është dëshmia për sa i përket bekimit dhe 
kanonizimit të nënë Terezës. Si një njeri i lindur dhe i rritur në Kalkuta, unë 
kam paraqitur dokumente; duhet të merret seriozisht në hetim rasti i nënë 
Terezës, për t’u bërë një shenjtore.  
Unë ua kam dërguar dokumentin shkëlqesisë së tij kryepeshkopit të Kalkutës 
Henry D’Souza dhe njerëzve të tjerë që kanë lidhje me këtë çështje. 
Unë sinqerisht besoj që ju do të lexoni me vëmendje dokumentin dhe do t’i 
merrni në konsideratë çështjet që ngrihen aty. 
I juaji sinqerisht 
Aroup Chatterjee 
4 korrik 2000 
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Unë nuk mora përgjigje nga Jose Saraiva Martins. Ndërkaq në maj të 
vitit 2000, një lajm u shfaq në medien katolike389 i cili thoshte se pyetja e 
dëshmitarëve për çështjen e shenjtërimit të Terezës kishte përfunduar 
tashmë dhe nuk kishte më asnjë dëshmitar për t’u pyetur. Brian Kolodiejch-
uk dha një deklaratë për shtyp që ekipi me pesë anëtarë kishte marrë në pye-
tje 100 dëshmitarë, prej të cilëve 75 ishin nga Kalkuta, ajo që ai nuk tha ishte 
se dëshmitarët nga Kalkuta ishin kryesisht murgesha. Ai sidoqoftë përmendi 
që vetëm një pjesë e vogël e dëshmitarëve kishin dhënë “dëshmi” negative. 

Në një garë me kohën, aty nga fundi i vitit 2000, mora një telefonatë nga 
zyrat e katedrales në Westminster në Londër, ku më informonin se atyre u 
ishte kaluar një letër që unë i kisha shkruar kryepeshkopit të Kalkutës dhe më 
pyesnin nëse dëshiroja që të isha një “dëshmitar” në procesin e bekimit. Unë 
rashë dakord. Pak ditë më vonë mora një letër të datës 11 dhjetor 2000, nga 
Monsinjor Ralph Brown, famulltari gjyqësor i arqdioqezës në Westminster: 

 
Pas diskutimeve me këtë zyrë, ju keni rënë dakord që të jepni dëshmi në 
lidhje me procesin e kanonizimit të nënë Terezës. Unë e di mirë që 
pikëpamjet e tua nuk janë tërësisht në favor të nënë Terezës... Mendoj se ty 
të është shpjeguar se intervistat marrin pak kohë, prandaj janë caktuar dy 
ditë... Të jam shumë mirënjohës që je kaq i gatshëm t’u përgjigjesh 
pyetjeve... Të uroj gjithë të mirat për Krishtlindjet dhe Vitin e ri. 
 
Në këtë kohë unë kisha përshtypjen që do të isha i vetmi dëshmitar 

vërtet armiqësor, për çështjen e bekimit të nënë Terezës. Më vonë doli në 
dritë që Christopher Hitchens, goditësi i profilit më të lartë në botë kundër 
nënë Terezës, ishte një dëshmitar i tillë disa muaj më vonë, në Washington 
D.C.390 dëshmia e Christopher Hitchens u dëgjua nga tre priftërinj dhe me sa 
duket për shkak se u regjistrua, zgjati një ditë dhe jo dy. 

Unë u intervistova në 3 dhe 4 janar të vitit 2001, në një dhomë të 
rehatshme në Vaughan Place afër katedrales. “Inkuizitorja” ime ishte Dr. 
Alidson Grady, një mësuese e dalë në pension, e cila quhet një Dëgjuese 
Laike në të folurën e kishës. Ajo është një katolike e devotshme, e cila bën 
punë vullnetare për kishën dhe puna si një Dëgjuese Laike është pjesë e kësaj 
pune bamirësie. Ajo gjithmonë interviston çifte, të cilët janë gati për t’u 
ndarë apo janë duke kërkuar lejen e kishës që të rimartohen, megjithëse një 
grua e pamartuar, ajo është një eksperte në imtësirat e ligjit të kishës për 
martesat dhe divorcet. Më tregoi se nuk kishte intervistuar asnjëherë ndonjë, 
për sa i përket çështjes së bekimit dhe kanonizimit. Zakonisht shenjtët janë 

 
389 The Tablet, 20 maj 2000. 
390 Vanity Fair, tetor 2001. 
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krijuar shumë (nganjëherë qindra) vite pas vdekjes së tyre, kështu që shpesh 
nuk është e mundur që një dëshmitar që ende jeton, të ofrojë dëshmi. 

Dr. Alidson Grady kishte një letër me pyetje të shtypura, nga e cila ajo 
m’i lexonte mua. Asaj nuk i lejohej që të pyeste për ndonjë gjë që nuk e 
përmbante letra e dhënë. Pyetjet janë të vendosura kohë më parë dhe janë të 
njëjta për çdo kënd që do të ishte dëshmitar. Kishte 263 pyetje gjithsej. 
Përgjigjet e mia shkruheshin “me dorë” në secilën pyetje nga vetë Dr. 
Alidson Grady. 

“Çështja e nënë Terezës”, sikurse kisha e quan atë i ishte vendosur 
numri ‘R/99/116 (Kalkuta)’. Sikurse edhe pritej pyetjet kryesisht ishin 
ndërtuar për të zbuluar nëse nënë Tereza kishte bërë një jetë besnike ndaj 
kishës. Vetëm kjo e përcakton shenjtërinë e saj. 

Mua nuk m’u lejua të përdorja një regjistrues, apo njëkohësisht të mbaja 
shënime, por unë kam riprodhuar këtu sa më mirë që të mundja, pyetjet më 
interesante së bashku me përgjigjet e mia. Megjithëse pyetjet janë riprodhuar 
fjalë për fjalë, unë kam parafrazuar disa nga përgjigjet e mia: 

 
PYETJE.6 A kishe ndonjë lidhje të ngushtë me të? 
PËRGJIGJE. Varet se çfarë nënkuptohet me “lidhje”- ajo ka fëlliqur 

vendin ku unë u linda dhe u edukova. 
PYETJE.7 A jeni nxitur ju për të dëshmuar, për ndonjë arsye njerëzore (p.sh., 

dashuri, interes, etj) 
PËRGJIGJE. Arsye njerëzore dhe shpirtërore. 
PYETJE.21 Çfarë arsimimi kishte ajo? 
PËRGJIGJE. Shumë pak arsim jofetar. 
Paragrafi B: Shërbëtorja e Zotit (Nënë Tereza) si një motër e të 

Bekuarës, Virgjëreshës Mari 
PYETJE.B45. Cili ishte përkushtimi i saj për sa i përket besnikërisë ndaj 

rregullores, entuziazmit në përkushtim, dëshirës së saj për përsosje dhe jetës në komunitet? 
PËRGJIGJE. Ajo ishte një shërbëtore e devotshme e kishës dhe e ndoqi 

rregulloren si duhet. 
PYETJE.B50. Çfarë lloj marrëdhëniesh kishte ajo me eprorët e saj? 
PËRGJIGJE. Ajo tregonte respekt dhe ishte e bindur ndaj eprorëve të saj. 
PYETJE.B55. Cilat ishin tiparet kryesore të personalitetit njerëzor dhe fetar të 

nënë Terezës? 
PËRGJIGJE. Në atë kohë (në jetën e saj të hershme) ajo ishte një njeri i 

ndershëm dhe shumë punëtor dhe në të vërtetë prekej nga vuajtjet e 
njerëzve. 

PYETJE.B57. Si e shprehu ajo besnikërinë ndaj rregullores së Loreto dhe 
respektimit të betimit? 

PËRGJIGJE. Ajo ishte shumë besnike ndaj rregulloreve dhe betimeve. 
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PYETJE.B58. Si jetoi ajo për sa i përket aspektit asketik të jetës shpirtërore dhe 
fetare? 

PËRGJIGJE. Ajo bëri një jetë Spartane dhe pa shumë shpenzime por të 
rehatshme. Jetën e vërtiti rreth besimit të saj. 

