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Shkrimtari i njohur amerikan Egdar L. Doctorow 
shkruan diku për një emision në radio, me titull “Jeta 

me shkrimtarin”, ku në një bisedë me bashkëshortet e 
shkrimtarëve ishte edhe gruaja e tij. “Moderatorja e filloi 
emisionin me fjalët: Ne shpesh dëgjojmë se shkrimtarët 
janë egoistë, arrogantë, interesohen vetëm për kokën e tyre, 
ua vështirësojnë jetën njerëzve që kanë pranë – ah, sa të 
tmerrshëm janë. Dhe në këtë çast, gruaja ime, të cilën 
ajo ende nuk e kishte prezantuar, e ndërpret: Zonjë, nuk 
e dija që e njihnit burrin tim!”

M’u kujtua kjo bisedë kur mora vesh për lajmin e 
trishtuar të ikjes nga jeta të bashkëshortes së shkrimtarit 
Dritëro Agolli. Për një botues që merret me letërsinë 
shqipe, sidomos me majat e saj, kjo është situatë krejt 
e kuptueshme. Ndryshe nga publiku i gjerë, i cili 
komunikon me shkrimtarin nëpërmjet krijimeve të tij, 
gëzohet, lumturohet, trishtohet me personazhet e tij, 
shkrimtari i duket pak a shumë si një qenie që s’është e 
kësaj bote, sepse nuk ka rast ta shohë si fle, si zgjohet, 
si vishet, si ushqehet, si i pi ilaçet apo kur grindet, kur 
bërtet, kur është i padrejtë dhe ngulmon pamëshirshëm 
në të tijën. Dhe bëhet tjetër njeri, që kur bie celulari dhe 
fjala e parë, gjithë seriozitet, është: Alo. Një mobilizim i 
atypëratyshëm për njerëzit jashtë rrethit të tij.  

E ndjeva këtë vuajtje të bukur të grave të shkrimtarëve 
te portreti dhe fjala e Sadijes në një rast kur po xhirohej 
një film nga TCH për Kadarenë. Ishte parashikuar që 
të dy shkrimtarët të takoheshin vetëm për vetëm, si dy 
miq të hershëm, te Bar Juvenilja. Ishte një ditë tetori, 
por ngaqë kishte rënë shi, bënte ca ftohtë. Po shfletonim 
shtypin e ditës, kur pamë të afrohej Dritëroi, i mbajtur 
për krahu nga Sadija. U ndjeva në siklet sepse duhej të 

ishte edhe Helena, nuk ishte menduar se do të vinin 
si çift. Dritëroi ende s’i kishte mbushur të tetëdhjetat 
dhe Sadija nuk i ndahej asnjëherë, në asnjë rast. Kur u 
afruan, vura re që të dy ishin të emocionuar dhe i ftohti 
sikur ua shtonte më shumë këtë ndjesi. Madje Kadareja, 
në vend të përshëndetjes, e pyeti Sadijen: “Pse je kaq e 
mallëngjyer?” Dhe përgjigjja e saj: “Ti më ke njohur me 
kët’ burrë. Jemi takuar në shtëpinë tande. Faleminers.” 
Dhe Kadareja që ia ktheu menjëherë: “Ohu sa gjëra 
kemi bërë ne me Dritëroin.”

 E kishte harruar vërtet Kadareja këtë fakt? Me 
siguri, po. Sepse për ata vetëm letërsia e tyre ekziston, 
vetëm ajo është më e rëndësishme dhe gjithçka tjetër, 

s’ka të bëjë me ta. Sepse shkrimtarët, qëkurse kanë 
lindur dhe janë në këtë botë, kanë vetëm një dashuri të 
padyshimtë, të përjetshme, pas së cilës vijnë dashuritë 
e tjera. Kjo është dashuria e shkrimtarit për letërsinë, 
një dashuri gati hyjnore. “Për veten dhe artin (që ish 
pjesë e vetes së tij) ai do të sakrifikonte, në fund të fundit, 
Emën”, - thotë Bardhyli te romani i parë i Kadaresë 
“Mjegullat e Tiranës”. Bardhyli është alter egoja e 
autorit dhe ky pohim duket tepër i sinqertë për moshën 
kur është shkruar. Por ata mbeten po të njëjtët, rreth 
tyre rrotullohet bota. 

Po si e kanë përballuar gratë e shkrimtarëve gjithë 
jetën këtë rivalitet në dashuri, si e kanë përjetuar ato 
dashurinë që mijërat e lexuesve kanë pasur në faza të 
ndryshme të jetës për bashkëshortët e tyre? Sepse edhe 
ato janë shpërblyer me një lumturi, pothuaj hyjnore: 
kanë pasur fatin e bukur dhe të rrallë në botë, që të 
përjetojnë të parat gëzimin e leximit të krijimit të 
sapolindur! 

Apartamentet e Kadaresë dhe Agollit, dy shkrim-
tarëve që kanë sunduar gjysmën e shekullit XX në 
lehtësinë shqipe, tashmë janë destinuar të bëhen muze. 
Por asgjë nuk mund të krahasohet me bashkëshortet e 
tyre, të cilat ruajnë në kujtesën, mendjen dhe shpirtin e 
tyre gjithçka që ka të bëjë me jetën e shkrimtarit. Ndaj, 
ikja e Sadije Agollit është humbja e një ure që na lidhte 
me shpirtin e Dritëroit. Pjesa tjetër, kryesorja, sigurisht, 
sikundër thotë vetë poeti, me fjalët e tij: “Do të më 
gjeni në raftin e librave.”

Nga Bujar Hudhri

Sepse edhe ato janë 
shpërblyer me një lumturi, 
po ashtu, hyjnore: kanë 
pasur fatin e bukur dhe 
të rrallë në botë, që të 
përjetojnë të parat gëzimin 
e leximit të krijimit të 
sapolindur! 

VUAJTJA E BUKUR 
E GRAVE TË SHKRIMTARËVE

Në shtëpinë botuese Onufri, Elbasan, Maj 1994
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E dashur Elona,
M’u duk pak e çuditshme tani që u ula dhe shkrova 

në krye të kësaj letre emrin tënd. Sepse bashkë nuk 
kemi shkëmbyer ndonjëherë mesazhe. Ato i bëja me 
nënën tënde, Sadijen. Ndaj tani që po të drejtohem ty, 
më duket e papritur. Siç është edhe ngjarja e hidhur 
që sapo ka ndodhur. Sepse të gjithë njerëzit që kanë 
një histori të gjatë së bashku, e kanë të vështirë ta 
përfytyrojnë që do të vijë një çast i tillë. 

Teksa të shkruaj, në mendjen time ti je përherë 
Elona e vogël, vajza e shoqes sime të kahershme, 
Sadijes, që ka disa orë që nuk është më... I shkrova 
këto fjalë dhe prapë më duket e pabesueshme. Ngaqë 
asnjëherë nuk do të mund të duket e natyrshme dhe as 
“e drejtë”, humbja  e njeriut të afërt, edhe pse të gjithë 
e dimë se kjo është e pashmangshme. 

I kam ndjekur si ndër ethe lajmet që më vinin nga 
Shqipëria, nga miqtë tanë të përbashkët, për ecurinë e 
gjendjes së saj. Mëngjesi i djeshëm, kur më telefonuan 
për të më thënë se nëna jote e dashur dhe shoqja ime 
ishte nisur në rrugën pa kthim, më shtangu. Nuk je 
vetëm ti, e dashura vajzë, që të erdhi befasishëm nisja 
e saj e shpejtë. Jemi shumë, gjithë miqtë e mikeshat e 
saj që kemi mbetur kështu, pa fjalë, nga lajmi për të. 
Është një rrugë që do ta bëjmë të gjithë, e megjithatë, 
nuk arrijmë dot ta pranojmë. Çdonjëri prej nesh 
është i lidhur me qindra e mijëra fije dhembshurie, 
mirëkuptimi, herë-herë paqartësie, por më së shumti 
dashurie, me krijesa të tjera që ka përreth dhe humbja e 

çdonjërit, bashkë me misterin e jetës, mbetet përherë e 
padurueshme. E papranueshme, do të thosha. 

Sikurse e di, miqësia ime me nënën tënde nuk nis 
sot. Ajo fillon shumë vite më parë, kur të dyja, vajza të 
reja dhe pa përvojë, ajo me kaçurrela të zeza, unë me 
gërsheta, vinim nga dy qytete të largëta të Shqipërisë, 
për t’u ulur në bankat e Fakultetit të Letërsisë. Bashkë 
me leksionet, do të ndanim edhe dhomën e konviktit. 
Të gjitha ngjarjet, sekretet tona vajzërore, të vogla apo të 
mëdha, do rriheshin e do shoshiteshin në atë dhomë të 
përbashkët të konviktit të vajzave, ndërtesë njëkatëshe, 
barakë e ushtrisë italiane, siç thuhej, në hyrje të Rrugës 
së Elbasanit. 

E vërteta është se ndiheshim të lumtura dhe plot 
gjallëri, gjë që na e jepte mosha, edhe pse e përditshmja 
jonë ishte plot privime dhe mungesa të panumërta. Ne 
ishim të lumtura që kishim ikur nga rregullat e rrepta 
prindërore, të lumtura që studionim në degën e dashur 
të letërsisë, të gëzuara që kishim ardhur në Tiranë. Të 
lumtura për gjithçka. Dasma ime ndodhi shpejt, qysh 
në vitin e parë të fakultetit, me një poet të ri që sapo 
kishte nxjerrë vëllimin me poezi “Shekulli im”. Ishte 
një dasmë që shkaktoi shumë trazira, ngaqë në vend të 
kushërinjve dhe farefisit, të ftuar kishte shkrimtarë të 
Lidhjes dhe shoqe të miat të konviktit. Në këtë dasmë  
nëna jote u njoh me poetin tjetër, po aq të njohur, 
babanë tënd, Dritëroin, gjë që i dha miqësisë sonë një 
dimension të ri. 

Shumë shpejt erdhët ju, fëmijët tanë. Ti e di fort 
mirë se, siç e ka përshkruar 
edhe Sadija,  emrin tënd 
të bukur që ke sot, ta ka 
vënë Ismaili. Ishin kohë të 
paharruara. Po të kujtoj një 
detaj të thjeshtë, që ndoshta 
nuk e di: Kur bisedat tona 
na merrnin përpara dhe ora 
e mesnatës na gjente aty, 
darkën e hanim së bashku 
në dhomën tonë të gjumit, 
shtruar mbi një valixhe të 
vjetër që e kishte sjellë me 
vete Ismaili, pas studimeve 
pasuniversitare në Moskë. 
Ishin darka të thjeshta, me 
ushqime të pakta, marrë në 
kuzhinën e shtëpisë, atje ku 
i vinte nëna e Ismailit dhe 
ku ne të dyja hynim me 
majat e gishtave, për të mos 
zgjuar pjesëtarët e tjerë që 
flinin... Jo rrallëherë, kur 
konvikti ishte mbyllur, 
Sadija flinte te ne mbi një 

krevat portativ, të ruajtur prapa derës posaçërisht për të. 
Sa mbrëmje të bukura e të paharruara që ishin!

Pastaj koha erdhi e u ashpërsua politikisht. Shumë 
probleme, shumë shqetësime. Ne nuk rrinim më 
bashkë aq shpesh sa dikur, por fijet e miqësisë nuk i 
premë asnjëherë. 

Vite më pas, fati e solli të ishim në të njëjtën godinë 
banimi, në Rrugën e Dibrës, aty ku edhe jeni sot. Në 
atë periudhë, problemet dhe telashet erdhën dhe u 
rënduan dhe ne nuk e patëm më kohën e mjaftueshme 
për të ndarë me njëri-tjetrin mendimet dhe gostitë. Por, 
në ngjarjet e rëndësishme të familjeve tona, mbetëm 
përherë bashkë. Në një darkë të tillë, aty nga mesi i  
viteve ’70, kur unë isha duke shkruar romanin tim të 
parë, i kërkova babait tënd të më shkruante një skenë 
fshati, që për mua ishte diçka krejt e panjohur. Dritëroi, 
pa më të voglin hezitim, madje duke qeshur, ma shkroi 
aty, mbi tryezë. Ishte një dialog me “punë fshati”, skenë 
që edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë në roman, ashtu 
siç e ka bërë ai, me dorën e tij, atë mbrëmje. Sa kujtime 
të tilla zënë vend në këtë hapësirë kohe... 

Nëna jote e bukur Sadija dhe unë, për vite të tëra 
e ruajtëm të pacenuar miqësinë tonë nga turbullirat e 
kohës. Në çdo festë, botim të ri a përurim letrar, ne do 
dëgjoheshim së bashku në telefon. Dhe ky komunikim 
nuk u ndërpre edhe kur ne ishim larguar nga Shqipëria. 

Hera e fundit që ndenjëm bashkë, ishte dhjetori i 
vitit që sapo lamë. Edhe pse e lodhur dhe  me shëndet 
jo fort të mirë, ajo na priti gjithë gaz, me një shoqe 
tjetër të shkollës sonë dhe me entuziazmin e dikurshëm, 
na tregoi punën e jashtëzakonshme që po bënte me 
dorëshkrimet e Dritëroit. I solli dosjet aty, para nesh, në 
atë tryezën e madhe të rrumbullakët në mes të sallonit 
të mbushur plot piktura, tryezë që e gjen tani në të 
gjitha reportazhet dhe intervistat që shkruhen për ju. 
Një tryezë trofe!

Bashkë me fotografitë e shumta që bëmë atë ditë, 
duke qeshur që tanimë s’kishim më nevojë për fotograf, 
si dikur në konvikt, ngaqë celulari që mbanim ndër 
duar i bënte ato lehtësisht, lamë takim të shiheshim në 
pranverë, kur ne të ktheheshim, si zakonisht, në Tiranë. 
Me shoqen tjetër i premtuam se, edhe të mos donte, do 
ta merrnim me vete në shëtitjet  mëngjesore nga kodrat 
e Liqenit të Tiranës. Do të vij se s’bën me ju, tha ajo kur 
u ndamë te shkallët e apartamentit. Deri në pranverë 
do ta kem marrë veten mirë.  

Një premtim që nuk u mbajt dot... 
Elonë e dashur, ti tani je vetë një nënë e re. Por para 

se ta përfundoj këtë letër, do të doja të thosha se nëna 
jote, Sadija, ka qenë një vajzë, një grua dhe një nënë e 
mrekullueshme. Jam e sigurt se ti do të dish t’ua mbash 
gjallë figurën e saj nipërve dhe mbesave që ajo la pas. 
Dhe do t’u flasësh atyre për të. Për gjyshen e bukur e të 
mençur Sadije.  

