
Seri nismash të realizuara me rastin e 
Ditës Ndërkombëtare të Kujtesës për Holokaustin
Për të mos harruar
Projektim i filmit L’ORO RENDE LIBERI

Prezantim i botimit të ri të kryeveprës së Primo Levi-t

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit 2016, Instituti Italian i Kulturës, 
prezanton L’Oro rende liberi (Oro Macht Frei), një dokumentar me regji të Jeffrey 
X. Bonna, prodhuar nga Joel Markel dhe Catherine Campbell, shkruar nga Cathe-
rine Campbell.  Do të ndërhyjë profesoreshë Nevila Nika.

L’Oro rende liberi tregon historinë e përvojës së hebrenjve roman gjatë pushti-
mit nazist në Romë (shtator 1943 - qershor 1944). Duke gërshetuar dëshmitë e 
hebrenjve romanë me kërkimet e kryera nga studiues të njohur të këtij subjekti 
(duke përfshirë Susan Zuccotti, Alexander Stille, Liliana Picciotto), filmi përpiqet të 
sjellë shikuesin drejt një reflektimi personal mbi Holokaustin në Itali.

Instituti Italian i Kulturës, në bashkëpunim me Departamentin e Italishtes së Uni-
versitetit të Tiranës dhe Shtëpinë botuese Pegi, ka kënaqësinë të prezantojë boti-
min e riparë të versionit në gjuhën shqipe të Se questo è un uomo nga Primo Levi. 
Libri do të prezantohet nga prof. Viola Adhami. Disa pjesë të librit do të lexohen 
nga aktori Jacob Olesen. 

Shkruar mes dhjetorit 1945 dhe janarit të vitit 1947, Se questo è un uomo  pre-
zanton dëshminë therrëse të asaj ç’ka ka përjetuar autori në kampin e përqëndr-
imit të Aushvicit. Në fakt Levi i mbijetoi kampit të dëbimit në Monowitz, kamp 
satelitor i Aushvicit, ku ai qëndroi nga shkurti 1944 deri në qershor 1945.
Historia e jetës në kamp zhvillohet si një histori-ditar, ku alternohen e tashmja dhe 
e shkuara. E gjithë historia është shtrirë në vullnetin për të kuptuar një realitet që 
duket pa çdo lloj racionaliteti. Përshkrimi i asgjësimit progresiv fizik dhe shpirtëror 
i të burgosurve zbulon mohimin e dinjitetit njerëzor i kryer në emër të një ideo-
logjie totalitare. Qëllimi i autorit nuk është ai të sjellurit të akuzave  se sa ai i të 
dhënit të dëshmive për ngjarjet të ndodhura realisht për t’u mos u harruar. Libri 
është një paralajmërim se ajo që ndodhi në kampe të mos ndodhë përsëri. Histo-
ria tragjike e jetuar është bërë me një shkrim të saktë dhe të thatë, pa retorikë, 
është bërë një model gjuhësor referimi.
Libri konsiderohet një klasik i letërsisë së përqëndrimit. Botuar për herë të parë në 
vitin 1947, ribotohet vazhdimisht duke u përkthyer në mbarë botën.
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Jacob Olesen në Primo, recital i përshtatur nga 
“Se questo è un uomo”

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Teatrin Eksperimental Kombëtar 
“Kujtim Spahivogli” dhe me Rajonin Emilia Romagna, prezanton Primo, një reci-
tal letrar i përshtatur nga Se questo è un uomo i Primo Levi-t me Jacob Olesen 
dhe regji të Giovanni Calò, prodhuar nga Enrico Carretta. Me një hyrje nga prof.
ssa Viola Adhami. 

Regjia e Giovanni Calò; Muzika originale e Massimo Fedeli; Skenografia nga An-
tonio Belardi; Dizajni dhe dritat Luca Febbraro; Skenari i marrë nga veprat e Eva 
Fischer.

Ndonjëherë mbijetojmë për të treguar. Primo Levi mbijetoi për të treguar. Primo 
dëshiron t’i japë zë dëshmisë së tij, për të mos harruar. Intensiteti dhe butësia e 
fjalëve të Levit, si dhe vlera e madhe letrare e tregimit të tij, kanë favorizuar përs-
htatjen dhe zgjedhjet regjizoriale. Dëshmia e tij prezantohet me habi racionale 
dhe thjeshtësi për të drejtuar spektatorin në një përfundim. Për këtë arsye, shumë 
vëmendje i kushtohet, përveç mizorive, edhe momenteve dhe episodeve të jetës 
së përditshme, relaksuese dhe ëndrrimtare. (nga shënimet e regjizorit)

Primo Levi, shkrimtar, dëshmitar, partizan, kimist dhe poet italian, ka lindur në 
Torino në vitin 1919. Ndërsa punonte si kimist në Milano vendosi t’i bashkohet një 
grupi të rezistencës hebreje që u formua pas ndërhyrjes gjermane në veri të Itali-
së. Në vitin 1943 u kap nga Milicia fashiste dhe u fut në kampin nazist të shfarosjes 
Monowitz, pranë Aushvicit, së bashku me 650 hebrenj të tjerë, ku ai mbijetoi deri 
më datën e çlirimit më 27 janar 1945. Në vitin 1947 shkroi Nëse ky është një njeri, 
ku përshkroi përvojën e tmerrshme dhe mizoritë ku asistoi. Në vitin 1963 botoi 
romanin Armëpushimi, ku tregon udhëtimin e gjatë të të mbijetuarve të kampeve 
të vdekjes drejt Polonisë dhe Rusisë. Në librin Se jo tani, kur? i vitit 1982 Levi u 
rikthehet temave të luftës dhe hebrahizmit. Në vitin 1986 i rikthehet për herë 
të fundit temës së Holokaustit me librin me titull simbolik Të fundosurit dhe të 
shpëtuarit. Primo Levi vdiq në Torino në vitin 1987.
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