PYETJE.B59. A jetoi ajo një jetë të devotshme të zjarrtë? 
PËRGJIGJE. Po 
PYETJE.88. Cilat ishin marrëdhëniet e nënë Terezës me bashkëpunëtorët dhe 

pozicionin e misionareve të bamirësisë? 
PËRGJIGJE. Ajo adhurohej nga ata. Ajo i shihte ata si të rëndësishëm 

për publicitetin e saj. Ajo jetoi për publicitet. Shumë prej tyre ishin njerëz të 
rëndësishëm në botë dhe ishin mjet i çmuar publiciteti për të. 

PYETJE.91. Sa motra braktisën kongregacionin, gjatë qeverisjes së nënë Terezës? 
PËRGJIGJE. Unë mendoj se u larguan rreth 1.000. Disa motra 

evropiane u larguan se ato ndjenë neveri. Susan Shiekds, një nga murgeshat e 
saj të mëparshme ka shkruar në vende të ndryshme rreth eksperiencave të saj 
negative. Disa murgesha (kryesisht indiane) u larguan kur ngelën shtatzënë. 

PYETJE.93. Si u soll nënë Tereza ndaj tyre kur ato shprehën dëshirën që të 
largoheshin apo kur ato tashmë ishin larguar? 

PËRGJIGJE. Ajo nuk veproi për kritikat që ato kishin bërë. Ajo nuk u 
dha atyre ndonjë mbështetje. Ajo ishte jo simpatike dhe që nuk falte ndaj 
atyre që kishin lidhje dashurore me burra (unë nuk e them këtë si një kritikë.) 

PYETJE.94. Çfarë bëri nënë Tereza që të zbulonte dhe inkurajonte prirjet ndër 
misionaret e bamirësisë? 

PËRGJIGJE. Në Indi ajo përdorte “karotën” e jetës së sigurt, përkundr-
ejt pasigurisë të jetës që ndiqte në grua me moshë mesatare, veçanërisht nga 
fshatrat. Është interesante që më pak se 5% të rekrutëve janë nga Kalkuta. 

PYETJE.95. Cilat ishin metodat dhe kriteret që ajo përdorte? 
PËRGJIGJE. Në Indi, urdhri i saj ofronte joshjen për të udhëtuar nëpër 

botë dhe një jetë shumë të rehatshme, nëse ndonjë do të ishte një motër 
medituese apo motër aktive në vende, ku nuk kishte asnjë rezident për t’u 
përkujdesur, të tilla si Suedia, Islanda, Belgjika, Malta, Siçilia, Austria etj. Për 
një rekrute indiane, të qenët një murgeshë e nënë Terezës ofronte nevojat 
bazë të sigurisë si strehim, ushqim, kujdes mjekësor. Ajo rekrutoi një numër 
të madh burrash dhe grash nga fiset rurale, por me shumë mundim ndonjë 
nga Kalkuta vetë. 

PYETJE.101. Cilat ishin marrëdhëniet e nënë Terezës dhe të misionareve të 
bamirësisë me autoritete të ndryshme fetare dhe civile, me të cilët ajo ra në kontakt? 

PËRGJIGJE. Ajo ishte shumë e përshtatshme dhe praktike për të 
mbajtur marrëdhënie të mira, për të mbijetuar në një vend përgjithësisht 
armiqësor si India. Partia qeverisëse e Bengalit perëndimor, marksistët kishin 
lidhje të ngushta (më parë) më partinë komuniste të Shqipërisë, e cila në 
mënyrë të vazhdueshme kishte refuzuar t’i jepte leje asaj që të shihte nënën 
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dhe motrën e saj. Por ajo bëri paqe me qeverinë e Bengalit perëndimor dhe 
do të bashkëpunonte me çdo politikan (të çfarë do lloj bindjeje), i cili do të 
çonte më tej çështjen e saj. Ajo mbajti lidhje miqësore me çdo grup fetar 
sepse ishte e nevojshme për të që të vepronte kështu. Gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme në Indi, në vitet e 1975-1977, mijëra burra, shumica të 
pamartuar dhe pa fëmijë ishin sterilizuar forcërisht, por ajo e lavdëroi 
gjendjen e jashtëzakonshme, duke qenë se kishte marrëdhënie miqësore më 
Indira Gandi-n, të cilën ajo e shihte si mbrojtësen më të mirë të të 
krishterëve indianë ndërmjet institucioneve politike indiane. 

PYETJE.111. A veproi nënë Tereza gjithmonë me pastërti, drejtësi, shkëputje nga 
të mirat tokësore, dhe me kompetencë? 

PËRGJIGJE. Me kompetencë po, të tjerat Jo. 
PYETJE.121. Si ishte pozicionimi i nënë Terezës ndaj Këshillit të Dytë të 

Vatikanit dhe si i zbatoi ajo ndryshimet e kërkuara, në dokumentet e kishës, veçanërisht 
për sa i përket jetës fetare? 

PËRGJIGJE. Ajo ishte plotësisht kundër modernizimit. Unë nuk 
mendoj se ajo zbatoi ndonjë nga ndryshimet progresive të rekomanduara. 

PYETJE.122. Cili ishte qëndrimi i nënë Terezës ndaj ekspozimit të vazhdueshëm 
ndaj medias dhe vëmendjes që ajo i kushtonte asaj? 

PËRGJIGJE. Ajo e mblodhi atë rreth vetes, ndërsa pretendonte se e 
urrente atë. Një herë ajo mori të gjithë skuadrën e kriketit të Afrikës së Jugut 
dhe një tufë të medias së Afrikës së Jugut, brenda shtëpisë së të varfërve që 
janë duke vdekur; pas rreth një ore të një pune intensive të xhirimeve me 
kamera ajo papritur zbuloi që e urrente publicitetin dhe e urdhëroi grupin që 
të largohej menjëherë. 

PYETJE.127. Cilat ishin qëllimet e nënë Terezës për shtëpinë e të varfërve që janë 
duke vdekur, veçanërisht, për sa i përket llojit të kujdesit mjekësor që marrin të sëmurët 
dhe të varfërit që janë duke vdekur? 

PËRGJIGJE. Ajo nuk besonte në kujdesin mjekësor. Ajo besonte se 
banorët e saj duhet “të vuanin si Jezusi.” 

PYETJE.132. Cili ishte qëndrimi i nënë Terezës për përpjekjet dhe ndaj 
përpjekjeve që bëheshin për konvertimin në krishterim dhe qëndrimi i saj ndaj besimeve të 
tjera fetare? 

PËRGJIGJE. Në Indi ajo nuk ktheu në mënyrë aktive në fe, megjithëse, 
nëse ajo mundte të konvertonte pa zhurmë, ajo e bënte. Ajo pretendonte që 
i respektonte besimet e tjera fetare, por ajo lejoi vetëm mënyrën e të 
adhuruarit katolik në shtëpitë e saj, lutjet nëpër jetimoret e saj duhet të ishin 
vetëm katolike. 

PYETJE.134. Cili ishte qëndrimi i nënë Terezës ndaj Kalkutës dhe lloji i 
publicitetit që ajo i solli qytetit? 

PËRGJIGJE. Ajo ishte e pa vëmendshme ndaj publicitetit negativ që ajo 
prodhoi, edhe nëse ajo do të ishte në dijeni për këtë, asaj nuk do t’i bëhej 
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vonë, sepse ishte duke sjellë lavdi për kishën dhe për veten e saj. Ajo ishte 
shumë e zënë me propagandën e saj. Ajo i shkaktoi Kalkutës një imazh shumë 
të keq; lagje të varfëra, trupa të vdekur që gjendeshin kudo etj. Unë besoj se 
ajo e urrente Kalkutën, për shkak të qëndrimit të shkujdesur ndaj abortit. 

Paragrafi E. Personaliteti i Shërbëtores së Zotit. 
PYETJE.E135. Cilat ishin karakteristikat e personalitetit të nënë Terezës? 
PËRGJIGJE. Nga mosha 60 e në vazhdim, ajo u bë dinake, e gatshme 

që të shtrëngonte duart me këdo për të shpurë më përpara çështjen e saj, e 
shkathët nga goja, mjaft hipokrite, e pasinqertë, shumë sipërfaqësore. Më 
parë ajo ishte një njeri i ndershëm, i interesuar dhe me të vërtetë ndihmëse. 
Në moshën 59 vjeçare ajo u zbulua nga Malcom Muggeridge dhe si rezultat 
ndryshoi menjëherë. 

PYETJE.E136. Cilat ishin karakteristikat e personalitetit fetar të nënë Terezës? 
PËRGJIGJE. Ajo ishte një njeri shumë praktik dhe dinak. Unë nuk do 

ta quaja atë fetare, megjithëse ishte thellësisht dukshëm besimtare. Ajo kishte 
shumë pak moral kur ishte puna për të shpurë më përpara çështjen e saj. 