HELENA KADARE
LETËR ELONA AGOLLIT

Sikurse e di, miqësia ime me nënën tënde nuk nis 
sot. Ajo fillon shumë vite më parë, kur të dyja, 
vajza të reja dhe pa përvojë, ajo me kaçurrela të 
zeza, unë me gërsheta, vinim nga dy qytete të 
largëta të Shqipërisë, për t’u ulur në bankat e 
Fakultetit të Letërsisë...
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E dashur Sadije, të dua si jetën time, madje më shumë. 
Unë dëshiroj sinqerisht të vdes dhe ti të jetosh. Unë 

edhe i vdekur do të të ndjek për të parë buzëqeshjen tënde, 
megjithëse kjo buzëqeshje brenda errësirës së varrit nuk 
duket, por unë do të bëj të pamundurën, qoftë edhe me anën 
e një fluture që do të dalë nga kockat e mia. Shprehja e 
dashurisë ndonjëherë shkon me vdekjen, ashtu si ky 
dedikim i jashtëzakonshëm që ka lënë poeti Dritëro 
Agolli, sa qe gjallë, për gruan e tij, Sadijen, e cila u 
nda nga jeta të martën. Tani dashuria e tyre është e 
barabartë me vdekjen, të dy të ikur në shkurt. Gjithçka 
prej këtij çifti bashkëshortësh është bërë e njohur në 
gjallje të tyre: Sadija pak më shumë, duke zbuluar jo 
pak herë pas jetës së vështirë romantizmin e tyre, si u 
dashurua me poetin. 

Sadija ka pranuar jetën në hije, të qenët gruaja e një 
“njeriu të njohur”, jo sipas natyrës klasike, siç ndeshen jo 
rrallë në biografitë letrare të shkrimtarëve të mëdhenj. 
Sadija me profilin e saj epik, si një grua rezistente, e fortë, 
kurajoze, ka pasur koshiencë, në të gjitha ditët e jetës, se 
“dritat” bien mbi poetin. Ndërsa në bisedat për mediat, 
sidomos pas vdekjes së Dritëroit, përjetimi i dhimbjes, 
çfarë e celebron jetën, ka qenë për bashkëjetesën e plotë, 
54-vjeçare, kujtime, intimitete, mbresa, dëshmime 
për veprat e shkruara, dosjet, blloqet e shënimeve, 
albumet me fotografi, duke përfunduar me sendet, nga 
stilografët, lapsat, çakmakët, gotat, bastunët… “Orë për 
orë me Atë, ditën dhe natën, prandaj kam pagjumësi të 
vazhdueshme, pasi në çdo moment e ndiej pranë meje. 
Edhe në varreza kam shkuar më rrallë, se nuk e pranoj 
vdekjen e tij, më duket se e lë vetëm në shtëpi dhe do të 
më kërkojë. Ende jam si në jerm dhe vetëm e shkruara 
më bën më të vetëdijshme, shkarkoj, logjikoj, arsyetoj. 
Në të shkruarën gjej fjalët të komunikoj, pasi edhe 
fëmijët nuk dua t’i mërzis vazhdimisht me dhimbjen 
time. Janë 53 vjet, mbi gjysmë shekulli që kemi qenë 
gjithnjë me njëri-tjetrin, kemi biseduar, kemi qeshur, 
kemi qarë...”.

Me një diferencë gati dhjetëvjeçare, Sadija ishte 
mikja, hija, shoqja, e dashura, gruaja e Dritëroit... 
Gazetare dhe poete, Sadija u bë lexuesja dhe kritikja e 
parë e poetit, nga rastet të rralla të një qëndrese pothuaj 
gjysmëshekullore. 

Nën hijen dhe pas hijes së bashkëshortit do ishin 
52 vitet e jetesës, për të cilën vlejnë të kujtohen fjalët 
e Sadijes në parathënien e librit me letërkëmbimin me 
Dritëroin, Dashuri në moshën e Krishtit, duke iu referuar 
moshës së tij, kur ata u njohën:

“Ne i dhamë njëri-tjetrit shqetësime dhe gëzime, 
vuajtje dhe dashuri, mundime, përpjekje, rëndime dhe 
lehtësime, psherëtima dhe lot, por edhe të qeshura me 
shpirt, me zë të lartë, ndarje dhe afrime njësh, pra i 
dhamë njëri-tjetrit çdo gjë.

Unë pata privilegjin që u rrita qysh në moshën 
22-vjeçare me Dritëroin, që u maturova, u poqa, u 
mplaka së bashku me Atë. Pata fatin e madh që atij 
ia pasurova Muzën për të shkruar një libër me 238 
faqe poezi dashurie, përveç personazheve në romane, 
tregime, drama, komedi...

E ndiej veten të plotësuar në jetën time me Atë, 
pasi arritëm të kuptoheshim me një lëvizje dore, gishti, 
këmbe, syri, kollitjeje...

Secili lë pas dhimbjen, një plagë të hapur, që 
ngacmohet vazhdimisht nga kujtimet, mbresat, 
nostalgjitë, me vdekjen asnjëri nuk mësohet. Edhe 
unë nuk po mësohem dot. Nuk kam dëshirë të dal, të 
pres dhe të përcjell njerëz, e ndiej veten më mirë në 
vetminë time, të hedh shënime, të shfletoj dosjen e 
letërkëmbimit, librin me poezi “E bukura, lozonjarja, 
tokësorja grua” dhe çdo gjë që ka lidhje me Dritëroin...

Kjo më qetëson. Pi kafe dhe cigare pa mbarim, 
megjithëse përpiqem t’i rralloj.

Mendoj si do ta përjetonte Dritëroi vdekjen time. 
E di se, megjithëse i dobët fizikisht, do të shkruante 
poezi të bukura për jetën dhe vdekjen, për lindjen 
dhe ngrysjen e ditës, për zogjtë dhe lulet, për fluturat. 

Do të shkruante, megjithëse gishtërinjtë i kishte të 
shtrembëruar nga stërmundimi i një jete të tërë:

Gruaja ime, Sadija
Prej teje asgjë s’më ka ndarë.
Kam bredhur dete dhe vende
dhe çfarë s’kam parë!
Në dhoma hotelesh në botë
jastëkët më sillnin veç erën tënde...
Në rrugë qytetesh me miliona shkëndija
shikoja dhe thosha me vete:
Sadija…”

 Çfarë është një grua për një burrë, pothuaj, Sadija 
e ka dhënë përgjigjen në kujtimet e saj, ashtu siç me 
elegancë ka zbuluar thellësinë e shpirtit të poetit, si burrë 
e mik. Ndoshta çastet më delikate të saj e kanë çuar në 
meditime të largëta, kujtime pa të cilat nuk mund të 
ndërtohej historia e tyre, ajo e dashurisë dhe prehjes së 
një burri, dhe këngën e një poeti kur njerëzorja duket 
ka qenë vendimtare, qysh në çastet e para…“Porosia 
e vetme që më dha kur u martova ishte: “Mos mbaj 
në shpirt asgjë. Kur ke dëshpërim, nxirre jashtë, mos e 
mbaj brenda helmin, por përpiqu mos të të shohin, se 
nuk arrin të shkarkohesh dhe të qetësohesh. Shko në 
ndonjë vend, ku të jesh vetëm me veten tënde, shaji, 
nxirre atë që të mundon”, - më kishte porositur ajo. 

Ashtu e ngrirë kujtoja vetëm nënën time, që i kishte 
bërë ballë jetës me 10 fëmijë. Çdo 1 vit e gjysmë lindte 
mes dhimbjeve për të nxjerrë një krijesë, pale pastaj 
t’i mëkëmbte dhe t’i rriste; me një burrë fanatik që ia 
kursente fjalët e ëmbla, që punonte në shtëpi dhe në 
bahçe, madje gjente kohë të lirë për të mbjellë edhe 
lulet…”. Zanafilla gjithnjë përcakton të ardhmen, si 
ky rast lidhjeje, e bashkëjetese mes poetit dhe gruas 
“besnike si hije” – siç është shprehja franceze. 

 

SADIJE AGOLLI,
“BESNIKE SI HIJA”,
JETA ME POETIN
Nga Violeta Murati

Sadija ka pranuar jetën në hije, 
të qenët gruaja e një “njeriu të 
njohur”, jo sipas natyrës klasike, 
siç ndeshen jo rrallë në biografitë 
letrare të shkrimtarëve të 
mëdhenj. Sadija me profilin e 
saj epik, si një grua rezistente, 
e fortë, kurajoze, ka pasur 
koshiencë, në të gjitha ditët e 
jetës, se “dritat” bien mbi poetin.
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Nuk është e lehtë për një lexues konvencional 
të gjejë sens imediat në gjuhën e Lakanit. E 

megjithatë, gjuha e tij është e paskrupullt dhe imediate, 
për një lexues të rafinuar. Ajo është një gjuhë që e 
kërkon pamëshirshëm të vërtetën dhe bën skandal në 
mes të së vërtetës së tejkaluar.

Le të mbetet subjektive kjo përshtypje, pra, le të jetë 
imja dhe ta vlerësojë ai që e di se nga çfarë pike referimi 
po nisem në këto përcaktime që, megjithëse nuk janë 
aspak fluide, si ato të Lakanit, nuk kanë për natyrë 
stigmën dhe as vrazhdësinë e padukshme të gjetjeve të 
tij lakuriqe. Ato thjesht tentojnë një arsyetim pajtues, 
midis pohimesh që duken tërësisht të ndryshme, të dy 
autorëve të ndryshëm, vijues të psikoterapisë.

Frojdi ishte një nga mendimtarët e mëdhenj, që 
paraqiti në mënyrë të plotë binarizimin e shoqërisë 
klasike prej besimit të lidhjes falike (seksuale) dhe 
shenjtërimin e saj frymor. Megjithatë, ai jo rrallë, në 
një mënyrë elegante, qeshi me të, bëri shaka falike me 
falusin social kur nuk funksiononte. Vështirë të takosh 
një qenie të përkëdhelur nga tymi i duhanit dhe aq 
të dashur sa Zigi Frojd në mes të një sublimimi të 
trishtë mizor, që asnjëherë nuk përdori imponimin, 
vrazhdësinë apo taktikën për impostim të tjetrit. Të 
paktën këtë kam ndier në gjithë literaturën e tij që kam 
shfletuar, ai është një fëmijë gjenial që nuk ngre dorë 
kundër atit dhe jo pse ka frikë, por e njeh në masën e 
trupit të tij, masën e sakrifikimit njerëzor.

Lakani i përket një periudhe krejt tjetër nga ajo 
e Frojdit. Natyrisht, koshienca e tij ishte ajo e një 
tjetër shoqërie, e cila nuk mbetej kokë e këmbë në 
binarët falikë, aq më tepër shoqëria franceze që erosin 
e ka ndërgjegje primare, të paktën kështu i pëlqen 
të perceptohet. E megjithatë, kur vjen fjala për të 
identifikuar egon e re me shoqërinë e re, arroganca 
nuk u ka munguar asnjëherë pasrendësve, për 
të mohuar pararendësit e tyre, ndërsa shpalosin 
gjetje, në një tjetër pikë thyerjeje të egos, përgjatë 
reduktimit të identifikimit falik të saj, social të saj. 
Dhe kjo vihet re te Lakani, gjë e cila, arroganca e 
tij, e bën edhe më joshës personalitetin e tij të lirë 
dhe epifan, për një lexues me kulturë veçanërisht.

Vetë Frojdi, në fund të jetës së tij, ndjeu 
shqetësime për jetëgjatësinë e mësimeve teorike të 
veprës së vet, pasi kuptoi se shoqëria po i devijonte 
me shpejtësi besimit falik, megjithatë ontologjia e 
saj themelore ende vazhdon formalisht të mbahet 
në të njëjtën linjë, saqë mund të them se, pa lexuar 
Frojdin, askush nuk mund të orientohet qartas në 
tekstet e Lakanit, pasi Frojdi mbetet platformë e 
shkëputjes së fluturimeve të tij.

Kështu, për Lakanin devijimet fizike në 
lidhje, ato që rëndom i quajmë tradhti midis 
dy të lidhurve prej besimi fizik dashurie, pra, 
diskurset penetruese seksuale, hapin një vrimë në 
mes të së vërtetës. Dhe natyrisht, bota që ndahet 
prej gjuhës, ligjërimit, ndodhet në grackën e 
shprehjes këtu, sepse e presupozuara si realitet i 
projektuar dhe vetë realiteti i saj, nuk përputhen, 
madje në pikën esenciale të besimit, që është 
besnikëria.

Duke kaluar këtë moment, Lakani vë theksin 
te rëndësia e gjetjes së fjalës së duhur. Fjala e duhur 
shpreh drejt momentin, por pikërisht arti i gjetjes së 
fjalës së duhur është edhe shkenca që përputh sjelljen 
me qëndrimin dhe të vërtetën. Pikë për pikë ai thotë: 
Kur ti mbërrin te një fjalë e vetme, te kryqëzimi i tri 
ideve që kanë të bëjnë me subjektin, atëherë e vëren se 
është pikërisht ajo fjalë, gjëja më e rëndësishme... Kur 
ti e gjen fjalën që përqendron rreth vetes numrin më të 
madh të fjalëve në grimcim, ke gjetur qendrën e fshehtë 
të rëndesës të dëshirës përkatëse. Për këtë e kisha 
fjalën pak më parë, për pikën nyjëtore ku ligjëratës i 
hapet një vrimë, thotë ai në leksionet e tij. Lakani 
është kontrovers në qëndrimin ndaj gjuhës, ai nuk e 
pranon se e pandërgjegjshmja është fiziologjike, pra pa 
kuptim, por nga ana tjetër, ai pranon: E vërteta fillon të 
përcaktohet që në momentin kur ekziston gjuha.

Me interes është pikëpamja e tij mbi logjikën 
e dobët, logjikën e papërfillshme kundrejt asaj të 
determinuar në mënyrë standarde. Një logjikë më e 
dobët nuk është më pak interesante se një logjikë më 
e fortë, madje është shumë më interesante, sepse është 
shumë më e vështirë për ta mbajtur; dhe ajo gjithsesi e 
bën punën. Kjo logjikë mund të jetë me interes, madje 
ne, si psikanalistë, mund të fillojmë të interesohemi për 
të...

