
	  

	  

	  

The director dedicates this performance to his father 
Chief Warrant Officer Lindy David McTier 

Veteran of Korea and Vietnam 
United States Army 



Fjala e regjisorit 
Ndiem shumë i nderuar që  bëra regjinë e dramës “Njerëz me shpresa të thyera”, të autorit 
Shaip Grabovci. Kjo shfaqje për mua ka kuptim të thellë personal. Si fëmijë, në të 1960-tat e 
vonshme, i kalova dy vite të jetës sime duke pyetur se ku ndodhej babai im. Përgjegjia 
gjithnjë ishte “Në Vietnam.”  Kur më në fund babai im u kthye, ai ishte një burrë tjetër.  Më 
rrëfente tregime—disa prej tyre ishin qersharake, disa tmerruese, por ai kurrë nuk i 
kamuflonte përvojat e tij e as nuk mundohej ta zbukurojë rolin e Amerikës në këtë luftë. 
Lufta është luftë, shpjegonte ai…nuk është Hollivud. Njerëz të vërtetë vuajnë; njerëz të 
vërtetë vdesin dhe plagët e cilësdo luftë përcillen në shumë gjenerata. Në produksionin tonë, 
si regjisor, jam munduar ta plasoj këtë filozofi me sa më shumë respekt dhe në mënyrë sa më 
reale. 

Dua t’i falemnderoj personalisht: 

• Teatrin Kombëtar të Kosovës për ofrimin e hapsirës së tyre, kostumeve, ndihmës së stafit si 
dhe për mikpritjen; Kompaninë UNIKAT për pajisjen me uniforma ushtarake; 

• Profesoreshën Elmaze Nura dhe ambasadën amerikane për ndihmesën gjatë realizimit të 
grantit tim - Fullbrajt në Kosovë; 

• Profesorët Arbnesha Nixha dhe Hazir Haziri për përkrahjen dhe besimin në mua; 
• Përkthyesen Fjolla Hoxha për aftësitë e saj të pamatshme, mprehtësinë dhe përkrahjen e 

pafundme morale; 
• Së fundmi dhe mbi të gjitha, Djemtë e vitit të katërt të aktrimit, të cilët më kanë 

mundësuar që kjo të jetë një ndër përvojat e mija më të mrekullueshme në jetë: Ju 
respektoj si artistë; Ju dua si vëllezër. 

Director’s Notes 
I am very honored to direct Shaip Gravoci’s Men With Broken Hopes. For me, the play is very 
personal. As a child in the late 1960s, I spent two years asking where my father was. The 
answer always was “Vietnam.” When my dad finally returned, he was a different man. He 
would tell me stories—some funny, some horrifying—but he would never sugar-coat his 
own experiences nor attempt to glorify America’s role in the war. War is war, he explained; it 
is not Hollywood. Real people suffer; real people die; and the scars of any war last for 
generations. As director, I have tried to transfer this philosophy into our production with as 
much reality and respect as possible. 

I would like to offer personal thanks to the following: 

• to the National Theatre of Kosova for sharing its space, costumes, staff, and hospitality; 
• to UNIKAT Uniforma for providing military clothing; 
• to Professor Elmaze Nura and the U.S. Embassy for facillitating my Fulbright grant; 
• to Professors Arbnesha Nixha and Hazir Haziri for their support and trust in me; 
• to Fjolla Hoxha for her invaluable skills, insights, and unending moral support; 
• and, finally and most importantly, to the men of Viti 4, who have made this one of the 

greatest experiences of my life: I respect you as artists; I love you as brothers. 

— David McTier, Ph.D., Professor of Theatre, Sam Houston State University, 2012 U.S. Fulbright Scholar 
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Një anije me ushtarë amerikanë që kthehen nga Vietnami,  viti 1970. 
A ship returning from Vietnam with US soldiers. 1970. 

Ju lutem, për hir të sigurisë së aktorëve, 
MOS bëni fotografi me blic gjatë shfaqjes! 

Please, for the safety of the actors, NO flash photography! 
	  