PYETJE.E138. Sipas gjykimit tënd, cili do të ishte mesazhi i veçantë i nënë 
Terezës për kishën dhe për botën sot? 

PËRGJIGJE. Mesazhi i saj i vetëm do të ishte se aborti është vrasje, 
doktorët që kryenin aborte duhet të shkonin në burg, përdorimi i kontrace-
ptivëve është një gjë shumë e keqe, gratë duhet të qëndrojnë në shtëpi. 

PYETJE.159. Kush e vizitoi pas vdekjes së nënë Terezës trupin e saj? 
PËRGJIGJE. I pari vizitor nga jashtë ishte Subhash Chakraborty, ministri i sportit 
dhe i rinisë së Bengalit perëndimor. Personi i dytë ishte këngëtarja e pop-it Usha Uthup 
(ka një farë debati se kush erdhi i pari). Në çdo rast nuk kishte asnjë vizitorë të varfër 
për një kohë të gjatë pas vdekjes së saj. 

PYETJE.167. A e përdori nënë Tereza shpirtin e besimit në momente të 
ndryshme të jetës së saj dhe veçanërisht gjatë viteve të fundit? 

PËRGJIGJE. Po e përdori. 
PYETJE.169. A u përpoq nënë Tereza që të ushqente shpirtin e saj të besimit? 
PËRGJIGJE. Ajo lutej pa ndaluar, e mori Biblën fjalë për fjalë. Ajo 

kurrë nuk lexoi ndonjë gjë nga besimet e tjera fetare.*391Lutja për të ishte 
bërë një ritual që i kishte pushtuar mendjen. 

PYETJE.171. Pati ndonjë rrethanë në të cilën nënë Tereza dështoi apo ishte jo e 
përsosur në ushtrimin e besimit? Nëse po, cilat janë ato? 

PËRGJIGJE. Për oportunizëm praktik dhe politikë, ajo shkoi drejtpër-
drejtë kundër mësimeve katolike në një numër rastesh, ajo mbështeti gjen-
djen e jashtëzakonshme në Indi, megjithëse ishte plotësisht në dijeni se nje-
rëzit ishin duke u sterilizuar forcërisht. Ajo mbështeti (më vonë e tërhoqi kur 
u kritikua) divorcin e princeshës Diana, megjithëse për ndonjë grua tjetër, ajo 

 
391 *Nëse ajo do të kishte lexuar, do të kishte qenë kundër saj në procesin e bekimit. 
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absolutisht do e ndalonte divorcin për çfarëdo lloj arsyeje. Ajo gjithashtu, 
dha një çertifikatë mbështetje për mikun dhë bashkëpunëtorin e saj Dr. 
Kakoli Ghosh-Dastidar, i cili ka një qendër fekondimi në Kalkuta. (Trajtimet 
për fekondim janë totalisht të ndaluara nga kisha katolike.) 

Paragrafi K. Virtyti i bamirësisë K. I. Dashuria për Zotin K. II. Dashuria 
për fqinjin. 

PYETJE.K178. A shfaqi nënë Tereza shprehje konkrete të bamirësisë (dashurisë) 
ndaj Zotit në periudha të ndryshme të jetës së saj? 

 
(Duhet të përmendim që “bamirësia” këtu ka të bëjë me fenë dhe jo në 

kuptimin e zakonshëm.) 
A. Po shfaqi 
PYETJE.O209. A arriti nënë Tereza të realizonte kontrollin dhe dominimin mbi 

pasionet dhe prirjet e saj natyrale? 
PËRGJIGJE. Po, ja arriti 
Paragrafi Q. Virtyti i bindjes. 
PYETJE.223. A e shfaqi nënë Tereza shpirtin e nënshtrimit, respektit dhe bindjes 

përpara kryepeshkopëve të ndryshëm të Kalkutës dhe të dioqezave të tjera? Nëse po ose jo 
si e shfaqi? 

PËRGJIGJE. Ajo ishte respektuese dhe e nënshtruar. 
Paragrafi R. Virtyti i dëlirësisë. 
PYETJE.R227. A ishte ajo një shembull i mirë në sjellje dhe në veshje për sa i 

përket virtytit të dëlirësisë? 
PËRGJIGJE. Po, ajo ishte. 
PYETJE.R231. A bëri nënë Tereza kujdesin e duhur dhe mori masa paraprake 

për të ruajtur shenjtërinë e dëlirësisë së saj? Nëse po, çfarë mjetesh përdori? 
PËRGJIGJE. Unë nuk mendoj se ndokush do të vinte në dyshim 

dëlirësinë e saj. Ajo nuk kishte nevojë që të merrte ndonjë masë. 
PYETJE.R234. A mendoni ju se nënë Tereza dështoi ndonjëherë, madje edhe 

rastësisht, kundër betimit fetar për dëlirësi? 
PËRGJIGJE. Ajo kurrë nuk dështoi.* 
PYETJE.259. A ka persona apo grupe që nuk kanë opinionin mbi reputacionin e 

shenjtërisë së nënë Terezës dhe prandaj janë kundër çështjes së tanishme të bekimit dhe 
kanonizimit? 

PËRGJIGJE. Grupet fundamentaliste hindu në Indi (të cilat janë në 
numër dhe politikisht shumë të fuqishme këto ditë) janë dhunshëm kundër 
saj dhe janë kundër çdo lloj nderi dhënë asaj.  

Unë vetë nuk jam kundër bërjes së saj një shenjt katolik. 
(Ky ishte rasti i vetëm që Dr. Grady shfaqi emocion, ajo u drodh dhe 

pyeti, “Ju nuk jeni...?” Unë i shpjegova asaj se nëse unë do të isha duke 
drejtuar një biznes, sigurisht do t’i shpërbleja njerëzit që u kisha bërë shitjet 
më të mira, çfarëdo qofshin virtytet e tyre të tjera. Përveç kësaj nënë Tereza, 
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me gjithë gabimet e saj zbehet deri në parëndësi përpara llojeve të tjerë të 
banditëve, anti-semitëve dhe bashkëpunëtore fashist që kisha katolike ka 
bekuar kohëve të fundit, të tillë si Pius IX, Jose Maria Escriva, Stepinac 
(kryepeshkopi i Zagrebit, i cili mbikëqyri vrasjen e mijëra çifutëve, gabelëve 
dhe komunistëve), kardinalit Schuster të Milanit etj.) 

X. Mirësitë atribuar ndërmjetësimit të nënë Terezës 
PYETJE.X261. A njeh ndonjë njeri që ka marrë mirësi shpirtërore, favore qiellore 

(nuk jam i sigurt nëse e kam marrë këtë fjalë si duhet) apo shërim hyjnor nëpërmjet 
ndërmjetësimit të nënë Terezës? 

PËRGJIGJE. Jo unë nuk njoh njeri. Dhe nuk besoj që shërimet prej 
mrekullisë ndodhin nëpërmjet ndërmjetësimit të shenjtorëve të fuqishëm, 
por ky është mendimi im personal dhe unë e kuptoj që jam në minoritet në 
botë sot që të mbaj një opinion të tillë, të cilin unë e quaj të arsyeshëm. Si një 
praktikues i mjekësisë unë e di që trupi njerëzor është një mister, të cilin ne 
nuk e kuptojmë plotësisht dhe unë shoh shumë “mrekulli” çdo ditë duke pu-
nuar me pacientët e mi. 

PYETJE.263. A ke ndonjë gjë për të shtuar, të korrigjosh apo të fshish, në 
dëshminë tënde rreth shërbëtores së Zotit, Nënë Terezës së Kalkutës? 

PËRGJIGJE. Unë dua të nxjerr në pah se ajo nuk ishte një njeri i 
sinqertë, ajo madje gënjeu në fjalimin e saj të pranimit të çmimit Nobel, ajo 
dha përshtypjen se urdhri i saj pastron rrugët e Kalkutës duke parë për të 
varfërit, e cila është dukshëm e pavërtetë. Ajo gjithashtu citoi një shifër të 
saktë (61.273) për të cilët tha që janë fëmijët e pa lindur sepse njerëzit e varfër 
praktikonin ndalimin natyral të mbetjes shtatzënë, kjo shifër ishte një pjellë e 
imagjinatës së saj, apo gënjeshtër e hapur. Ajo tha gjithashtu që nuk njihte 
ndonjë nga gratë e Kalkutës që të kishte bërë një abort. Kjo është një 
gënjeshtër e çuditshme dhe ajo e dinte këtë. Ajo ishte gjithmonë e fyer me 
sjelljen e shkujdesur të njerëzve në Kalkuta (nga të gjitha klasat e shoqërisë) 
që kanë në drejtim të abortit. 