Natyrisht, logjika e dobët është një indikacion 
i një tjetër sensi, i një pozicionimi tjetër ndaj asaj që 
është përgjithësuar për t’u bërë ndërgjegje morale. Për 
këtë arsye, ajo është edhe e vështirë për t’u mbajtur. 
Në të tilla devijime logjike ai shikon indikacione të 
një kuantike që bën thirrje fizike drejt një tjetër pike 
akumulimi dhe ai mbetet i interesuar veçanërisht për 
to, pasi detyra e psikoterapisë, me sa duket, nuk është 
thjesht të përshtatë, por të kuptojë dhe komunikojë.

Me pak sarkazëm ai thotë, i shkreti Frojd, se i ishte 
përveshur punës si arkeolog, duke gërmuar e duke 
hapur llagëme e duke mbledhur objekte. Ndoshta nuk 
ishte shumë i sigurt se çfarë duhet të bënte: a duhej t’i 
linte gjërat inside apo t’i nxirrte që andej dhe t’i çonte në 
raftin e vet? Kjo tregon se ka diçka të vërtetë në debatin 
për një të vërtetë të llojit të ri që filloi me Frojdin.

Nënteksti i kësaj fraze nuk është i thjeshtë, llagëmet 
janë standardet historike, mjetet e dallimit që janë 
mësuar të dallojnë në një mënyrë të vetme dhe formale, 
dhe nuk e vënë në dyshim vetveten. Por aksioni jetësor 
i vë në dyshim ato. Është pikërisht tjetri që me mjetet 
e veta të dallimit e të veprimit të sfidon projeksionin 
tënd të përgatitur historikisht a semantikisht. Lakani 
e konsideron tjetrin vendimtar në organizimin e 
ligjëratës, dëshirës, kuptimit, por gjithashtu edhe në 
organizimin imediat social. Kështu ai mohon hapësirën 
e një vetëdijeje totale. Edhe pse vetëdija kolektive nuk 
ekziston, ne ndoshta mund të vërejmë se funksioni i 
dëshirës së tjetrit është krejt thelbësor për t’u marrë 
parasysh, në raport me organizimin e shoqërive, sido-
mos ditët e sotme.

Mohimi nga ana e tij e një vetëdijeje kolektive, i hap 
rrugë përparësisë dhe lirisë së subjektit. Por, kontroversal 
dhe i lidhur me hapësirën e gjuhës në lirinë e realitetit, 
të momentit imediat që kalon, ai thotë, nga ana tjetër, 
se: Në një vend ku ti mund të thuash çfarë të duash, 
madje edhe të vërtetën, rezultati është se çfarëdo që të 
thuash, nuk ka asnjë lloj efekti. Pra, Lakan nuk është 
thjesht një nihilist, një kaotist, por një kërkues shkencor 
i së vërtetës të pamistifikuar.

Këto pak shënime për Lakanin u frymëzuan nga 
një libërth i vogël me titullin Mësimet e mia, botuar 
nga Shtëpia Botuese Onufri, 2012, me një përkthim të 
shëndetshëm nga Ardian Vehbiu.

Por Lakani është i pafrenueshëm në analizat 
e veta në vëllimin e tij të mirënjohur Shkrime, 
ku shpjegon futjen e fëmijës në botën sociale, 
kastrimin dhe defor-
mimin e tij, përshtatjen e dhimbshme, terrorin e 
hesh-tjes së psikanalistit përballë neurozës së tij 
kur është i rritur, për hir të mbetjes së normës në 
veprim etj.

Libri në fjalë, Mësimet e mia, një kurs 
leksionesh të tij, të mbajtura në universitet, 
është një bigëzim midis gjetjes së pozicionit të 
psikoterapistit në shoqëri dhe tjetrit si logjikë 
tjetër, apo tjetri si selia e ligjërimit, si vendi 
ku fjala përuron masën e së vërtetës dhe që… 
regjistri duhet ndërtuar në nivelin e tjetrit, sepse 
dë-shira jonë është gjithmonë dëshira e tjetrit, 
që ne ia kërkojmë në dëshirën tonë. Mbetet 
me shumë interes leximi i këtij libri të vogël të 
prurë në shqip nga Ardian Vehbiu, pjesëtar i 
shoqërisë Lakaniane, dhe jo vetëm për studentët 
e psikologjisë, por për lexues të të gjitha fushave 
që duan të eksplorojnë ndërgjegjen shoqërore 
apo të zhvillojnë kapacitete konceptuale, të 
hapë-sirës vitale të ridimensionimit të mendimit, 
përtej standardeve klasike të kursit të mjeteve të 
dallimit.

ÇARKU I LIGJËRATËS
Nga Mimoza Ahmeti
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Hulumtime mbi jetën dhe veprën e At Gjergj Fishtës 
është botimi më i fundit i studiueses Blerina 

Suta, që vjen fill pas librit studimor mbi gjetjen në 
Bibliotekën e Vatikanit të një varianti të rishikuar 
përkthimor të Doktrinës së kërshtenë të Pjetër Budit. 

Hulumtimet mbi At Gjergj Fishtën e rikthejnë 
studiuesen në një lëndë me të cilën është ndeshur më 
parë, në studimin e saj Eposi i At Gjergj Fishtës përballë 
eposeve romantike sllavo-jugore, (Onufri, Tiranë 2007), 
por tashmë me një rakurs tjetër – me dominante for-
mësimin e personalitetit krijues të Fishtës me spikamë 
të fortë stilin, si në poezitë lirike, ashtu dhe në epikën 
e tij, duke na sjellë dëshmi dhe materiale të hershme të 
poetit që nuk i kemi njohur më parë.

Shkurtimisht, në këto hulumtime, gjithë duke iu 
përmbajtur trajektores së tri fazave studimore të Fish-
tës, në akord me oroen e Pal Duka-Gjinit (Daniel 
Gjeçajt) dhe Vinko Malajt, përimtohen në vrojtime, 

pikërisht faza përgatitore në manastirin e Guča Gora-s 
afër Travnikut, ajo e studimeve për filozofi në Kraljeva 
Sutjeska dhe e treta, teologji në Livno.

Suta kombinon burimet e njohura e pak të njohura 
shqiptare me indiciet e studiuesve kroato-boshnjakë 
(Ljubomir Maraković, 1927; Brčić, 1982; Ivan Esih, 
Miro Vrgoč, S. Ježić, 1934; Ivo Frangeš, 1967; N. 
Tadić, 1972; Vladimir Ćorović, Dodić etj.), për të 
rikonstruktuar të tria periudhat, në përputhje me 
materialet arkivore në kohën e studimeve të Fishtës. Na 
përftohet kështu, përveç ecurisë së shkëlqyer të Fishtës 
student, edhe njëfarë “portreti artisti në rini” me një 
karakter rebelues, të kreshpëruar e karizmatik, sidomos 
në Livno, me përplasjet e tij dhe grupit studentor përreth 
Fishtës kundër profesorit të tyre At Çengiçit i cili, sipas 
relacioneve të Fishtës, “thellon hendekun mes grupit 
shqiptar dhe atij boshnjak”. Janë një radhë përplasjesh 
të ashpra këto që marrin karakterin e papajtueshëm të 

një polemike administrative, 
ku Fishta akuzohet si nxitësi 
kryesor, përplasje që mbaron 
me zëvendësimin e profesorit 
problematik. Skënderbeu, gjatë 
këtyre viteve, siç përshkruan 
studiuesja, “do të ngelet një 
pikë kyçe e qëndrueshme e 
idealit të lirisë për Fishtën”. 
Nuk është e rastësishme që 
emri i pagëzimit, “Josephus”, 
i 23 tetorit 1871 do t’i lërë 
vendin emrit “Joannes” (siç 
dëshmon një akt i 08/12/1890) 
dhe më pas, më 8/12/1890 
do të marrë emrin solemn të 
profesionit, “Georgius, Silvius, 
Aeneas” (Georgius si Gjergj 
Kastrioti dhe Enea-Silvio 
si Enea-Silvio Piccolomini 
[Papa Piu II] që ndihmoi 
Skënderbeun në fushatat e 
tij antiturke). Është pikërisht 
kjo periudhë (1871 -1872) 
që shënon njohjen e Fishtës 
me poetin e madh lirik kroat 
Silvije Strahimir Kranjčević, 
i cili do të gjejë jehonë nga 
krijimi i parë i Fishtës (12 
dhjetor 1892), Al valente poeta 
Sig. Silvie Strahimir Kranjčević, 
deri, me sa duket, te kryevepra 
elegjiake e Fishtës Nji lule vje-
shtet (botuar më 1909, një vit 
pas vdekjes së Kranjčević-it).

Studiuesja i kushton një 
kapitull të rëndësishëm kësaj 

poezie përkushtimore të parë të Fishtës, në italisht, 
duke na sjellë, krahas tekstit dhe faksimiles së origjinalit, 
edhe një përkthim a shqipërim poetik të poezisë, të 
ngjeshur me komentarë dhe analiza të imëta filologjike. 
Përkthimi i Sutës, ndonëse nuk sjell të plotë strukturën 
e rimuar në origjinal, sjell në shqip një poezi tipike të 
traditës italiane nga Dante deri te Manzoni, llojin e 
vargut, ritmit, rimës spontane dhe sidomos regjistrin 
leksikor poetik në gegnisht sipas estetikës së Fishtës. 
Fishta nuk dihet për ç’arsye nuk e ka përkthyer vetë në 
shqip këtë krijim të tijin të parë, çka do të kishte qenë 
me interes të madh, për sa shqiptime, përkthime dhe 
përshtatje të Fishtës nga poezia klasike greke, romake 
e italiane kemi një repertor të vyer e të rëndësishëm. 
Gjithsesi, mendoj se edhe po ta kishte përkthyer, 
nuk do të ishte fort larg me këtë variant përkthimor 
të Blerina Sutës. Ndërsa analiza geno-tipologjike e 
poezisë, komentet dhe rrafshi krahasues i tyre me 
shpleksjen e imazheve e simboleve dhe mitopoetikës 
fishtjane, brenda kanoneve të lirikës klasike italiane, 
shpjegojnë më së miri instrumentarin poetik të Fishtës, 
burimet e tij kulturore, të cilat nisin të projektohen nga 
ky tekst, për t’u bërë dominuese në krijimtarinë poetike 
të mëvonshme të Fishtës në shqip.

Një kontribut me vlerë të veçantë në Hulumtimet 
për Fishtën sjell nënndarja e tretë e librit, “Probleme 
kritiko-metodologjike të interpretimit të veprës së 
Fishtës”, me të cilën studiuesja rimerr një temë të dashur 
të saj, atë të kanonizimit të poetit “kombëtar” në poet 
të “stilit”. Stili është ai që e përfaqëson një krijues para 
fytyrës së kohës, jo ideologjia. E megjithatë, stili nuk 
abstragon dot nga epoka, idealet e saj, e rrjedhimisht, 
nga ideologjia, kur gjithçka e krijuar shihet, ndihet 
dhe receptohet e pashkëputur nga konteksti organik i 
kohës së krijimit. Më saktë është të themi që poetët 
e rëndësishëm punojnë stilet gjegjëse të epokave ku 
jetojnë dhe përmes stilit ne realizojmë përfytyrimet 
dhe të kuptuarit tonë për këto epoka. Në rastin konkret 
fjala është për zhanrin epik të Fishtës, poemën Lahuta e 
Malcis. Duke mënjanuar modelet sunduese të një kritike 
vulgare e ideologjike që e kanë dëmtuar receptimin e 
epit fishtjan, Suta e shtron qartë çështjen: “Konteksti 
ballkanik i poemave epiko-romantike nuk mund të 
lihet mënjanë në kushtet e rrjetit ndërtekstor që krijon 
vepra e Fishtës me veprat e autorëve sllavo-jugorë të 
eposit, Mazuraniq, Grgaa Martiq dhe Njegosh, të cilët 
autori i përdori si modele poetike për t’i përmbysur në 
domethënien ideologjike të elementeve homonime të 
organizimit të gjinisë epike.” Duket paradoksale, por 
për kontekstin nacionalo-centrist ballkanik përplasja 
ka natyrë kanoni dhe zhanri artistik e jo ideologjik. 
Përmbysja e kodit heroik të poemave epiko-romantike 
sllave realizohet te Fishta me kundërvënien e etikës 
kalorësiake të epeve popullore shqiptare në bazë të së 
drejtës natyrore, që gjeneron sipas koncepteve të Nderit 
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dhe Lavdisë. Prandaj, ngulmon studiuesja: “Fishta 
i Lahutës mund dhe duhet të përqaset me autorët e 
romantizmit serb dhe kroat që patën po atë qëndrim 
ndaj përbërësve klasikë dhe popullorë në veprën e tyre.” 
Shtjellimin e imtësishëm të kontekstit ballkanik të 
poemave epike sllave dhe Lahutës shqiptare, Suta na e 
sjell duke u përqendruar te “Mekanizmi i funksionit të 
eposit gojor në poemën epike romantike”, në përbërjen 
e të cilit hyjnë: “Funksioni social dhe mediatik i kën-
gës epike folklorike” (ku gjen vend shprehja e Koliqit, 
se “kënga heroike është një lloj ‘gazete’ në vargje që 
rrëfen faktet më të shënuara të komunitetit të cilit 
i përket këngëtari epik”); “Funksioni i ‘këngës’ në 
rrafshin metaligjërues të poemës epike romantike” 
(nënkapitull ku Suta kryen një ekskursion të gjerë 
e të begatë krahasimor me fragmente të shumta 
të përkthyera midis poemave epike të autorëve 
sllavë dhe karakterit replikues të Lahutës së Fishtës); 
“Lahuta e Fishtës si ‘metaligjërim’ në shkallë të dytë” 
(ku theksohen detajet e kundërvënies së veprës fisht-
jane ndaj poemave epike të sllavëve - Konceptit fishtjan 
të ‘së drejtës natyrore’ nëpërmjet vënies në plan të 
parë të individit i kundërvihet koncepti i ‘së drejtës 
historike’, ndërtuar mbi konceptin e unitetit religjioz të 
barasvlershëm me kombin tek autorët sllavë).

Në fund të këtij ballafaqimi artistik e polemizues 
midis Fishtës dhe autorëve sllavë, studiuesja mbërrin 
në përfundimin deduktiv, se: “Realizimi artistik i eposit 
të Fishtës e largon veprën nga koncepti romantik 
mistifikues i historisë dhe e afron me një koncept më të 
vonë dhe më realist.”

Nënndarja që e përmbyll këtë përvojë kritike e 
metodologjike mbi veprën epike të Fishtës, në pole-
mikë me autorët e epeve sllave, shtron problemin e 
receptimit të Lahutës sot, një plagë e vjetër dhe një 
fushë e minuar që sjell vazhdimisht keqkuptime. 
Nuk është vetëm gjuha, gegnishtja e Fishtës, kundrejt 
së cilës vijon alienimi i lexuesve që bart, siç thotë 
studiuesja, ‘rrezikshmërinë e mosreceptimit’ as dhe 
‘sociologjizmi’ i trashëguar nga e shkuara komuniste, 
por dhe interpretimet e hullisë strukturaliste, të fazës 
post-komuniste... Duke lënë mënjanë këto tradita, 
përfshi dhe ato hermeneutike, të izoluara brenda 
horizontit të tekstit, sikundërse dhe të përkundërtën 
me të – drejtimin dekonstruksionist, – me shkatërrimin 
e ontologjisë së Logosit, Suta rekomandon si më të 
dobishme një qasje tjetër metodologjike, metodën filo-
logjiko-interpretuese, e cila, saktëson ajo, “bazohet në 
teoritë e Galvano della Volpe-s, estet post-strukturalist, 
ku ‘filologjia dhe interpretimi janë të njëkohshme’ 
në analizën e kontekstit organik të veprës dhe janë 
përgjegjëse vetëm në bashkëveprim midis vedit për 
evidentimin e polisensit apo kuptimit të shumëfishuar 
që merr e vërteta e tekstit artistik në kontekstin unik të 
veprës”, çfarë duket se e ka demonstruar vetë me këto 
hulumtime mbi veprën e Fishtës.

Si një intermexo midis dy nënndarjeve të mëdha të 
librit, Suta ndërkall studimin mbi lirikën e përvajshme 
të Fishtës Nji lule vjeshtet (1909) në cilësinë e një 
“hipoteze leximi”.

Studimi është njëherësh një lexim i kujdesshëm dhe 
interpretim i vëmendshëm i shenjave në traditat poetike 
latine për vdekjen e dhimbshme të parakohshme të njeriut 
të shtrenjtë. Tok me interpretimin semantik, studiuesja 
qartëson, bazuar në indicie faktografike, adresatin 
e kësaj poezie, duke spastruar kështu konfuzionin, 
keqkuptimet dhe amullitë që kanë mbizotëruar e janë 
popullarizuar jo pak në rrethet shkencore mbi këtë 
poezi. Të gjitha këto “gjurmë” të çojnë te miku ideal i 
rinisë së Fishtës, poeti kroat Silvije Kranjčević, vdekur 
parakohshëm një vit para botimit të Nji lule vjeshtet. 
Nuk është, pra, një “histori dashurie” apo “marrëdhënie 
erotike” e fratit françeskan me një djaloç anonim, por 
pikëllimi i madh për humbjen e mikut të idealeve poe-
tike, poetit-profet, që shkakton tendosjen e skajme të 
kësaj lirike elegjiake të Fishtës. Suta sjell një dëshmi të 

qartë të gjurmës së dorëshkrimit të kësaj poezie, e cila 
përforcon se adresat i kësaj poezie është Kranjčević: “At 
V. Volaj, në shënimin shoqërues të botimit të vitit 1941 
të Mrizit..., sqaron: “Duen me thanë se dorëshkrimi i 
par’ pat humbë.” Ky fakt, ndoshta, mund të lidhet me 
një tjetër të dhënë që jepet në artikullin e sipërcituar 
të Markovič-it (1927) që bën fjalë për dorëshkrimin 
e një poezie në gjuhën shqipe, që Fishta kishte lënë 
në dhomën-muze të Kranjčević-it në Sarajevë: “Më 
ka qëlluar të shoh në Sarajevë në dhomën kushtuar 
kujtimit të Kranjčević-it në Institutin Ballkanik vargjet 
në gjuhën shqipe të Gjergj Fishtës të një periudhe më 
të vonë kur, duke kaluar nëpër Sarajevë, kishte vizituar 
dhomën e kujtimeve të mikut të tij të pafat, i cili prehej 
atëherë, nën shenjën e një gjeniu të kundërshtuar, në 
varrezat e Koševo-s. Fra Gjergj Fishta ka pasur një 
vend të rëndësishëm në jetën publike të atdheut të tij, 
të paktën në periudhën kur e takova për herë të fundit, 
gjatë Luftës së Parë Botërore. Pa dyshim, në Livno 
ishte ende një teolog i ri, por mund të thuhet se talenti 
i tij kishte gjetur shprehje qysh në ato kohë.” 

Por analiza e thukët filologjike dhe interpretimi i 
imazheve-simbole dhe analogjive të tekstit e përfor-
cojnë këtë ide, sidomos me imazhin kyç të selvisë, 
pasi dihet që në strukturën e fjalëve-simbole në poezi 
asgjë nuk është e rastësishme. Mjafton ta citojmë këtë 
pasazh të rëndësishëm nga studimi i Sutës: “Vehtja 
fizike ‘trung’ pa jetë në imazhin që hap poezinë, në 
fushën e lagësht (rrahe e dekme), krijon tension dhe 
bartet në pjesën e fundit të poezisë me imazhin e 
drurëve të selvisë, të cilat do të kultivohen nga zanat 
e zbritura nga mali, përreth përmendores poetike. Në 
të kundërt, me imazhin e parë, selvia evokon një lëndë 
drusore, vertikaliteti dhe vitaliteti i së cilës të jep idenë 
e jetës. Lënda e vdekur (trungjet) dhe lënda e gjallë e 
gjithnjë e gjelbër (pemët e reja të selvive) krijojnë një 
lidhje semantike të veçantë nëse nuk e konsiderojmë 
gabim shtypi, por vullnet për t’i përmendur emrin 
mikut të tij, formën ‘silvija’ e përdorur nga Fishta në 
Variantin e parë të 1909-ës (kanë me i rritun/ Me shûmë 
kujdes për çark silvija t’blerta). Drejtshkrimi i kësaj fjale 
(e pranishme edhe në Fjalorin e Bashkimit, 1908) ka 
qenë njohur për Fishtën, i cili në botimin e vitit 1925 e 
sqaron në fjalorthin në fund të vëllimit [selvi-ja: “landë” 
(cipresso)]. Emri i mikut Silvij-a (Kranjčević), i bartur 
në imazhin e drurëve të rinj që do lindin prej zanave 
përreth përmendores poetike të shkruar nga Fishta, 
krijon metaforën e vazhdimësisë në shkollën poetike 
të Fishtës, të shkollës liriko-elegjiake të Kranjčević-it.”

Studimi nuk kufizohet vetëm me adresatin: ai 
ngërthen një zbërthim dhe analizë semantike të 
simbolikës dhe valencave simbolike nga sendet e zakon-
shme të lëndëve tokësore të gjalla e të vdekura, duke u 
përshkallëzuar me elementet e natyrës sipas një spiraleje 
ngjitjeje, deri në qiell, trupat qiellorë dhe yjet, përfshirë 
edhe karakterin ambivalent të kësaj simbologjie. Fiton 
kuptim edhe përqasja e Nji lule vjeshtet me poezinë e 
parë kushtimore të Fishtës për Kranjčević-in, si dhe 
përqasjet e kryqëzimet e mendimeve të Fishtës me 
vargje nga krijimtaria e vetë Kranjčević-it.

Duke përfunduar, them se libri studimor i Blerina 
Sutës, i pasur me faktologji e faktografi të reja, i shkruar 
dhe i paraqitur me një argumentim të qartë  bindës, 
ka vetinë të të nxisë kërshërinë e leximit, sidomos me 
cilësinë e një zhanri që unë po e quaj “detektiv intrigues 
filologjik”, ku faktet dhe “të dhënat bio” e bibliografike 
kombinohen, analizohen në kontekste traditash letrare, 
duke zbuluar një personalitet të panjohur të Fishtës, sa 
interesant, aq dhe të thellë e simpatik. Kjo e bën tekstin 
e studimit mjaft tërheqës për lexim. 

Por ky kontribut i padyshimtë shkencor do të 
ndihmojë në orientimin e një receptimi sa më racional 
të repertorit poetik të Fishtës, duke e spastruar këtë 
fushë nga supozime dhe arbitraritete, sa të sociologjisë 
vulgare, aq edhe të lajthitjeve psiko-analitike e psiko-
erotike.

LIBËR I RI

Merita Sauku Bruci
Botohet studimi mbi dramën 
“Emira”, të Santorit
Sapo ka dalë nga shtypi studimi më i fundit mbi 
dramën e parë të shkruar në prozë në gjuhën 
shqipe më 1864: Franqisk Anton Santori, “Emira” 
- rrugëtim i tekstit letrar dhe botim kritik i 
dorëshkrimeve në arbërishte, përgatitur nga Merita 
Sauku Bruci. “Ky studim e drejton kërkimin mbi 
larminë e madhe të botimeve të EMIRA –s në 
qarkullim dhe mbi domosdoshmërinë e vënies së 
një rregulli në linjën e transmetimit të tekstit, mbi 
pistat e shqyrtimit dhe të përqasjes, drejt një analize 
të arsyetuar të degëve që do të përbënin pemën e 
transmetimit të tekstit të dramës në fjalë. Në sitën 
e analizës kalojnë: dëshmia më e plotë deri më sot, 
dëshmia më e hershme deri më sot si edhe dëshmi 
të tjera bija në kërkim të dëshmisë më të denjë 
për besim deri më sot”, na njofton mbi këtë botim 
filologia Bruci. Sipas saj, ky studim na bën të njohur 
gjithashtu ekzistencën e dorëshkrimeve të dramës 
në tri variante, vendndodhjen, përshkrimin; trajton 
çështjet e alfabeteve të përdorura nga Santori në 
to, përshkrimin e inventarit të fonemave, çështje 
të veçanta të grafisë së teksteve si dhe kriteret e 
botimit. Studimi në fjalë përmban transkriptimet e 
teksteve: në anën e majtë imazhi i dorëshkrimit dhe 
në anën përbri teksti gjegjës i tejshkruar, pajisur me 
aparatin kritik, në respekt të zgjedhjeve e vullnetit 
të autorit.
Franqisko Anton Santori u lind më 16 shtator 
1819 në Picilia të Kozencës, Itali. Në moshe të re 
filloi te merret me mësim për murg. Në moshën 
16 vjeçare në vitin 1835 hyri në Manastirin 
Françeskan. Atje jetoi 18 vjet deri ne 1860, me pas 
u kthye në vendlindje ku punoi si mësues. Me 1885 
u përcaktua si prift ne formulinë e Shën Mjakut ku 
edhe vdiq në shtator të vitit 1894. Ndonëse pjesën 
më të madhe e kaloi si murg, ai mori pjese edhe 
në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në Shqipëri. 
Santori është autor i një numër të madh poezish, 
pjese teatrale, tregime, novela. Shumë komedi të 
shkruara nga Santori nuk u botuan asnjëherë pasi 
disa nga ato mbeten edhe të papërfunduara por 
me dy romane dhe gjashtë novela Santori arriti të 
bëhej shumë i njohur. Subjektet e novelave janë 
jo të papritura të jetës së përditshme. I burgosuri 
politik (1851) ku shfaqen idetë e Santorit i cili e 
dënon me forcë absolutizimin dhe shfaq simpati 
për Lëvizjen Kombëtare në Shqipëri. Romanet 
Vija e mallkuar (1858) në italisht prej së cilës nuk 
gjendet asnjë kopje ndërsa Sofia Kominiate dhe 
Ushtari Arbëreshe kanë ngele në dorëshkrime. 
Kryevepra e Santorit drama Emira ne të cilën 
përshkruhen ngjarjet e përditshmërisë arbëreshe 
dhe personazhet janë të karakterizuara me cilësitë 
e përzgjedhura nga autori.
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Syni s’e sheh synin matanë hundës
zemra e sheh zemrën matanë bjeshkës
(Thuhej dikur në Has)

1.
Qetësinë, befas, e zhdavariti rrokullisja e një guri.

2.
Mbasi guri theu qafën teposhtë malit, Dila e Marisë 
desh të çohej për të parë ku i kishte delet dhe a mos 
ishin trembur, por therra e murrizit, që iu ngul pardje, 
– kur shkoi ta kthejë një qengj që kishte mbetur prapa 
grigjës, – e therri në thembër, e cila po i mblidhte qelb. 
E këputi dhembja e fortë: përsëri u shtri nën qarr. Ballin 
ia rimuan djersët. U zbeh. Mbylli sytë.
Gjëja e fundit që pa Dila, para se t’i lëshonte këlkatëset, 
ishte qielli i gjerë ding me bashka të reve që, përtueshëm, 
udhëtonin dikah…

3.
S’i ndahej dhembja. Therra e therrte pajada. Iu duk 
se do të mbetej përgjithmonë aty, nën qarrin plak. Se 
nuk do të mund të çohej kurrë për t’i prekur kryet në 
krahoshin e varur në rremin e një dege të qarrit më 
të moçëm, më krahëhapur, më majëlartë se asnjë qarr 
tjetër në këto anë.
“O Zot, - mendoi, - a e di kush sa asht i vjetër ky qarr – 
dhetë, njizet, njiqind apo, ndoshta, pesëqind vjet?”

4.
Kur nxente dielli, qarri lëshonte një hije të gjerë e të 
rrasët që ta flladiste shpirtin. Aty mund të shtrohej 
sofra për nja, mos i thanshin rrenë, njëzet e katër burra, 
njëzet e katër cuba. Dhe ndoshta përnjëmend, mendoi 
kjo tashti, janë ulur ndonjëherë aq burra të dheut, aq 
cuba të malit – ku e di ti se jo! Por, megjithatë, s’kishte 
parë a dëgjuar kurrë se në hijen e qarrit të saj të dashur 
të kishin hëngër e pirë njëzet e katër burra, njëzet e 
katër cuba me mustaqe vesh më vesh – ku e di ti se po!