Ajo gjithashtu ka gënjyer në librat që janë shkruar për të, rreth numrit të 
njerëzve që ajo ka ushqyer në kuzhinat e saj të supës, në Kalkuta. 

 Në një intervistë me Daphne Barak të revistës amerikane Ladies Home 
Journal të muajit prill 1996, ajo tha se donte të vdiste si të varfërit në 
“shtëpinë e saj për tëvarfërit që ishin duke vdekur” (Nirmal Hriday), ku 
kushtet janë për faqe të zezë. Në vitet e fundit të jetës së saj ajo pothuajse 
nuk e vizitoi Nirmal Hriday, ajo e dinte shumë mirë që as nuk bëhej fjalë që 
ajo të vdiste atje, duke qenë se ishte mësuar që të merrte trajtime mjekësore 
në klinikat më të mira në botë. 

 Ajo votonte në zgjedhjet e Indisë, ishte shumë aktive që të gjitha 
murgeshat e saj të shkonin për të votuar, atyre u tregohej saktësisht se si të 
votonin. E gjithë kjo ishte në kontrast me imazhin naiv që ajo ushqente për 
veten e saj. 
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Unë besoj se ajo nuk kishte asnjë të drejtë që t’u bënte leksion grave të 
varfëra rreth të këqijave të përdorimit të kontraceptivëve artificial. Ishte e 
pamoralshme për të, një murgeshë me virgjëri të sigurt, duke i treguar një 
gruaje të varfër indiane që ajo duhet të qëndronte larg përdorimit të 
perzevativëve. 

Ajo sidoqoftë nuk kishte kurajën e moralit dhe ndershmërinë që të 
shpallte publikisht pikëpamjet e saj mbi përdorimin e kontraceptivëve dhe 
“madje abortit” në Indi, duke qenë se ajo e dinte që do të ishte e dëmshme 
në marrëdhëniet e saj me publikun. Megjithëse ajo tha shumë mbi të keqen e 
abortit (dhe se si gratë që abortojnë nuk ishin më pak se vrasëse), kurrë nuk 
bëri ndonjë deklaratë për praktikën e neveritshme të abortit selektiv të 
fetuseve femërorë që ndodhin në Indi. Përsëri kjo ishte nga dëshira për të 
mbajtur marrëdhënie me publikun, dhe tradhtoi mungesën e saj të kurajës 
dhe të ndershmërisë. 

Nëse nënë Tereza prodhoi interes të jashtëzakonshëm për median gjatë 
jetës së saj, mania ishte duke u shtuar gjatë kohës që ajo pak nga pak po 
largohej nga drejtimi. Ajo, e cila kishte pas qenë njohur si “shenjtorja e 
gjallë” apo “shenjtorja e lagjeve të ndyra” tani filloi të shquhej si një që 
shpejt do të bëhej ‘shenjtore’. Shtypi dhe televizioni e ndoqi procesin e 
bekimit dhe kanonizimit të kishës katolike me interes të madh sikur të ishte 
ndonjë lloj fenomeni jo fetar. çdo komunikim me shtypin për të nga Vatikani 
ishte raportuar vazhdimisht në median botërore. Në më pak se tre javë pas 
vdekjes revista Newsweek botoi një histori rreth kësaj: “Shenjtërimin tani: 
Lëvizja për të kanonizuar nënë Terezën” mbulonte fotografinë e saj. Unë 
nuk kam parë një zhurmë të tillë me lëvdata edhe në shtypin katolik! Kur 
Vatikani posaçërisht, nuk mori parasysh për të periudhën 5-vjeçare të pritjes, 
përpara së cilës shqyrtimet nuk mund të fillojnë për kanoninzimin, doli si 
lajm kryesor në të gjithë botën dhe zuri vendin e parë si lajm në shumicën e 
gazetave amerikane. 

Gjithë ky interes i dhënë për të që të bëhej një shenjtore, unë kisha 
menduar që qenia ime si një dëshmitar armik zyrtar kundër saj, do të shfaqte 
kuriozitet. Unë nuk kisha menduar për një sekondë se kjo do të kishte 
mundësinë të raportohej si një lajm i tillë: “Djalli i mishëruar përpiqet që të 
hedhë në plehra shenjtoren” (megjithëse do të ishte një kompliment i vërtetë 
për mua), por unë kisha pritur që të ngrija një farë interesi në nivelin tim 
personal për disa gazetarë. Sa i gabuar që isha! 

 Disa javë pasi unë dhashë dëshminë, gjatë shkurt-mars 2001, unë 
vendosa që t’u dërgoja e-mail një pjese të madhe të shtypit anglishtfolës nga 
e gjithë bota për t’u bërë të ditur atyre që unë kam qenë një dëshmitar zyrtar 
armik, në procesin e bekimit të nënë Terezës. Kjo ishte letra që unë dërgova: 
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Mund të ju interesoj të dini që unë kam qenë në gjendje që të ofroja dëshmi 
zyrtare kundër nënë Terezës në procesin e saj të bekimit. Ky është rezultati 
i 2 viteve paraqitje të vazhdueshme në Vatikan dhe në disa autoritete të 
tjera klerikale. Dëshmia ime u dëgjua në Londër në datat 3 dhe 4 janar të 
vitit 2001 në zyrat e katedrales në Westminster.  
Një shenjt katolik është krijuar në bazë të asaj se sa besnik ai ose ajo kishte 
qenë ndaj mësimeve katolike dhe nuk ka të bëjë fare më natyrën e tyre 
bamirëse. Prandaj shumë nga media jofetare e ngatërrojnë një “shenjt 
katolik” me një“shenjt”. 
Gjatë intervistës time mua m’u bënë pyetje se sa shpesh dhe se sa thellësisht 
lutej nënë Tereza, nëse ajo ishte e sjellshme me familjen e saj, nëse ajo 
kishte qenë një grua e dëlirë etj. Sidoqoftë kishte shanse që të jepja 
pikëpamjet e mia se sa mashtruese dhe hipokrite ishte ajo, jo se do të 
ndryshonte gjë; unë mendoj se as nuk ka për të ndryshuar ndonjë gjë 
gjithsesi, në fund të fundit, ky është sistemi i kishës katolike që shpërblen 
shtëpinë së saj. 
Unë kisha dalë vullnetar që të bëhesha i ashtuquajturi “Avokati i djallit”  
(Promoter Justitie) por Vatikani nuk e lejoi këtë.  
Unë, vetë jam nga Kalkuta dhe i kam kaluar 6 vitet e fundit duke kërkuar 
aktivitetet dhe operacionet e nënë Terezës dhe organizatës së saj. 
 
Ua dërgova këtë letër, (kryesisht nëpërmjet e-mail) rreth 400 gazetarëve në 

të gjithë botën, rreth 350 prej atyre në SHBA (sepse këtu është vendi ku miti i 
saj është më tepër i madh, disa në Britaninë e madhe, pak në Australi dhe në 
Afrikën e jugut. 350 gazetarët amerikanë i përkisnin 50 gazetave më popullore 
në vend. Nga rreth 400 e-mail të dërguara unë mora vetëm 4 përgjigje. 

Stephen Bates nga The Guardian, në Britaninë e madhe bëri me dije që e 
mori letrën time, po kështu edhe Lavinia Byrne, gazetarja e pavarur dhe 
murgesha e mëparshme që braktisi urdhrin e saj të shenjtë (por sidoqoftë 
mbetet një katolike e patundur), duke protestuar ndaj trajtimit të grave nga 
ana e Vatikanit. Unë gjithashtu mora një e-mail nga korrespodenti i Washin-
gton Post, i cili kërkonte disa njohuri teknike për të qartësuar procesin e 
bekimit. Veçanërisht e mistershme ishte heshtja e Kenneth L. Woodward, i 
cili është konsideruar nga vetvetja (dhe nga të tjerë në median botërore) që 
është një ekspert në procesin e bërjes shenjtor dhe ishte autori kryesor që 
mbulonte artikujt e tillë në Newsweek. Thuhet, se ai ka një interes të veçantë 
në të gjitha aspektet e bërjes së njeriut të shenjtë, kështu që unë mendova se 
të paktën do të ishte kureshtar se çfarë është një dëshmitarë i vërtetë armik. 