5.
Të gjithë e quanin Qarri i Drangonit. “Njâtë kemi!” i 
thoshin gjyshja e nëna. “Mo’atje, se t’shiton zana!”

6.
Gjyshja e nëna na i ki’n pas kallëzuar se moti, aq moti 
sa askush i gjallë nuk e dinte kur, një Drangua kishte 
pas rënë në dashuri me Zanën, shtatselvinë e katundit 
të tyre.
Mirëpo
që në djep
në djepin me kaptell të shkruar me brisk për mrekulli.
Drangonin na e ki’n pa’ fejuar me një tjetër. E tjetrën, të 
cilën kurrë s’e kishte parë, s’ia donte e s’ia donte zemra.
Po edhe Zanën

që në djep
në djepin që përkundte gjyshja si gjithmonë në zi
na e ki’n pa’ fejuar me një tjetër. E tjetrin, të cilin kurrë 
s’e kishte parë, s’ia donte e s’ia donte zemra.
Kur ki’n pa’ marrë vesh
vrer i zi na ish bërë babai i Zanës
mullan plot qelb e gjak të keq na ish bërë babai i 
Drangonit
kurse
një ditë prej ditësh
Zana e Drangoni ki’n pas bërë fjalët për të ikur në mal 
– tinëz. Dhe ata ki’n ikur – tinëz. Dhe te qarri na i ki’n 
pas parë pëllumbat e zogjtë krahëshkruar – të lumtur. 
Pëllumbat e zogjtë, mbasandej, kishin fshikur krahët 
në ajrin e pastër të qiellit të kthjellët si loti, dhe ki’n 
fluturuar gjithë ditën e lume përmbi katund për t’u 
kallëzuar njerëzve se Zana e dashka Drangonin – si ara 
e shkrumuar shiun. Por, askush s’i dëgjonte.
Se
katër burra
katër rrotela të kërleshur
babai i Zanës, babai i të fejuarit të Zanës, babai i 
Drangonit, babai i së fejuarës së Drangonit
haheshin. E kishin shkrehur: përshesh të bëheshin. 
Dhe pëllumbat e zogjtë krahëshkruar u trembën
nga krisma e martinave, plasja e kobureve, tym i zi i 
barotit, tym i zi i luftës fis me fis – flaka përlau shtatë 
copë katunde.
E u kthyen pëllumbat e zogjtë, e u kallëzuan Zanës e 
Drangonit për çdo gjë që kishin parë. Zana e Drangoni 
ishin pikëlluar shumë, dhe ki’n thirrur pëllumbat e 
zogjtë e ki’n thënë:
“Amanet, o more pëllumba! Amanet, o more zogj! Kur 
t’na shihni se jemi shtri njani pranë tjetrit, ejani dhe 
ngjyeni nga nji pupël në gjakun e varreve tona dhe 
shkoni e i lëshoni katund m’katund, shtëpi m’shtëpi…”
Një qyqe e ngratë pat kukatur tri herë midis dy degëve 
të një lisi shumë të thatë.

 7.
Vashës që rrinte nën qarr, Dilës së Marisë, iu duk se 
ishte shtrirë mu në vendin ku, Zana e Drangoni, kishin 
ndërruar jetë. Zemrën ia kaploi një nderim fort i thellë. 
Bile, luajti pakëz vendit, ashtu si luante edhe babai i saj 
kur përmendej emri i pajtorit të oxhakut të tyre.

8.
Heshtte.

9.
Tinëz, ngadalë, e zuri dëshpërimi. Kurrnjëherë s’i 
ishte dukur vetja më e vetmuar, më e ngratë, se tashti. 
Çdokush e kish harruar – iu duk. Iu bë se s’kishte njeri 
të lemë që mendonte për të. E, pra, aq shumë dëshironte 
që të mendonte dikush për të.

10.
E mori gjogu i ëndrrave, i cili, si duhia, e çoi në trok drejt 
njëfarë vendi të panjohur, në një copë toke në midisdisit 
të detit. Eu, po kjo ishte njajo toka e çuditshme, për 
të cilën i kish kallëzuar Delia i Ndreut, i Ndre Delisë. 
Ç’mos i kishte kallëzuar:
atje, në atë farë toke të bukur, të cilën e kishte parë kur 
kish qenë në “ushtrinë e detit”, dielli nxen gjithë ditën 
e lume
kurse nata
nata s’është natë, si këtu
- hëna, sa një kallamboçe e çerepit, del nga deti dhe 
zdritë tokën midis ujit të njelmët, të cilit
s’i dihet skaji.
“A kurrë s’bie shi?”
“Bie, por nuk asht si ky i yni, që t’ban gozhdar!”
“Po thue?”
“Jo, për këta dy sy! Tekembrama, do ta shohësh…”
“Kush…unë?!”
“Ti”.
“Unë?!”
“Unë ti”.
“Bashkë?!”
“Pojzi”.
“Po a je ti në mend? A s’e ditke hiç se m’kanë dhanë?!”
“Si s’e ditkam, moj Dilë…”
“Ani edhe ty ta kanë zanë nji tjetër!”
Delia i Ndreut, i Ndre Delisë, e kish shikuar drejt në sy, 
të cilët Dila, prej turpit, i kish paluar. Delia, mbasandej, 
ia kish kapur krahun dhe ia kish shtrënguar aq fort, sa 
Dila s’pat duruar pa i thënë:
“Uf, djalë, djalë… ç’je tu’ ba kështu?”
“Mos u tremb, moj Dila e Marisë, mos u tremb!” - kish 
thënë Delia i Ndreut, i Ndre Delisë. “Mos u tremb, ani 
që deti asht i gjanë e i fellë! Do të dalim matanë dhe do 
të mbërrijmë në tokën e midisdisit të tij”.
Dila pâ se Delia ish burrë që s’i vetëtonte ashkja e syrit.

11.
Dëgjoi shushurimën e gjetheve, që zuri t’i fërkonte një 
erë e lehtë, e cila sillte pika shiu të ftohtë. Çeli sytë: 
qielli ish ngrysur në të katër anët. U çua, mezi u çua: 
pa delet e tubuara në një rogë – krejt të frikësuara nga 
murmurimat dhe vetëtimat. I ndolli, dhe ato u nisën 
mbas Dilës së Marisë që ecte duke shqepuar, që mbahej 
me të vështirë: therra në thembër e therrte pajada. Kurse 
mali ushtonte. Nëpër ushtimën e tij të mnershme iu bë 
se dëgjoi një zë njeriu, i cili e thërriste. U ndal. Delet 
ikën para saj dhe, me krye teposhtë, tretën në shtegun 
e ngushtë dredha-dredha që të shpjente në katund. 
Mbeti vetëm. Pa kur një si tojë e zjarrtë, tojë rrufeje, 
u rrek për ta zdritur malin. U dëgjua një murmurimë 
e hatashme; si me dorë, diçka e preku në zemër dhe e 
lëshoi për dhe. Mbasi u rrëzua, mendoi se e vrau rrufeja.
“E pata!” - tha dhe zuri të priste për të vdekur. Priste. 

Anton Pashku lindi më 8 janar 1937 në Grazhdanik (fshat afër Prizrenit). Gazetar, redaktor 
në Shtëpinë Botuese Rilindja, Pashku nisi botimin e shkrimeve letrare nga viti 1955. Shkroi 
prozë dhe drama. Vdiq në Prishtinë, më 31 tetor 1995. Dashuria, vetmia nën kushtet e 
totalitarizimit, dhuna mbi individin… janë nxitjet e brendshme, duke sjellë tregimet e 
tij antologjike, si: “Nën qarr po rrinte vasha”, “Floçka”, “Kulla”, “Si e përshkroi ëndrrën e 
vet njeriu me kapelë”, “Dy fjalë për një plak dhe librin e tij kushtuar tymit”, “Kënaqësitë e 
Megalopolisit”, “Anija e dehur”… Ndërsa mbetet emblemë romani “Oh” me një ndikim të 
ngadalshëm, por të fortë në prozën shqipe, që prej kohës së botimit të tij…

NËN QARR 
PO RRINTE VASHA
Nga Anton Pashku
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Por, ama, nuk vdiste. Bile, si në kllapi, diktoi se dikush 
po e bante. Ngutshëm.
“Aman, o Zot, ty t’kofsha true, a m’kallzon – kah je tu’ 
m’çue?”
“Kah deti… Në midisdisit të detit…”
“Ani me therrë në thembër?”
“S’asht gja therra… Therrën do ta qërojë deti…”
“Aman, o Zot…”
“O, s’jam Zoti, s’jam moj Dila e Marisë, po jam Delia i 
Ndreut, i Ndre Delisë!”
Një kalë i bardhë, ama më i bardhë se korja e borës, që 
sall zjarr nuk villte prej gojës, kaptoi Brinjën e Lisit të 
Gjatë dhe doli e treti në Bjeshkë të Lagamirit…

12.
Bash kur kafexhiu po ia thoshte me zë të ulët “po bjen 
shiu sixhim-sixhim, ç’po i qet vegshit bytha tym”, në 
kafenenë e vogël të katundit – krejt i përlloçur e me 
shpirt në fyt, – u rras Biba i Lleshit, Llesh Bibajt.
“N’kambë, sokola!” - bërtiti. “N’kambë, bre trima me 
fletë, se për qiell e për dhé na u nxi f ’tyra për jetë!… A 
s’paske ndie?… Nji Drangue, nji thi karathi, na e muer 
Dilën nëpër shi… Turr mbas meje!” - tha Biba i Lleshit, 
Llesh Bibaj dhe turravrap e theu qafën përjasht.
Kurse Leka i Gjonit, i Gjon Gjolekajt, tha:
“Çudë, çudë e madhe!”
“Hë, çka polli?” - pyeti Deda i Gjinit, i Gjin Gjidedajt.
“S’e di hiç, bre burrë i dheut, pse njani sy nuk sheh 
tjetrin?”
“Dihet he burrë!” - ia kthei Deda i Gjinit, i Gjin 
Gjidedajt. - “Fajin ma të madh e ka hunda!”
“Hunda e ka fajin, pojzi!” - ia priti Leka i Gjonit, i Gjon 
Gjolekajt. - “E di, por s’po di ç’duhet të bajmë me këtë 
hundë?”
Qershor, 1959

Veten veç në e sjelltë rasti ta zbulosh,
kur horizontin zgjeron rrufe e beftë,
se, kur rri gjuetar finok dhe e përgjon,
ajo, më tinëzare, të rrëfen dikë
që nuk është ti: një sajesë të errët.
Çështja, megjithatë, është të mos kesh frikë,
të mos kesh frikë, jo ditën në diell, por natën sidomos,
natën kur vjen ky kukudh e të pëshpërin në vesh.
Të frymosh pa pengesë është çështja, por jo
si ata që panë, përtej xhamit, vetëm pamjen,
që kurrë nuk i ndjenë putrat e bishave në oborr,
jo si ata që, me ballin lart e hap të pangurrimtë,
marshojnë gjithë jetën lirisht, lirisht, lirisht,
nga njëri kënd i qelisë në tjetrin.

NIWPHORE NIEPW                                             
(Në vitin 1826, Niewphore Niepw, nga Ehalon-sur-Saone, fotografoi 
– bardhë e zi, natyrisht – çatitë e vendlindjes së tij. Kjo njihet si 
fotografia e parë. Titullohet “Pamje nga dritarja”.)

Në mendje më janë stampuar më fort
ato që dot nuk i stampova në letër (kishte qielli
një ngjyrë midis blusë dhe së bardhës, por jo,
jo e kaltra). Duken, sidoqoftë, çatitë,
më pak të zbërdhulëta nga ç’do jenë pas vitesh,
për t’i kujtuar ndokujt sa bukur ishte
bjerrja. Pse jo? Tekefundit, nuk mora përsipër
të shëroj kurrkënd: unë nuk jam natyra.
Hodha një hap. Midis trupit dhe frymës
s’mund ta përshkoj gjithë largësinë.
Bëj ç’mundem, me këto pak mjete që m’u dhanë
– jo me zift, sesa me kripë e dritë, dritë sidomos – 
të paktën, disi, në përligjet, gjallimin të përligj:
veç në ma shpërfillshin mundin ca të verbër
dhe ca oshënarë ndoshta të largët,
të regjur në punë shpirti, ata që
përtej dritares vështrojnë pa e mënjanuar perden.

EPITAFI I GIOVANNI MOCENIGO-S
(Veneciani Giovanni Mocenigo ishte nxënës i Giordano Bruno-s, të 
cilin ia dorëzoi, më 1591, inkuizicionit. Pasi e mbajti nëntë vjet në 
burg, inkuizicioni e dënoi Bruno-n si heretik dhe e dogji në turrën e 
druve, në Campo dei Fiori, më 17 shkurt 1600.)

Natyrë vetëshkatërruese qysh prej vegjëlisë;
ngaqë pendimin e Judës desha të ngjëroja,
tradhtova edhe unë mësuesin tim. 
Duke mos ecur më krah tij, hapat
m’u ngatërruan dhe zëri im bonjak
në muzikë të kthehej nuk mundi.

Në s’më besofsh mua, besoji, udhëtar,
truallit të shkretë që ke përpara këmbëve:
Gjithë jetën time, gjithë ëndrrat e rinisë 
mbjellë m’i kanë te kjo Akeldama e ngushtë, 
ku s’mbin as krisja, ku askush s’banon.
 
TRASHËGIMIA E MEHMET ALIUT
(Mehmet Aliu (1769-1849), strateg me prejardhje shqiptare, u lind 
në ishullin Thasos të Kavallës, ku pas vdekjes të së ëmës u mënd nga një 
grua greke. Pati një karrierë të shkëlqyer ushtarake, ndërsa në fund të 
jetës u bë pasha (1805-1849) në Egjipt, ku krijoi edhe dinastinë e tij.)

Pluhur gjithë ç’shtiva në dorë,
njerëz, sende e bujë – çka pata me shumicë –
mëmëdhera as unë nuk di se sa,
dy nëna, dy fe, hareme të pafundme,
ushtarë të bindur, tituj edhe grada
dhe fëmijë plot tetëdhjetë e katër.
Mbas meje, vallë, kush ia doli mbanë
një mijë shqiptarë t’i bënte në një mendje?
Ngado që shkela, një pallat i ngrita vetes
veshur në ar e në argjend.
Me sa m’u dha, shita edhe bleva;
dhe vdekja vetë më qëndroi në pazar.
Gjer në Kavallë një copë tokë e kam
dhe në Zëmblak pronat e tim eti.

Kaq e kisha hapin. Kushton shtrenjtë, 
shumë shtrenjtë, një truall 
në Shqipërinë e Sipërme.

Kur nxente dielli, qarri 
lëshonte një hije të gjerë e të 
rrasët që ta flladiste shpirtin. 
Aty mund të shtrohej sofra 
për nja, mos i thanshin rrenë, 
njëzet e katër burra, njëzet 
e katër cuba. 

Nga Romeo Çollaku

Mendimi, si e vërtetë e lirisë, në një nga eksperiencat e rralla filozofike të pasviteve ’90 
vjen natyrshëm, duke iu përgjigjur anktheve të sotme të krijuesit, në librin e ri poetik të 
Romeo Çollakut, “Heshtjen duke gërmuar”, botimet “Princi” – një vështrim invers i botës 
njerëzore, duke tejkaluar ekzistencën tokësore; drita është shenja që kërkon të të tërheqë 
për ta ndjekur, një kërkim jonatyral mbi zbulimin e qenies

HESHTJEN DUKE 
GËRMUAR

QUIRINUS KUHLMANN NË SHESHIN E KUQ, MË 1689
(Quirinus Kuhhnann (1651-1689), poet gjerman. Vepra e tij, që asnjëherë nuk u vlerësua si e rëndësishme, dallohet për frymën fetare. Shkoi në Moskë, 
ku themeloi të ashtuquajturën Mbretëri e Jezusit, që kishte për qëllim të “detyronte” Krishtin të kthehej në tokë. Rusët e shpallën person të rrezikshëm 
dhe e dogjën në Sheshin e Kuq.)

Kthehu, Zot, se thëllimi i natës po i mek zjarret nëpër vatra 
dhe, pa Ty, mbetur kanë përpjekjet tona në mëshirë të fatit;
Ti, që u nise me një kryq në shpinë të ngjisje rrugën drejt Atit, 
pse ngurron, kaq të vështirë e paske ta zbresësh me dy flatra?

Krejt jeta jonë s’është tjetër, Zot, veçse një e Premte e Zezë, 
është një Kalvar rruga ku ecim, çdo vend ku mbërrijmë Golgotë, 
ngaqë, kur bukën ndajmë në kafshata dhe kur hedhim verë në gotë,
mendja s’na shkon që trupin Tënd e gjakun shtrojmë përmbi tryezë.

Falna dhe nga fati i Simonit prej Kyrene, kthehu, Zot, çlirona;
një frymë të kulluar jepna e të proshkët si ajo e dëllinjës në sukë,
shtegun Tënd të ngushtë na rrëfe, para se vdekja të na e thukë 
mishin në një grusht hiri të frikshëm, tok me përpjekjet tona.

BIBLIOTEKË  |     
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Ditët e fundit ka dalë nga shtypi revista “Albanica”, 
revistë shkencore dhe kulturore, organ i Shoqatës 

Lidhja e Shqiptarëve të Rumanisë. Emri i revistës 
ringjallet pas 83 vjetësh. Dr. Anton B. I. Balota në 
vitin 1936 botoi revistën “Albanica” në Bukuresht, një 
revistë që propozonte, atëbotë, të ishte një nismëtare 
në filologjinë shqiptare. Autori planifikoi të botonte 
edhe vëllime të tjera të cilat, përpos problemeve 
teorike të filologjisë shqiptare, do të ofronin më shumë 
informacion në lidhje me Shqipërinë dhe shqiptarët, 
në lidhje me të kaluarën dhe të tashmen e tyre, si 
dhe tekste popullore apo nga letërsia e lëvruar, të 
përkthyera në rumanisht, studime përshkruese estetike 
të tekstit, gramatikën e dy dialekteve të gjuhës shqipe, 
të shoqëruar me fjalorë etj. Fatkeqësisht, kjo nismë 
nuk pati vazhdimësi... Pas 83 vjetësh, me një frymë të 
re, rimerret ky projekt i pezulluar në histori. Qëllimi 
i ringjalljes së “Albanica-s” është botimi i teksteve të 
rëndësishme, shkruar nga autorë rumunë dhe shqiptarë, 
por edhe nga studiues të tjerë të huaj, në lidhje me 
komunitetin shqiptar të Rumanisë dhe personalitetet 
e tij, rreth gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, rreth 
Rumanisë dhe marrëdhënieve të ngushta ndërmjet dy 
gjuhëve dhe kulturave, duke përfshirë histori, letërsi, 
gjuhësi, antropologji, spiritualitet, sociologji, filozofi, 
arte etj. Në peizazhin e shtypit shqiptar të Rumanisë, 
gjatë gjithë historisë së pasur të këtij shtypi, kanë 
munguar revistat e profilit shkencor dhe universitar. 
“Albanica” mbledh rreth vetes të gjitha forcat shkencore 

universitare si dhe forcat krijuese përfaqësuese të 
letërsisë dhe artit shqiptar. Ajo u drejtohet elitave të 
Rumanisë, universitarëve dhe studiuesve të këtij vendi, 
të gjithë atyre që janë të interesuar për të njohur në 
mënyrë të thelluar kulturën dhe spiritualitetin shqiptar, 
përtej Shqipërisë së sotme, me historinë, antropologjinë, 
artin, gjuhësinë, letërsinë etj.

ANTROPOLOGJI NË REVISTË
Revista starton me artikullin e historianit të famshëm 
rumun Nicolae Iorga, “Shqipëria dhe Rumania”, 
një ligjëratë e mbajtur në Bukuresht në Institutin e 
Studimeve të Europës Juglindore më 31 janar 1915. 
Pas 104 vjetësh botojmë këtë artikull të N. Iorga-s, ku 
shkruhet me simpati për historinë e popullit shqiptar. 
Përpos të tjerash, Iorga do të shprehej se: “...do të shihen 
në ligjëratat e ardhshme lidhjet gjakësore të fisërimit 
që mund të kenë ekzistuar midis nesh (rumunëve 
sh.y.) dhe shqiptarëve, ata pasardhës autentikë dhe 
ekskluzivë nga pikëpamja e pastërtisë, të elementit ilir.” 
Dr. Lavinia Dumitrașcu boton artikullin “Shqiptaro-
rumuni Ibrahim Themo”. Studiuesja rumune thekson 
se dr. Ibrahim Temo dha kontributin e tij në krijimin 
dhe veprimtarinë e klubeve patriotike shqiptare, në 
hapjen e shkollave shqipe, në mbështetjen e alfabetit 
latin për shkrimin e gjuhës shqipe etj. Gjithashtu, 
Ibrahim Temo, i cili u bë senator në Senatin e Rumanisë, 
kontribuoi për emancipimin e zonës së Dobroxhias, 
për modernizimin e politikës së Turqisë së kohës etj. 

Historianët, dr. Constantin Scurtu dhe 
dr. Liviu Lungu, vijnë me studime që 
i kushtohen 100-vjetorit të bashkimit 
të trevave rumune, duke sjellë analiza 
dhe detaje mbi rrethanat historike 
që mundësuan realizimin e këtij 
evenimenti historik. Nga akademiku 
rumun Grigore Brâncuș, gjuhëtar dhe 
albanolog i shquar, botohet studimi 
“Substrati i gjuhës rumune”. Në 
argumentimin e tij mbi pjesëmarrjen 
e elementit trako-dak në formimin e 
gjuhës rumune, Brancus sjell shembuj 
të shumtë nga gjuha shqipe, si një 
nga gjuhët më të vjetra europiane. Dr. 
Daniela Carmen Stoica, në studimin 
e saj “Fusha leksikore e vdekjes në 
gjuhën rumune dhe shqipe. Përkime 
leksiko-semantike”, merr në shqyrtim 
materialin gjuhësor që është përdorur 
në studimet sociolinguistike që lidhen 
me format e të shprehurit të vdekjes. 
Krahasimi në këtë studim bëhet në 
rrafshin antropologjik dhe në atë 
gjuhësor. Studiuesja angleze Margaret 
Hasluck, me studimin antropologjik 
“Oedip mbret në Shqipëri”, sjell një 
optikë tejet interesante të hulumtimit 
të folklorit shqiptar, i cili shndërrohet 
në një çelës dekodifikues të tragjedisë 
antike greke. Nga kjo optikë, studiuesja 
analizon figurën aq të diskutueshme nga 
Zigmund Freud, siç është ai i Edipit, 
si dhe të ashtuquajturin “Kompleksi i 

Oedip-it”. Analizohen edhe një sërë figurash të tjera 
të folklorit shqiptar, si Fati, Ora dhe Zanat etj. Nga 
Kristo Frashëri botohet një studim mbi përhapjen e 
krishterimit në territoret shqiptare; Iniciatori: Apostulli 
Shën Pali, ndërsa nga Faik Konica botohet një ese 
mbi fenë e shqiptarëve. Dr. Radu-Cosmin Săvulescu, 
në studimin e tij “Disa konsiderata mbi fillimet e 
krishterimit në Shqipëri”, duke u bazuar në burime 
shkencore të huaja, flet për fillimet e krishterimit te 
shqiptarët, si një nga popujt e vjetër të Gadishullit 
Ballkanik.

U është kushtuar një hapësirë e madhe figurave më 
të rëndësishme të letërsisë moderne shqiptare. Kështu, 
revista përmban një medaljon për Migjenin, shoqëruar 
nga disa poezi të përkthyera në rumanisht. Nga Ernest 
Koliqi është përkthyer në rumanisht proza e shkurtër 
“Miku”, një nga perlat e prozës shqiptare. Nga shkrimtari 
i shquar bashkëkohor, Visar Zhiti, është botuar një 
kapitull nga romani “Funerali i pafundmë”. Kurse nga 
shkrimtari Victor Eftimiu botohet një nga tregimet më 
të njohura të tij, “Një dasmë aristokratike”. 

Një kapitull më vete i kushtohet historisë së letërsisë 
shqipe si dhe studimeve letrare. Kështu, dr. Luan 
Topçiu trajton letërsinë e arbëreshëve të Italisë, që nga 
fillimet e saj, duke e titulluar studimin e tij “Rikrijimi 
i hartës shpirtërore të humbur”. Letërsia shqiptare e 
arbëreshëve, përpos faktit që ruan matricën kulturore 
shqiptare, me motivet arkaike ballkanike, është edhe 
letërsia që karakterizohet nga trajtat e motivet e 
letërsisë europiane. 

KADAREJA SI PËRHERË
Dr. Gustavo-Adolfo Loria-Rivel na vjen me shkrimin 
“Më në fund, hapet dosja H”. Studiuesi poliglot 
shkruan se nuk ka asnjë dyshim se libri i famshëm 
“Dosja H” i Ismail Kadaresë është një tekst kaplues, plot 
imagjinatë e dramatizëm, dhe jo më pak interesante 
janë informacionet shkencore të ofruara. Dr. Gustavo 
Loria ka punuar si përkthyes në një grup pune, nën 
kujdesin e Universitetit të Harvardit, dhe ka publikuar 
tekste në shqip, të mbledhura nga Parry Lord. Kritiku 
rumun i letërsisë Marius Chelaru, vjen me trajtesën 
“Gjakmarrja, fryma e përgjakshme e fatit”, një studim 
mbi veprat e Kadaresë, “Prill i thyer”, “Kush e solli 
Doruntinën” dhe “Lulet e ftohta të marsit”. I njohur 
për preokupimet e tij për letërsinë shqipe, studiuesi 
ofron një analizë mbi kanunin në veprën e Kadaresë. 
Studimet letrare të revistës mbyllen me studimin Neli 
Naços “Vendet e kujtesës së Mitrush Kutelit”, një 
sprovë gjeopoetike e argumentuar me metoda moderne 
të interpretimit të tekstit.

* * *
Revista ka 250 faqe dhe është ilustruar me vepra të 
piktorëve të mirënjohur, Gentian Zeka dhe Aurel 
Acasandrei. Në datën 12 shkurt, në Muzeun e Letërsisë 
Rumune u përurua numri i parë i kësaj reviste shkencore 
dhe kulturore. Shqiptarë dhe rumunë bashkë u ndien 
si në një festë arti. Në datën 14 shkurt – promovimi i 
dytë i saj në Muzeun e Historisë dhe të Arkeologjisë 
të qytetit bregdetar të Rumanisë, Konstanca, me 
pjesëmarrjen e universitarëve dhe të studentëve të 
Universitetit “Ovidius”, të historianëve, të komunitetit 
shqiptar dhe të tjerë të interesuar. Një promovim i 
tretë në mjediset e Universitetit të Craiova-s duke 
sjellë në vëmendjen e faktorëve akademikë këtë prurje 
të re të ALAR. Kryeredaktor i revistës “Albanica” 
është studiuesi dhe kritiku dr. Luan Topçiu, puna e 
të cilit është më shumë se një ambasadë, më shumë 
se një akademi në shpalosjen e Shqipërisë letrare e 
kulturore në Rumani. Drejtor i saj është studiuesi dr. 
Radu-Cosmin Savulescu dhe Sekretar i Përgjithshëm 
i Redaksisë është shkrimtari dhe studiuesi dr. Liviu 
Lungu, romanet e të cilit janë botuar dhe në Shqipëri. 
“Albanica” synon të bëhet një instrument teorik për 
të gjithë ata që janë të interesuar për Shqipërinë në 
hapësirën e Europës Juglindore, për historinë e lashtë 
të shqiptarëve, për gjuhën shqipe, për letërsinë dhe 
artin shqiptar, për marrëdhëniet shumëdimensionale 
me kulturën rumune dhe atë ballkanike etj., për të parë 
një Shqipëri të lashtë dhe europiane, me identitet e me 
vizione për të ardhmen e përbashkët.  

Shqiptarët e Rumanisë, me estetin Luan Topçiu, risjellin traditë dhe bashkojnë vlera

NJË REVISTË SA NJË 
AMBASADORE, SA NJË 
AKADEMI
Nga Visar Zhiti
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Një nga shenjat më të përgjithshme në tregun letrar 
të vendeve ballkanike sot, – kjo përfshin edhe 

sistemin e shkollave, – ka të bëjë me mungesën akute 
të përkthimit të librave të autorëve nga vendet fqinje, 
qofshin këta bashkëkohorë apo klasikë. 

Aspak më mirë nuk paraqitet situata në sistemin 
shkollor të këtyre vendeve – literatura e detyruar 
përfaqësohet, ku më shumë e ku më pak, në mënyrë 
identike në përzgjedhjen e ligave të para botërore, 
ndërsa hedhja e syve tek ajo që lind pothuaj te gardhi 
është krejtësisht e pamundur. 

Këtu janë edhe pasojat më tragjike të kësi lloj politike, 
sepse fjala është gjithsesi për një politikë që vendos mbi 
fatet e dhënie-marrjeve letrare, të cilat mund të gjenden 
në vendet ku qytetarët janë të së njëjtës fantazi, gjuhës 
sonë: në Kroaci, Mal të Zi, Bosnjë-Hercegovinë dhe 
Serbi. Pikërisht nga veprat që vijnë prej këtyre trevave 
kohëve të fundit mbërrijnë edhe sinjale që dëshmojnë 
synimin e transferimit të gjurmëve të fundit të fqinjësisë 
letrare, por edhe të dëshirës për të njohur më parë veten, 
makar përmes leximit. 