Sidoqoftë, nuk është një koinçidencë se dy muaj pasi unë dërgova e-
mail-et në datën 26 maj 2001, kryepeshkopi i Kalkutës Henry D’Souza lëshoi 
një deklaratë për shtyp (përsëri raportuar gjerësisht në median botërore) se 
nënë Tereza është duke u drejtuar për bekim në një kohë rekord. Mbajtësi i 
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tanishëm i rekordit është Jose Maria Escriva, fashisti, i cili i shërbeu kishës 
katolike gjithashtu. 

Ka shumë njerëz kudo nëpër botë, shumë prej atyre të mirë informuar, 
të cilët kanë përshtypje të tmerrshme nga shfaqja e Vatikanit “ mbledhja e 
dëshmive” më përpara se një shenjt është krijuar. Në të vërtetë mbledhja e 
dëshmive bëhet voluminoze dhe duhen vite. Por unë dua të nxjerr në pah 
një çështje të rëndësishme, a është refuzuar ndonjë kandidat pas “hetimeve”? 
Përgjigja është JO. Ç‘lloj hetimi është ky që gjithmonë tregon të njëjtin lloj 
rezultati? Të ashtuquajturat hetime, dëshmi etj., janë sa për sy e faqe. Ato u 
bëjnë përshtypje gazetarëve që dinë pak për procesin. Është interesante që 
Vatikani bën një shfaqje për të tërhequr kritika (nuk ka dyshim të parëndësi-
shëme) rreth kandidatit me qëllim për t’u shfaqur neutral, në rastin e nënë 
Terezës do të kishte të bënte me mos predikimin e krishterimit nga ana e saj 
më fort, më dukshëm dhe sasia e pakët e përuljes së saj gjatë 20 viteve të fu-
ndit të jetës, kur ajo pranoi që do të bëhej një shenjt menjëherë pas vdekjes 
së saj. Vatikani pastaj do të shfuqizonte anët negative duke thënë “Eh pra e 
çfarë mund të bënte ajo në një komb hindu, nëse ajo do të kishte kthyer në 
fe, do të kishte pasur reagime të ashpra dhe rezultati do të kishte qenë shumë 
më i keq dhe atëherë do t’i duhej ta kishte mbyllur fare organizatën e saj atje; 
për sa i përket çështjes së fundit, ajo ishte persekutuar nga gazetarët, të cilët 
kishin trumbetuar që ajo do të bëhej shenjtore dhe kështu që ajo kishte 
hequr dorë. Është fakt që asnjë kritik reale nuk ofrohet gjatë bekimit dhe 
kanonizimit edhe në qoftë se ka (sikurse kishte në dëshmitë e mia dhe të 
Hitchens) ato janë hedhur shpejt në koshin e plehrave. 

 Papa i tanishëm ka bekuar disa njerëz të çuditshëm. Por kur ai deklaroi 
Papën e urryer të shekullit të XIX-të Pius IX “të bekuar” në shtator të vitit 
2000, kishte një potere nga shumë drejtime. Madje edhe e përjavshmja 
katolike The Tablet392 e quajti atë “Një bekim që shkoi shumë larg”. Papa Pius 
IX ishte një figurë e urryer në kohën e tij, i cili burgoste kundërshtarët e 
vegjël, burgu papal ishte gjithmonë plot. Ai ktheu varjet publike. Ai rindërtoi 
getot për çifutët, nxori ligje drakoniane anti-çifute duke shfuqizuar të drejtat 
civile të çifutëve, dhe për t’u vendosur kapakun të gjithave rrëmbeu një djalë 
çifut (Edgardo Mortara) nga prindërit e tij (të cilin me shaka do ta fshihte 
nën rrobat e tij të gjera) dhe e konvertoi në katolicizëm. Në një akt të 
veçantë që i përshtatet personalitetit të tij. Edgardo u edukua nga një organi-
zatë e Vatikanit që financohej nga taksat e vëna çifutëve. Kur u sulmua nga 
shtypi evropian për rrëmbimin e fëmijës, ai tha: “Gazetat mund të shkruajnë 
çfarë të duan. Mua nuk më bëhet vonë se çfarë mendon bota”. Në vitin 1870 
ai deklaroi se çifutët janë qenër... se ka shumë nga ata në Romë dhe ne i dë-
gjojmë ata të ulërijnë në rrugë.” Kur ai vdiq romanët sulmuan kortezhin e 

 
392 The Tablet, 8 korrik 2000. 
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funeralit të tij dhe rrëmbyen arkivolin, ata gati sa nuk e hodhën atë në lumin 
Tiber, nëse nuk do të kishte ndërhyrë në minutën e fundit ushtria e Papës. 

Ky njeri do të bëhet “i shenjtë” shumë shpejt. Mrekullia e atribuuar për 
të është shërimi i kupës së thyer të gjurit të një murgeshe që u shërua me 
ndërmjetësimin e tij. Institucionet katolike dhe ato të Vatikanit e duan atë 
(shumica e katolikëve liberalë e urrejnë atë dhe janë të turpëruar për të) sepse 
ai i shërbeu kompanisë shumë mirë. Madje edhe ata nuk po pretendojnë se ai 
ishte i mirë dhe bamirës, por ata duan ta shpërblejnë atë për shërbimet e tij. 
Ai ishte ai i pari, i cili zyrtarizoi dy doktrinat kryesore triumfaliste të katolici-
zmit, konceptimin e virgjëreshës Mari si të pa mëkat dhe pagabueshmërinë e 
Papës. 

Një çështje më serioze varet mbi propozimet e bekimeve (përsëri nga 
Papa i tanishëm) të një tjetër Pape Pius XII. Roli i tij gjatë deportimit dhe 
vrasjes së çifutëve roman është konsideruar, në rastin më të mirë si një 
kuptim i dobët të qëllimeve të Hitlerit dhe në rastin më të keq si një paqësim 
me dijeni të plotë, por të pashprehur me fjalë me Hitlerin. Kur çifutët po 
deportoheshin nga “poshtë dritares së tij” për t’u vrarë, mbështetësit e tij 
pretendojnë se ai nuk ishte në dijeni të plotë rreth fatit të tyre përfundimtar, 
ai as nuk murmuriti të protestonte. Është supozuar nga shumë se meqenëse 
ai e shihte bolshevizmin dhe komunizmin si armikun kryesor, ai nuk ishte 
shumë i pa dashuruar me Hitlerin. Gjithashtu është e mirë njohur që shumë 
kardinalë dhe shumë prej institucionit të Vatikanit janë antisemit dhe simpa-
tizues të fashizmit. 

Roli i Vatikanit gjatë holokaustit është historikisht vendimtar për të 
kuptuar më tej këtë periudhë rrënqethëse në historinë e civilizimit njerëzor. 
Në tetor të vitit 1999 tre historianë çifutë dhe tre historianë katolikë ishin 
zgjedhur për të studiuar materiale që kishin lidhje me rolin e Vatikanit gjatë 
kësaj periudhe të historisë. Sidoqoftë, në 21 qershor 2001 çifutëve iu tha nga 
Vatikani se të gjitha arshivat nuk do të mund të ishin të vlefshme për t’u stu-
diuar për arsye teknike. Historianët çifutë thanë që ata ishin duke pezulluar 
kërkimet e tyre dhe lëshuan një deklaratë për shtyp duke pretenduar se Vati-
kani ishte duke fshehur informacion komprometues. 

Është krejtësisht e mundshme që Pius XII ndihmoi dhe nxiti vrasjen e 
burrave të pafajshëm, grave dhe fëmijëve për arsye politike dhe fetare. 
Vetëm në se njolla që mbulon këtë njeri do të ishte pastruar, atëherë do të 
propozohej për bekim, por ai tashmë është propozuar. Ai është favorizuar 
sepse si Papa i tanishëm ishte i krahut ultra të djathtë dhe anti komunist. 
Nuk është se ai ishte njeri modest, modestia të jep shumë pikë në favor të 
shenjtërimit, për shkak se ai ishte i rregullt në klinikën La Praire ku ai do të 
merrte injeksione me fetusin e deles për përtëritje. 

Interesante kur njeriu plotësisht i denjë Nikolaus Gross u bekua në vitin 
2001 (sepse u vra nga nazistët për shkak të ndërgjegjes të tij), djali i tij prote-
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stoi se ai nuk dëshironte që babai i tij të bëhej një shenjtor nga kisha që 
kishte bashkëpunuar me Hitlerin. Por Papa John Paul II i injoroi dëshirat e 
tij dhe vazhdoi më tej. 

Jose Maria Escriva, i cili më përpara nënë Terezës mbajti rekordin për 
17 vjet, për bekimin më të shpejtë, ka qenë propozuar nga kolegët e tij të 
mëparshëm, për bindjet e tij fashiste. Mgr Vladimir Felzmann, një ish anëtar 
i organizatës së fshehtë Opus Dei, tha në një intervistë me Catholic Times393 që i 
bekuari Escriva ishte një admirues i Hitlerit. Sipas Felzmann, “në rastin e 
Escriva-s, mirënjohje dhe admirim për Fyhrerin që shpëtoi kishën katolike 
Spanjolle nga shkatërrimi”. Papa i tanishëm që shpërblen fashistët që larguan 
kërcënimet nga e majta ka një respekt të veçantë për Escriva-n, i cili bashkë-
punoi me regjimin e pamëshirshëm të Frankos që sundoi në emër të Zotit. 
Në mars të vitit 2001 Papa bekoi vetëm në një përpjekje 233 bashkëpunëtorë 
të Frankos, të cilët luftuan dhe vdiqën për të ruajtur shtetin fashist katolik të 
Frankos kundër republikanëve spanjollë. Në të njëjtën kohë ai bekoi 130 
martirë kinez, të cilët luftuan në llogari të fuqive koloniale perëndimore (të 
krishtera) në kryengritjen e Boxer të shekullit të XIX-të. Shumica e tyre ishin 
bashkëpunëtorë dhe tradhtarë kundër kinezëve indigjen. Këto bekime kanë 
shkaktuar një tjetër pasojë serioze, në marrëdhëniet tashmë të tendosura 
Kina-Vatikan. 

Megjithëse Papa i tanishëm është një i tërbuar anti i majtë, para ardhësit 
e tij nuk ishin më pak të prirur për të larguar ndonjë grimë të asaj që ata e 
quajnë modernizëm. Papa Pius X (Papa 1903-1914) është një prej aktualisht 
dy Papëve të cilat janë shenjtëruar. Ai nuk ishte një njeri popullor madje 
edhe midis klerit të tij katolik. Priftërinjtë do të ç’kishëroheshin për shenjën 
më të vogël të modernizmit. Ai prezantoi praktikën që të gjithë priftërinjtë e 
famullive duhet të bënin një betim anti modernizim. Ky shenjt kishte neveri 
për komunizmin dhe ishte kundër çdo dialogu apo mirëkuptimi me besimet 
e tjera fetare. 

Papa i tanishëm ka bekuar një “person” i cili kurrë nuk ekzistoi, Juan 
Diego i Meksikës. Të gjithë historianët dhe teologët e respektuar katolikë e 
pranojnë që ai ishte pjesë e folklorit meksikan dhe jo një njeri i vërtetë. 
Përsëri këtu kemi një tjetër arsye fetare dhe politike se përse Diego u bë 
shenjtor. Sipas folklorit meksikan ai ishte një prej të parëve indianëve meksi-
kanë të konvertuar, të cilit virgjëresha Guadalupe iu shfaq në vitin 1531. 
fuqia e mitit nisi dallgë konvertimi midis meksikanëve. 

Ajo çka dua që të vërtetoj është se Vatikani, veçanërisht nën Papën akt-
ual, është duke krijuar pa mëshirë shenjtorë sipas një axhende të përcaktuar 
më parë. Prandaj është fatkeqësi që media jo fetare dhe publiku në përgji-
thësi janë të impresionuar nga të ashtuquajturat shenjtërimi i këtyre njerëzve. 

 
393 Catholic Times, 14 tetor 2001. 
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Ndërsa Vatikani është i etur që të krijojë shenjtorë të dyshimtë, është 
gjithashtu, i etur që të mos bëjë shenjtorë ata që në realitet e meritojnë. 
Dorothy Day, gruaja e cila punoi gjithë jetën që t’u jepte mundësira të 
varfërve është përjashtuar, po kështu edhe prifti brazilian Helder Camara, 
mbrojtësi i të vuajturve dhe të varfërve. Pas sulmi në World Trade Center në 
vitin 2001, një kapelan i i zjarrfiksave i quajtur atë Mychal Judge vdiq ndërsa 
ishte duke ndihmuar viktimat. Një lëvizjeje që përpiqet për të bekuar atë i 
është thënë nga Vatikani që ai nuk duhet të jetë një kandidat. Një prift koleg 
i tij atë John Felice tha: “Por ai ishte një mik i atyre që mund të quhen të 
devijuarit e shoqërisë, të alkoolizuarve, njerëzve pa shtëpi, revolucionarëve, 
homoseksualëve, njerëzve me AIDS, njerëzve të divorcuar, të gjithë atyre që 
ishin të pa pranueshëm për krahun konservativ të shoqërisë. Kishte një 
nxitim për të bekuar Mychal këto ditë dhe unë mendoj se është një gabim. 
Duke i bërë njerëzit shenjtorë, ne shpesh i largojmë ata nga jeta jonë....”394  

Vatikani është i ndjeshëm dhe preket rreth “mrekullive” që një shenjtor i 
mundshëm duhet që të shkaktojë me qëllim që të ngazëllehet. Nuk flet në 
publik apo në shtyp rreth atyre. Mrekullitë e mundshme janë hetuar, por nga 
vetë skuadra e emëruar nga Vatikani. Më poshtë kemi një komunikatë mjaft 
të freskët nga Vatikani, rreth mrekullisë së atribuuar priftit të shekullit të 
XIX-të William Joseph Chaminade: 

 
Raprti për mrekullinë e atribuuar ndërmjetësimit të atë 
William Joseph Chaminade 
 
Papa Paul VI deklaroi, në 18 tetor, 1973 që shërbëtori i Zotit (Chaminade) 
praktikoi virtytet kardiale dhe teologjike së bashku me virtyte të tjera, në një 
shkallë heroike, postulati i çështjes së paraqitur për gjykim kongregacionit 
për çështjet e shenjtorëve mrekullisë së supozuar për shërimin e Elena 
Otero De Gaudino e Buenos Aires. Kjo grua pesëdhjetë vjeçare në janar të 
vitit 1991, filloi të vuante nga mungesa e energjisë dhe vështirësi për të 
marrë frymë. Duke i shtuar kësaj ajo vuri re një tumor të gjëndrave të tiroi-
deve në anën e djathtë të qafës së saj në muajin shkurt të të njëjtit vit, duke 
diagnostikuar një tumor malinj, të gjëndrave të tiroideve, doktorët 
vendosën që të bënin një ndërhyrje kirurgjikale. Gjatë kohës së pritjes ajo 
nuk mori asnjë mjekim. 
Pacientja e vënë në dijeni për gjendjen e saj të rëndë, iu kthye Zotit për 
ndihmë nëpërmjet ndërmjetësimit të shërbëtorit të respektuar të Zotit 
William Joseph Chaminade. Të afërmit iu bashkuan asaj në lutje, sikurse 
edhe miqtë anëtarë të komunitetit Marainist dhe të besimit fetar Marianist. 