Ndoshta nuk është vendi të përmendim se si 
socializmi nuk shkëlqeu në këtë çështje, ndonëse edhe 
në atë epokë politike, të cilën shpesh e konsiderojmë 
ekstremisht jokritike, në sensin pozitiv dhe negativ, 
letërsitë e fqinjëve përktheheshin dhe përfshiheshin 
në programet shkollore, anipse fillimisht me vizoren 
e veprave të rëndomta, por edhe të përjashtimeve 
ekzotike. Lexuesi i dikurshëm jugosllav kishte dije 
mjaftue-shmërisht të plotë mbi letrat në Bullgari, 
Rumani apo Greqi, por letërsia e përfaqësuar nga 
shqiptarë të Shqipërisë, apo qoftë nga po ajo jugosllave, 

do të thotë nga Kosova, mbetej absolutisht e panjohur. 
Situata postjugosllave vetëm se e ka zgjuar këtë 

problem, ndaj edhe në kujtesën e atyre lexuesve ka 
mbetur vetëm emri i Ismail Kadaresë, por edhe ai i për-
kthyer joselektivisht, autor, veprat e të cilit po shfaqen 
sërish në Serbi viteve të fundit dhe jo rrallë si ribotime 
të veprave të përkthyera. 

Përveç Kadaresë, emër gjithsesi europian, publikut 
i kanë mbërritur, me njëfarë droje, edhe vepra të Beqë 
Cufajt, por edhe të emrave të njohur politikë, Shkëlzen 
Maliqi dhe Veton Surroi. Kështu që përkthimi i vëllimit 
me tregime të Arian Lekës, Shpina e burrit (Partizanska 
Knjiga, Beograd, 2018), nuk mund të merret assesi 
ekskluzivisht si sipërmarrje botuese, por edhe si akt 
politik par excellence, si akt i ndërmarrë në emër të 
prishjes së qetësisë të diktuar nga e njëjta politikë.

Thënë kjo, libri i Arian Lekës përbën gjithsesi një 
surprizë në kuptimin e një prezantimi të ri të letërsisë 
bashkëkohore përpara lexuesve serbë, por jo më pak 
edhe nga aspekti i ushtrimit poetik. 

Që nga tregimi i parë, Prej nga vjen drita, e deri tek 
tregimi i njëzetë e dytë, ai që mbyll librin Shpina e burrit 
dhe që titullohet Arma misterioze, Arian Leka shfaqet 
si shkrimtar i obsesuar nga marrëdhëniet familjare në 
një mënyrë jo të përditshme, sot në dukje arkaike, alla 
Danilo Kiś. 

Ato janë marrëdhënie të mbrujtura në përditshmërinë 
shqiptare, nga ato që kanë prapa figurën monolite të 
Enver Hoxhës, tek ato të errësirës së tranzicionit në 
ndërkohë vështirësisht të përcaktueshme, deri në ato 
të ditëve tona. Me këtë Arian Leka ia ka dalë të ruajë 

një ekuilibër mes çështjes universale të organizimit 
shoqëror dhe shtegut lokal të kohës historike.

Tregimet e shkruara me këtë çelës familjar (Album 
me Xhabir dhe Xhebrail, Brisk, Zogjtë e pikturave...) 
përbëjnë shpesh dëshmi mbi misteret e kompleksitetit 
të këtyre marrëdhënieve, mistere apo sekrete që duhet 
të qëndrojnë aty ku misteret qëndrojnë, tek trysnitë 
dhe mbingarkesat që burojnë, në thelb, apriori nga 
konstruksioni i komunitetit njerëzor. 

Në këtë korpus tregimesh Arian Leka i rezervon 
vetes të drejtën për njëfarë indulgjence si mospranim 
të thekave të rënda të ironisë, pjellë e një të kuptuari 
që vjen nga shfaqja e tij, nga një mungesë simpatie 
tek acarime radikale. Krejt ndryshe duken tregimet 
që merren me fatin e emigrantëve shqiptarë pas vitit 
1991, të atyre që masivisht braktisin një nga vendet më 
të varfra të Europës në fund të shekullit të shkuar, në 
kërkim të strehës përtej Atlantikut, por edhe në Italinë 
fqinje. 

Cikli emigrant i tregimeve ndërtohet me tekste 
pakrahasimisht më të dhimbshme, të tilla që 
shkaktojnë hidhësi dhe ngarkesë leximi, për shkak të 
identifikimit të drejtpërdrejtë dhe të papenguar me 
viktimat historike të padyshimta, nga të cilat nuk ka 
pak anekënd Ballkanit. 

 Dy janë tregimet nga ky korpus tematik më 
sinjifikativë, Academic Orgasm, por në radhë të parë 
Pema, tregimi im favorit në gjithë librin e Arian 
Lekës dhe prej ku, nga perspektiva e një fëmije, duken 
vuajtjet e emigrantit dhe tmerri që i ndjek ato, çka i 
kontribuon drejtpërdrejtshmërisë, por edhe zmadhimit 
të mundimeve para tablove të natyrës njerëzore, të 
pandreqshme dhe të keqe.

Në fund, por jo më pak të rëndësishme, qëndrojnë 
tregimet e tipit eksperimental (Krijimi i njeriut të 
ri, Ftesa, Dritare nga fusha...), ku vërehet aspirata e 
Arian Lekës ndaj veprimit, të cilin mund ta quajmë 
metafiction të metafiction-it, një lojë për llogari të 
postmodernes, epokës së mbyllur në qorrsokakun e 
veprimeve të vdekura, të pakuptimta.

Jam i sigurt që Shpina e burrit i Arian Lekës është 
një prelud tejet i mirë i asaj çka letërsia shqiptare 
përshfaq sot, mbi çdo bazë dhe mbi çdo kriter. 

Nuk jam, më anë tjetër, i sigurt nëse botimi i këtij libri 
do të jetë i mjaftueshëm për ndryshimin e një narrative 
përmbysëse, që shoqëron në përgjithësi marrëdhëniet 
serbo-shqiptare, kaq naiv dhe ambicioz këto vite nuk 
mund të jem. Por që në këtë gjest ka gjeste të vogla, 
që dinë të jenë të mjaftueshme, këtë e di me siguri të 
plotë. Në emër të mirësjelljes elementare njerëzore dhe 
letërsisë së vërtetë.

Përktheu nga origjinali Astrit Beqiraj

Shënim: Srđan Srdić (1977), prozator dhe kritik arti, është 
diplomuar në Letërsi Botërore dhe Teori të Letërsisë në Universitetin 
e Beogradit, ku përfundoi edhe tezën e Doktoraturës. Kritiku 
Vladimir Arsenić e përfshin Srđan Srdić-in midis shkrimtarëve 
më të rëndësishëm post-jugosllavë, duke theksuar, përveç subjekteve, 
ndërgjegjen e tij gjuhësore si dhe arritjet e reja në teknikat shkrimore. 

TREGIMET E ARIAN LEKËS BOTOHEN 
NË BEOGRAD

Pas botimet të shumë poezive, tregimeve, 
intervistave në Beton-Danas dhe eseve, mes të cilat 
edhe Lindur në Provincë, Në kërkim të këmishës së 
humbur, Zhdukja e Tjetrit nga harta meteorologjike, 
11 ese akustike, shkrimtari Arian Leka boton në 
Beograd përmbledhjen me tregime të zgjedhura. 
Janë 22 tregime të shkruara në dhjetë vjet 
krijimtari, duke filluar nga ato të vitit 1994, kur 
Arian Leka botoi librin e parë me tregime Ky vend 
i qetë ku s’ndodh asnjë, deri në vitin 2005, kur u botua 
përmbledhja me tregime Shpina e burrit. Pikërisht 
këtë titull mban edhe përzgjedhja e tregimeve në 
gjuhën serbe Muževljeva leđa. Libri është botuar 
nga “Partizanska knjiga” nën përkthimin e Đorđe 
Božović-it. Shënimet kritike që kanë shoqëruar 
botimin, kanë theksuar se Arian Leka në këtë 
libër përdor teknika postmoderne, metafizikën, 
fiction dokumentar, përdor paranojën kolektive, 
euforinë e masës, si dhe një dozë realizmi magjik, 
mbërritur më fort nga fabulat përrallore të vendit 
të tij sesa nga shkolla amerikano-latine. 

Shkrimtari Arian Leka boton në Beograd përmbledhjen me tregime të zgjedhura. Janë 22 
tregime të shkruara në dhjetë vjet krijimtari, duke filluar nga ato të vitit 1994, kur Arian Leka 
botoi librin e parë me tregime “Ky vend i qetë ku s’ndodh asnjë”, deri në vitin 2005, kur u 
botua përmbledhja me tregime “Shpina e burrit”…

KOHA FAMILJARE 
E ARIAN LEKËS
Nga Srdan Srdiç
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“Inteligjencën e mbivlerësojnë; ajo që i dallon 
njerëzit, është dashuria”, - ka ardhur si “amanet” 

i përtejvarrit kjo frazë e studiuesit dhe kritikut të artit, 
Gëzim Qëndros, në mbrëmjen e shfaqjes së dokumen-
tarit “Enigma e Kinostudios”, një ide e papërfunduar 
prej tij, por e realizuar në njëvjetorin e ndarjes nga jeta. 
Mbështetur në librin e fundit studimor “Kinostudioja 
Shqipëria e Vjetër”, botimet “Onufri”, gazetarja Anisa 
Ymeri ka çuar deri në fund, si skenariste, së bashku 
me operatorin Denald Grepcka, propozimin “kine-
matografik” të studiuesit. Si gjurmues i enigmës së 
strukturës së godinës së ish-Kinostudios “Shqipëria 
e Re”, Qëndro, ashtu si edhe në librin e tij studimor, 
shkon drejt zbulimit, analizës dhe interpretimit, pse 
u shpërfill nga regjimi arkitektura që në përfundim 
ishte një program ikonografik kryekëput subversiv: me 

planimetri kishash me anijatë dhe transet, kube me 
perëndi pagane në kulm, me Gralin e shenjtë në hyrje, 
punëtorë e fshatarë të pikturuar në vend të shenjtorëve, 
guaska shatërvanësh dhe burime të shenjta...

“Ka qenë gjithmonë dëshira e Gëzimit realizmi 
i dokumentarit me argument kinostudion, edhe 
përpara se libri të shkruhej. Gjithmonë ka dashur një 
dokumentar. E ka nisur ai punën, bashkë me Anisën, 
prandaj rëndësi ka që filmi u bë. Besoj se një emocion 
tjetër, edhe më i fuqishëm, do të jetë sot një ekspozitë 
e tija me grafika të viteve ’90 dhe pas shkollës”, - thotë  
Arta Marku, bashkëshortja e Gëzim Qëndros. “Kur 
profesor Gëzim Qëndro më propozoi që të isha unë ajo 
që do të realizoja këtë dokumentar, gjëja e parë, që më 
shoqëron edhe tani, ishte frika e madhe profesionale 
nëse do të arrija vërtet dhe nëse do të mundesha të bëja 

atë që duhet. Për gati një vit, prej 
shkurtit të dy viteve më parë, puna 
jonë ka qenë shumë intensive, 
derisa arritëm në projektimin e 
dokumentarit. Unë kam qenë 
dëshmitare se si në javët e fundit 
Gëzim Qëndro ka punuar bashkë 
me mua për këtë dokumentar dhe 
ka qenë shumë emocionuese”, - 
thotë Anisa Ymeri, skenaristja e 
dokumentarit.

* * * 
“Hutini i Minervës ngrihet në 

fluturim vetëm pasi bie muzgu”, 
- citon Hegelin studiuesi i arteve 
pamore Gëzim Qëndro, duke 
nënkuptuar, ndër të tjera, se 
vetëm pas perëndimit të një epoke 
historike fillon procesi i mirëfilltë 
i hulumtimit dhe njohjes në 
thellësi të natyrës e veçorive të 
saj të papërsëritshme. Kjo figurë 
misterioze e mitologjisë greko-
romake (sivëlla me hutinin e 
Athinasë), quhet simbol i hulum-
timit dhe filozofisë jo vetëm sepse 
arrin të shohë edhe në terrin 
më të plotë, por edhe sepse rri 
vazhdimisht mendjengritur duke 
shqyrtuar imtësisht gjithçka që 
hyn në fushën e shikimit të tij 
të mprehtë... Me këtë hyrje të 
botimit, të serisë së surrealizmit 
socialist, “Kinostudioja Shqipëria e 
Vjetër”, botimet “Onufri”, Qëndro 
vihet në ndjekje të aventurës 
seminale të gjurmës.

Duke marrë nga metafora e “hutinit” që nis fluturimin 
e heshtur, studiuesi me një përvojë relativisht të gjatë 
pune në ish-Kinostudio, dikur e quajtur “Shqipëria e 
Re”, dëshmon zellin hulumtues që synon zbulimin e 
“territoreve të panjohura” të një periudhe historike, në 
vështrime të reja të territoreve që mendohet se njihen 
mirë. “Nuk duhet stepur, sidomos kur në territore të 
tilla të njohura zbulojmë dëshmi kundërthënëse për të 
cilat nuk kemi asnjë shpjegim”.

Qëndro bën fjalë për librin e tij studimor që nis nga 
një përvojë e tillë: me zbulimin befasues se planimetria 
e ndërtesës, tashmë historike, të ish-Kinostudios 
“Shqipëria e Re” ka formën e kryqit. Është një pamje 
e Kinostudios që ofrohet nga sateliti ku shquhet plani-
metria e pazakontë e saj. Kjo, në fakt, qarkullonte prej 
vitesh si një kuriozitet, përfshirë me mister, mbi epokën 
staliniste me gjurmët e saj uzurpuese, kur Qëndro tregon 
se kjo pamje i ra në sy krejt papritur vite më parë kur po 
bënte një detyrë kursi me studentët e fotografisë. Edhe 
pse dihej, si atëherë dhe në këta vite, askush nuk e ka 
artikuluar me zë të lartë dhe përfshirja në një studim të 
tillë e bën edhe më domethënëse epokën e stalinizmit 
mbi Shqipërinë. Nga ky zbulim, Qëndro shkruan: 
“...Mbeta i shtangur pa u besuar syve. Çudi, si nuk e 
kisha vënë re më parë, në atë ndërtesë kisha punuar 
gati dhjetë vjet! Dhe nga ajo kohë kishin kaluar edhe 
plot gjashtëmbëdhjetë vite të tjera! Me sa duket, edhe 
unë, ashtu si hutini i Minervës, duhej të prisja “të binte 
muzgu i Historisë”, për të “parë” atë që dikur e kisha 
pasur para syve. Por, ndryshe nga hutini që zbulon duke 
vëzhguar me sytë e tij të mprehtë, zbulimi, si të thuash, 
m’u shfaq vetë.”