 
394 Ibid., 16 korrik 2002. 
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Papritur para se të kryhej ndërhyrja kirurgjikale, një zvogëlim i gungës së 
pacientit vazhdoi deri në zhdukje të plotë brenda pak ditësh dhe pa asnjë 
lloj trajtimi mjekësor. 
Për sa i përket kurës së mrekullisë të sjellë dhe të ndërmjetësuar nga shërbë-
tori i Zotit hetimi i zakonshëm dioqezan u zhvillua nga kancelaria e Buenos 
Aires, në vitet e 1995-1996. Ky hetim u pranua si i vlefshëm nga kongrega-
cioni për çështjet e shenjtorëve me dekret të 11tetorit 1996. Këshilli i 
doktorëve të Vatikanit, në sesionin e mbajtur në 14 janar 1999, deklaroi që 
regresi i uljes së gungës së gjendrës tiroide ishte shumë i shpejtë, i plotë, i 
qëndrueshëm dhe i pashpjegueshëm nga shkenca. Në 11 maj të të njëjtit vit 
kongresi i veçantë i konsullatorëve teologjik u mbajt dhe në vazhdim, në 5 
tetor u zhvillua sesioni i zakonshëm i kardinalëve dhe peshkopëve; përfaqë-
suesi i çështjes shkëlqesia e tij Joseph Sebastian Laboa, me titull kryepe-
shkop i Zarai. Në të dyja mledhjet si ajo e konsullatorëve edhe ajo e kardi-
nalëve dhe e peshkopëve, për pyetjen nëse ishte konstatuar ndikimi i 
pranisë hyjnore, përgjigja ishte pohuese. Meqenëse gjithçka ishte bërë si 
duhet, ati i shenjtë (John Paul II) thirri mbledhjen ditën e hënë, 20 dhjetor 
1999... Për ata që ishin prezent ati i shenjtë deklaroi: 
 
Me siguri që ka ndodhur një mrekulli me ndërmjetësimin e të përnderuarit 
William Joseph Chaminade, prift, themelues i shoqatës së Maries (maria-
nists) dhe të Institutit të bijave të Maries së pamëkatë, që do të thotë shumë 
e shpejtë, e përfunduar dhe shërim i qëndrueshëm i Elena Graciela Otero 
de Gaudino që kishte një patologji, gungë progresive e tiroideve”. Shenjtë-
ria e tij dëshiron që dekreti i tij të bëhet publik dhe të brendashkruhet në 
protokollin e kongregacionit për çështje të shenjtorëve. 
Dhënë në Romë, në 20 dhjetor 1999 
Nënshkruar: Joseph Saraiva Martins 
Përfundoi: Eduard Novak - sekretari 
 
 Është e dukshme nga deklarata e mësipërme që hetimet ishin “të zako-

nshme të dioqezës”, të cilat “ishin kryer nga seksioni i kancelarisë së Buenos 
Aires”. 

Dhe më vonë “Këshilli i Doktorëve të Vatikanit” i grisi hetimet përpara 
se ato të deklaroheshin të vlefshme. E kundërta e asaj që besojnë shumë 
njerëz dhe gazetarë, Vatikani nuk kryen një hetim të hapur për “mrekullitë” 
në sferën publike. Italia, e cila i ka dhënë botës numrin më të madh të 
shenjtorëve katolikë, tani ka një organizatë shkatërruese që quhet CICAP 
(komisioni për hetimin e pretendimeve paranormale), e cila do të ishte e 
lumtur që të këqyrte në këto mrekulli sapo që t’i jepej rasti. CICAP në këto 
pak vite të fundit ka vënë në dukje rreth 5000 mrekulli në Itali, rreth 200 prej 
të cilave kanë shkuar për ndjekje penale. Mrekullitë e nënë Terezës në të 
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njëjtën mënyrë mund t’u jepen shumë shoqatave racionaliste dhe skeptike të 
Kalkutës, të cilat bredhin nëpër fshatra që të zhdukin besimet supersticioze. 

 Nga viti 1998 dhe në vazhdim Vatikani rregullisht shpërndau shumë 
lajme për mrekulli të tjera të shkaktuara nga ndërmjetësimi i nënë Terezës. 
Në gusht të vitit 1998 kryepeshkopi Kalkutës D’Souza doli në televizionin e 
Kalkutës dhe deklaroi që një vajzë franceze, e cila kishte pësuar një aksident 
me makinë në SHBA (ai nuk e mbante mend emrin e vajzës apo vendin e 
aksidentit), mund të ketë përjetuar një mrekulli kur ajo vendosi “një medalje 
të nënë Terezës” (që i ishte dhënën asaj personalisht nga murgesha e vdekur) 
në trupin e saj. Ai tha që vajza u shërua plotësisht nga dëmtimet që kishte 
pësuar në aksident. Pastaj doli rasti i një vajze palestineze, e cila kishte pasur 
kancer të kockës dhe u bë më mirë, pasi nënë Tereza i kishte dalë në ëndërr 
dhe i kishte thënë, “Fëmijë ti je e shëruar.” Pas këtij erdhi rasti i Rita 
Mascarenhas, një murgeshë katolike në Purulia (rreth 250 kilometra nga 
Kalkuta, për të cilën thuhej që të kishte qenë paralizuar nga mesi e poshtë, 
pasi i ishte këputur një nerv pas një operacioni. Dy ditë pas vdekjes së nënë 
Terezës një mikeshë e saj i kishte dhënë asaj një copë rrobë që e kishte 
fërkuar pas trupit të saj.  

Rita Mascarenhas e kapi me gjilpërë copën e rrobës, pas trupit të saj dhe 
shumë shpejt dëgjoi një zë që i thoshte që të ngrihej dhe të ecte, të cilën ajo e 
bëri. 

Por mrekullia zyrtare e pranuar nga Vatikani është rasti i një Monica 
Besra, një grua nga fiset që jeton 500 kilometra nga Kalkuta. Institucioni 
katolik ndryshoi mënyrën e tij të vepruarit për të mbajtur identitetin e saj 
sekret, por përfundimisht gazetarët e zbuluan atë. Në të vërtetë në fillim të 
gushtit 2001, Luke Harding nga Observer395 i Britanisë së madhe bwri gjithë 
atë rrugë deri në Raigunj për të folur me të. Ajo nuk ishte e gatshme për të 
folur, por kur ai deshi që të fliste me murgeshat për të diskutuar “kurën’, ato 
refuzuan që të dalin sheshit. Kryepeshkopi i Ragunjës Alphonsus D’souza 
tha: “Atyre u janë dhënë urdhra strikte që të mos flasin rreth kësaj. Është e 
dukshme se çfarë ndodhi është një mrekulli e vërtetë. Por motrat nuk duan 
të japin versione të ndryshme duke qenë se kjo do t’i dëmtonte gjërat.” 

Në muajin maj 1998, Monica Besra thuhej se vuante nga një tumor 
masiv në uterus. Në datën 5 shtator 1998, në përvjetorin e parë të vdekjes së 
nënë Terezës dy murgesha i lidhën një medalje alumini të nënë Terezës (kjo 
kishte qenë në kontakt me trupin e saj të vdekur) në barkun e saj. Më pas u 
shoqërua me një natë lutjesh, dhe mëngjesin tjetër tumori kishte qenë zhdu-
kur krejtësisht. 

Murgeshat i kërkuan motrës së Monikës, Kamchan që t’i shkruante 
shtëpisë së nënë Terezës në Kalkuta për t’i përshkruar kurën. Me sa duket 

 
395 The Observer, Londër, 19 gusht 2001. 
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Kanchan nuk donte që ta bënte këtë gjë dhe kështu murgeshat e bënë vetë 
në interes të Monikës, duke qenë se ajo nuk dinte të shkruante apo të 
lexonte. Kisha atëherë e rregulloi për pesë doktor (një numër i jashtëzakon-
shëm për një rezident të varfër të shtëpisë së nënë Terezës, këto janë komen-
tet e Luke Harding) për të ekzaminuar Monikën, e cila ra plotësisht dakord 
për këtë (mrekulli e vërtetë dhe organike) që kishte ndodhur. Në një deklara-
të për shtyp të lëshuar në gusht të vitit 2001, kryepeshkopi i Kalutës D’Souza 
tha, “Hetimi gjeti që mrekullia arrinte gjërat e nevojshme për të qenë orga-
nike, e menjëhershme, e përhershme dhe me një natyrë ndërmjetësuese.” 

Cinikët thonë se Vatikani e zgjodhi Besra për shkak të varfërisë dhe 
pamundësisë së saj për të shkruar dhe lexuar. Gjithashtu ajo qëndronte e 
fshehur në fshatin e saj fisnor në një pjesë të largët të Indisë lindore derisa 
gazetarët e zbuluan atë duke bërë shumë zhurmë. 

 Në datën 1 shtator të vitit 2002, mrekullia e Monica Besra u ratifikua 
zyrtarisht nga Vatikani pas një takimi të gjatë me dyer të mbyllura të 
kardinalëve dhe doktorëve të Vatikanit. Në datën 4 shtator, E-TV, një nga 
kanalet televizive të Kalkutës intervistoi gjatë lajmeve të orës 9 të mbrëmjes, 
Partha De, i cili ishte ministri i shëndetësisë të Bengalit perëndimor në 
kohën që ndodhi mrekullia. Ai tha që Besra ishte një paciente e spitalit të 
Balurghat (rreth 450 kilometra nga Kalkuta) ku ajo ishte trajtuar dhe kuruar 
(dhe në mënyrë të patundur) sfidoi kishën katolike që të provonte të 
kundërtën. Vetë Besra u shfaq në televizion, ka mundësi për herë të parë, 
ekipi televiziv e kishte gjetur atë në një fshat të largët në Nakore. Asaj iu 
bënë disa pyetje, ajo i konfirmoi e rrethuar nga murgeshat, se ajo ishte 
kuruar nëpërmjet medaljes së nënë Terezës. Burri i saj Selku Murmu u shfaq 
gjithashtu, duke bërë të pakënaqurin dhe duke uruar të lihet i qetë. 
Përfundimisht ajo u shfaq të merrej shpejt tutje nga dy murgesha në një 
“ambulancë” të misionareve të bamirësisë. Ekipi televiziv përfundoi në fund 
të lajmit, se hetimi i brendshëm i kryer nga ekipi televiziv kishte konkluduar 
se ekzistonin dyshime serioze rreth mrekullisë së pretenduar. 

 Gjatë fillimit të javës në 7 tetor 2002, të gjitha gazetat e Kalkutës. Si në 
anglisht ashtu edhe në Bengali (duke përfshirë normalisht edhe të 
respektueshmen Statesman) botuan artikuj duke derdhur përbuzje mbi 
pretendimin për “mrekulli”. 

Ananda Bazar Patrika bototi një editorial të gjatë (5 tetor) dhe më vonë 
një artikull hetues. Në thelb ato thanë të njëjtën gjë, se ato ishin të zhgënjy-
era me të ashtuquajturën pretendimi për “mrekullinë”. Gazetat cituan inspe-
ktoren e spitalit Balurghat Manju Murshed, e cila tha kategorikisht se ndër-
hyrja mjekësore e shëroi Besran. Ajo tha që se ishte trajtuar nga dy doktorë, 
Dr T. K. Biswas dhe gjinekologjisti Ranjan Mustafi, që të dy ata folën me 
gazetarët. Ata thanë që Besra vuante nga tuberkulozi dhe më vonë zbuluan 
që kishte një tumor në vezore. Unë besoj se ajo kishte tuberkuloz peritonit. 
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Doktorët konfirmuan se ajo mori për një kohë të gjatë kura kundër tuberku-
lozit dhe prandaj u shërua. 

Ananda Bazar Patrika, e datës 9 tetor tha që misionaret e bamirësisë 
kishin kërkuar të dhënat për Besra nga spitali i Balurghat, kërkesë e cila ishte 
refuzuar. Duke përdorur kontaktet politike të urdhrit, urdhri më pas i shkroi 
ministrit të shëndetësisë Partha De, i cili këkroi një raport zyrtar nga Dr T. 
K. Biswas dhe gjinekologjisti Ranjan Mustafi në vitin 1999. Doktorët dhanë 
një raport të bazuar me fakte, të cilin ministri De ua citoi gazetarëve në tetor 
të vitit 2002 pas miratimit të mrekullisë. 

I njëjti artikull kishte një fotografi të Besras. Thuhej se ajo ishte duke 
folur me nxitim pa ndaluar. Kur u pyet se përse fliste kështu, ajo tha se 
përndryshe do t’i harronte, The Telegraph i datës 11 tetor tha se Besra gjitha-
shtu, u lut që të mos i bëheshin shumë pyetje sepse asaj i duhej që të mbante 
mend “deklaratën” e saj. 

 Në datën 210 tetor Hindustan Times doli me lajmin “DOKTORËT 
PRETENDOJNË SE U ËSHTË USHTRUAR PRESION QË TË MBË-
SHTESIN MREKULLINË” ku u citua dr. Mushed duke thënë “Ato (misio-
naret e bamirësisë) bënë thirrje të përsëritura në telefon në spitalin tonë duke 
na ushtruar presion që të thoshim se kjo ishte një mrekulli. Ato gjithashtu 
bënë deklarata me shkrim për të mbështetur teorinë e mrekullisë. Ato hoqën 
dorë vetëm pak kohë më parë, vetëm pasi unë refuzova që doktorët tanë të 
lejoheshin që të vizitonin vendin e tyre.” Në të njëjtin artikull, i shoqi i saj 
Murmu u kthye kundër, për çudi dhe tha që ndërhyrja mjekësore e kuroi 
gruan tij. 

 E përditshmja Ajkaal shkroi një editorial thumbues në datën 10 tetor të 
titulluar “Keqkuptimi i Bardhë” dhe ngriti çështjen se për t’u deklaruar një 
shenjt katolik ishte e parëndësishme nëse personi kishte qenë bamirës apo 
jo. Artikulli thoshte: 

 
Ne të gjithë e dimë se pretendimi për mrekullinë është i rremë, e si mund të 
jetë i vërtetë? Megjithëse doktorët e nderuar të Vatikanit kanë pretenduar 
ndryshe! Por a mund të na mbyllin gojën ata, ne njerëzve që mendojmë në 
mënyrë të arsyeshme? Sepse nënë Tereza ishte një yll. Sepse ajo është e 
nderuar, a do të pranohet një mashtrim i tillë nga njerëzit që mendojnë 
drejtë? Dhe ata që shesin të tilla mashtrime të dukshme, a do të vazhdojnë 
ata thjesht të na përdorin ne, thjesht sepse ata janë sahibë dhe memsahib? 
 
Mund të ngrihet pyetja se përse media e Kalkutës që është normalisht 

indiferente apo respektuese ndaj nënë Terezës mori një qëndrim kaq armiqë-
sor. Unë besoj se kalkutasit ishin zhgënjyer shumë. Nënë Tereza ishte me lë-
kurë të bardhë dhe shoqërohej me liderët botërorë të bardhë. Prandaj ajo 
shihej si e arsyeshme dhe progresive. Obskurantizmi dhe supersticioni për të 
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bërë një shenjtore erdhi si një goditje e ashpër për ata. Edhe deri në këtë ditë 
konservatorizmi i thellë i nënë Terezës është i panjohur për kalkutasit dhe 
anasjelltas. Nuk ka nevojë që të themi se pikëpamjet e Kalkutës ndaj mreku-
llisë së nënë Terezës ishin injoruar plotësisht nga Vatikani. Ajo vazhdoi të 
marshonte drejt bërjes “Shenjtorja Tereza e Kalkutës” pavarësisht nga 
rezervat e qytetarëve. 

 Me “kurën e mrekullisë” së Monica Besra kapitulli i parë i shenjtërimit 
të nënë Terezës mbaroi dhe ajo ishte rrugës për t’u bekuar (deklaruar e bek-
uar). Postulati i çështjes së saj atë Brian Kolodiejchuk, ka qenë i zënë vitet e 
fundit dhe ka mbledhur 34.000 faqe me dokumente (të quajtura dëshmi) për 
jetën e saj; 112 kanë qenë pyetur dëshmitarë (duke përfshirë veten time). 

Dallohet nga ajo që u tha më sipër që unë kam shprehur dy pikëpamje 
plotësisht të kundërta nëse nënë Tereza duhet të deklarohet një shenjtore 
apo jo. Ndërsa unë u kam shkruar autoriteteve katolike që ajo nuk duhet të 
jetë, unë u kam shkruar njerëzve të tjerë (p.sh: gazetarëve) se ne nuk duhet të 
na bëhet vonë, nëse Vatikani deklaron një nga të tijtë “shenjtor”. Pastaj për-
sëri në deklaratën time si “dëshmitar” në seancën e dëgjimit unë thashë që 
nuk ishte e rëndësishme se çfarë lloj karakteri të përgjithshëm morali zotëro-
nte një shenjt katolik. 

Unë e pranoj se jam i hutuar dhe jam në dilemë për këtë çështje. Një 
pjesë e imja ndjenë se shenjtët katolik, meqenëse kanë një joshje të gjerë mi-
dis popullatës në përgjithësi, duhet të mos qortohen në kuptimin e jetës së 
përditshme, të paktën ata nuk duhet të kenë thyer ndonjë nga dhjetë urdhrat 
(nënë Tereza gënjeu shpeshherë, Pius IX ishte për varjen publike). Një tjetër 
pjesë e imja dëshiron që të mbajë një qëndrim kryelartë ndaj intrigave të 
Vatikanit dhe dëshiron që të vazhdojë me këtë. 

Unë jam i interesuar të di se çfarë mendojnë lexuesit.  
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