Ky akt zbulimi u shndërrua te studiuesi në një dialog 
të brendshëm, një moment reflektimi dhe përjetimi 
mbi përvojën, ndërgjegjësimin për një fakt, duke dalë 
nga idetë mbi të, duke krijuar themelet e fenomeno-
logjisë, duke ia nënshtruar objektin e zbuluar analizave 
racionale dhe përsiatjeve në kërkim të një domethënieje 
të re.

Qëndro krijon këtë përsiatje nisur, së pari, se si ky 
zbulim u shfaq si vetëdijesim i ndërgjegjes, për diçka që 
kish qenë gjithmonë aty, e pafshehur, përpara syve, por 
që po “shfaqej” papritur, pa ndonjë arsye të dukshme, 
me “shqetësimin” pse pikërisht tani dhe jo më parë?!

“Për vite me radhë, bashkë me punonjësit e tjerë 
të Kinostudios isha endur nëpër hapësirat brenda 
dhe jashtë ndërtesës, kisha hyrë e dalë nëpër dhoma e 
salla, hipur e zbritur shkallëve pa e parë me vëmendjen 
e duhur si objekt fenomenologjik, por vetëm si një 
hapësirë e brendshme ku shpalosej përditësia jonë dhe 
zhvillohej një veprimtari e ethshme prodhimi filmash”.

Dhe ja, ndalet Qëndro, ku u shfaq pyetja e pashman-
gshme: si mundej që dy regjime totalitare, ai sovjetik 

Mbështetur në librin “Kinostudioja Shqipëria e Vjetër” është realizuar dokumentari me ide të 
studiuesit Gëzim Qëndro, ndarë nga jeta një vit më parë, duke rikthyer në debat një moment 
enigmatik, por edhe të panjohur, për një program ikonografik kryekëput subversiv në territore 
të panjohura, pse është shpërfillur struktura e godinës së Kinostudios, kryqi i Moskës?! 

ENIGMA E KINOSTUDIOS
IDEJA E FUNDIT E GËZIM 
QËNDROS: HEREZIA 
“HOMO SOCIALISTICUS”!
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dhe ai shqiptar, armiq të betuar të insti-tucioneve fetare, 
të kishin ideuar ngritjen e një “vepre të rëndësishme 
pesëvjeçari”, me planimetri në formë kryqi, që prej 
shekujsh njihet si planimetria standard e ndërtesave të 
kultit të krishterë? 

Studiuesi, me një punë prej gati 250 faqesh, merret 
me analizën dhe interpretimin, historinë dhe dome-
thëniet e simbiologjisë që “fshihen” pas strukturës së 
ndërtesës së Kinostudios.

“Njëlloj si në kishat bizantine, nga kulmi i kubesë 
varet një shandan... Isha pa fjalë. Nuk do të isha çuditur 
më shumë, po të kisha parë dikur ndonjë funksionar të 
lartë komunist me kryq në qafë. Ende i bindur se po 
shihja ëndërr me sy hapur, por tashmë i kapur nga ethet 
e zbuluesit, u përpoqa të gjej dëshmi të reja për ndonjë 
program të mundshëm ikonografik, qëllimisht subversiv, 
ku përfshihej struktura dhe dekorimi i ndërtesës të 
cilën, meqë e njihja shumë mirë, mjaftoi një “shëtitje” 
e shpejtë me mend nëpër hapësirën e brendshme dhe 
ballinën e saj për të zbuluar edhe disa elemente të 
tjera subversive për ideologjinë dhe simbolikën zyrtare 
totalitare, si: vendosja e dy burimeve të shenjta anash 
hyrjes kryesore, medaljonet, pjesë e repertorit klasik të 
arkitekturës fetare të Rilindjes, dy shatërvanët me tri 
guaskat dhe një shatërvan brenda ndërtesës. Pra, me sa 
duket, qenka një program i mirëfilltë ikonografik! Mos 
padashur kisha zbuluar një skelet të fshehur në dollapin 
e arkitekturës socialiste?” Studiuesi e konsideron këtë 
një program ikonografik, një situatë arkitekturore 
mbi të cilën hedh shumë pyetje për analizë: si mund 

të përligjej ideologjikisht prania enigmatike, në dukje 
e pamundur dhe kundërthënëse, e këtyre elementeve 
të huazuara prej sintaksës tradicionale të arkitekturës 
së krishterë dhe pagane, në projektin e një ndërtese 
të njohur si paradigmë e neoklasicizmit sovjetik në 
Shqipëri? Kush e kishte ideuar planimetrinë e çuditshme 
dhe programin ikonografik me përmbajtje fetare? Ishte 
bërë me miratimin e censurës së dy regjimeve totalitare, 
apo bëhej fjalë për një akt subversiv që i kishte shpëtuar 
regjimit? Përse nuk ishin përdorur simbolet e njohura 
të ikonografisë socialiste? Të gjitha këtyre shqetësimeve 
e pyetjeve Qëndro u përgjigjet në kapituj respektivë në 
librin studimor e analitik “Kinostudioja Shqipëria e 
Vjetër”, duke iu afruar enigmës, së paku të strukturës 
së ndërtesës, si dhe domethënies ideologjike të kohës 
me bindjen se, parë nga lart, kjo godinë nuk i përgjigjej 
asnjë natyre tjetër, veçse si objekti kulti të krishterë. Për 
këtë të fundit, studiuesi merr në shqyrtim edhe ndonjë 
mundësi ndërhyrjeje të mëvonshme, pas përurimit, që 
mund t’i ketë dhënë objektit atë planimetri subversive.

Qëndro sqaron në libër: “Shqyrtimi në arkivin e 
Kinostudios i projektit origjinal të studios sovjetike 
dhe planimetrisë disa metra të gjatë e të palosur 
shumë herë, sqaruan përfundimisht se ndërtesa ishte 
projektuar qysh në fillim në formë kryqi. Për çudi, nuk 
arrita të gjej asnjë përkthim shqip të tekstit shoqërues 
në rusisht, çka mund të shpjegohet me dy arsye: ose 
zbatimi i projektit nga specialisti rus Allpatov është 
kryer pa u këshilluar me specialistë shqiptarë, ose 
teksti shoqërues në shqip ka humbur. Në tekstin sho-
qërues rusisht flitet me hollësi për studimin sizmik të 
zonës, cilësinë dhe përbërjen e truallit, tullave, llaçit, 
betonit apo materialeve të tjera që janë përdorur, por 
nuk përmendet gjëkundi forma e planimetrisë dhe 
programi ikonografik i pazakontë. Në të thuhet vetëm 
se: Konceptimi i ndërtesës u bë mbi një konceptim 
simetrik me portik qendror të vendosur sipas aksit të 
simetrisë dhe u realizua me forma klasike, duke i dhënë 
ndërtesës karakter të qetë dhe monumental.”

Kjo planimetri formëkryq e një institucioni të 
rëndësishëm të kulturës vinte pikërisht pas revolucionit 
antifetar të regjimit në vitin 1967. Nëse për studiuesin 
raste të ngjashme ose të çfarëdo situate për analizën 
e strukturës konceptuale fshehje/ mosfshehje përdoren 
në rastet për të kuptuar çdo epokë historike nga kohët 
e lashta e deri ditët tona, në rastin e Kinostudios habia 
lidhet se projektuesit sovjetikë nuk janë përpjekur 
fare të fshehin përdorimin e njësive arkitekturore dhe 

simboleve (të paktën zyrtarisht) të papajtueshme me 
marksizëm-leninizmin!! “Në ndërtesën e Kinostudios 
gjejmë vetëm konceptin e dytë, “mosfshehjen”, çka e 
ndërlikon situatën më tepër, pasi prania e simboleve 
fetare jo vetëm nuk është e mirëpritur nga estetika 
socialiste, por është edhe e dënueshme. Reagimi i 
natyrshëm do të ishte që të përpiqeshin të paktën ta 
fshihnin disi. Por, çuditërisht, gjithçka tregohet hapur, 
në dritën e diellit”. Në ironi të kësaj situate, Qëndro 
kujton se në atë kohë, midis punonjësve të Kinostudios 
flitej nën zë për kryqin në shpinën e shtatores me 
kostum popullor mirditor të vendosur në njërën nga 
shtyllat e rrethimit të oborrit, vepër e Odhise Paskalit. 
Madje ky fakt ishte ndër gjërat e para që u tregonin të 
sapopunësuarve. Ishte i vetmi kryq. Edhe pse i gërryer 
nga motet, nuk i kish shpëtuar vëmendjes dhe flitej 
nën zë për të. Ndërsa kryqin e madh të planimetrisë 
së ndërtesës “që e kishim të gjithë para syve, nuk e 
shihnim”. Qëndro sjell dëshminë e ish-kryeinxhinierit 
të Kinostudios në vitet 1972-1994, Zhani Cancos, që 
ishte në dijeni të planimetrisë së pazakontë, por nuk 
kishte guxuar të fliste me askënd. Përmendet dhe se një 
grup militantësh komunistë patën treguar “vigjilencë 
revolucionare” kur u ankuan për formën e kryqit që 
krijonte silueta e kazmës dhe pushkës në siglën e 
revistës televizive të mbrëmjes, duke u vënë në dijeni 
edhe Komiteti Qendror i PPSH-së. Pse shpërfillej kjo 
pamje, Qëndro jep një mendësi: “Mendoj se arsyeja e 
shpërfilljes së simbolikës së ndërtesës lidhet me faktin 
që një ndërtesë si korpusi qendror i Kinostudios duket 
se përjashton plotësisht mundësinë e përmbajtjes së 
ndonjë kodi semiologjik qëllimisht armiqësor, pasi nuk 
u ndërtua për të komunikuar ndonjë domethënie, por 
të krijonte një hapësirë të brendshme me një funksion 
të caktuar: prodhimin e filmave. Të mësuar në vite të 
shihnim vetëm funksionin e hapësirës së brendshme, 
askush nuk e vrau mendjen nëse krahas funksionit 
denotues të guaskës arkitekturore, bashkëjetonte i 
padukshëm ndonjë semiologjik subversive.”

Qëndro nuk zbulon vetëm kryqin në planimetrinë 
e ndërtesës, por e çon më tej, si një çështje mjaft të 
ndërlikuar, ku kjo ndërtesë e projektuar në Bashkimin 
e lavdishëm sovjetik, vendin simbol të “revolucionit 
socialist”, e përuruar nga vetë kreu i regjimit shqiptar, 
e konsideruar në atë kohë si arritje e pesëvjeçarit të 
parë, të vetmin element të simbolikës socialiste kishte 
yllin që mban shtatorja e gruas mbi pediment, flamurët 
dhe stemën e Republikës (për të cilat studiuesi thotë se 
nuk janë elemente strukturore të mirëfillta), të cilat pas 
restaurimit rrënjësor të ndërtesës u zëvendësua me një 
pishtar dhe të tjerat u lyen me bojë të bardhë, duke u bërë 
të padukshme. Për gjithë strukturën tjetër të godinës, 
Qëndro e ndal me të dhëna që analizohen në këtë libër, 
e që lidhen totalisht me një objekt kulti: “Gjithçka 
tjetër, portiku i tempullit grek, shtyllat me kapitele 
korintike, shtatoret në këndet e pedimentit, planimetria 
formëkryq, kubeja e pikturuar, kryqi në majë të kubesë, 
dy objektet liturgjike në dy anët e portës kryesore të 
hyrjes, simboli i kupës, medaljonet, shatërvanët me tri 
guaska horizontale, shtyllat mbi portën e hyrjes me 
simbolin e hardhisë dhe rrushit, marrëdhënia e trupit 
të ndërtesës me të gjitha elementet që analizohen 
në libër, janë huazuar sipas studiuesit nga tradita 
shumëshekullore e ndërtimit të objekteve të kultit të 

feve politeiste dhe monoteiste, tradita 
arkitekturore që lidhen me ideologji ndaj 
të cilëve marksizëm-leninizmi mban 
qëndrim tërësisht armiqësor.” Përurimi 
i këtij institucioni u shënua si një rast i 
jashtëzakonshëm, më 10 korrik 1952, 
duke iu referuar “retorikës tipike për 
kohën” në fjalimin e kryeinxhinierit sovje-
tik Boris Allpatov: “Filmat e Kinostudios 
“Shqipëria e Re” do t’i japin mundësi 
popullit shqiptar të forcojë bindjen për 
forcat e tij madhështore.”

 V. Murati

Fytyra nga verilindja drejt Moskës… 
të jetë rastësi?!
Godina e Kinostudios mban edhe një enigmë 
tjetër që e merr në shqyrtim Qëndro, nëse është 
një rastësi që i ka kthyer “shpinën kryeqytetit 
të huaj” që e mirëpriti duke e rikthyer “fytyrën” 
nga kryeqyteti ku u projektua. Kësaj here 
studiuesi i referohet pamjes që vjen nga google 
ear th, drejtimin e boshtit simetrik të ndërtesës, 
që na shpie pak a shumë në... Moskë. Qëndro 
ngre sërish pyetje nëse mund të ketë qenë kjo 
arsyeja përse u lanë pas dore përparësitë estetike 
dhe funksionale që kishte kthimi ballinës nga 
jugperëndimi, respektimi i shikuesit si qendër dhe 
funksionimi deklamues i ballinës...? Studiuesi vë 
re se boshti i Kinostudios zhvendoset paksa drejt 
veriut me një diferencë që, sipas matjeve, del se 
është 11 gradë, një fakt i konsideruar problematik, 
thotë Qëndro, sepse nga konsultimet e tij me 
literaturën që trajton orientimin e objekteve të 
kultit del se shmangia e pranueshme është rreth 
5 gradë. “Largësia nga ballina e Kinostudios deri 
në qendrën e Kremlinit është 2055, 27 km, e cila, 
sipas specialistëve, e bën tolerancën e disa gradëve 
të pranueshme, pasi gabimi mund të shkaktohet 
nga forma e Tokës dhe nga procesi i montimit 
të mijëra fotove. Mos harrojmë që çdo 200 milje 
hartografët detyrohen të bëjnë një korrigjim i cili, 
nëse përsëritet shumë herë, shton mundësinë e 
gabimeve duke e bërë rezultatin e matjes edhe më 
të pasigurt”.
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Një raft. Sikur të më duhej të shqyrtoja rritjen e 
ngadaltë dhe të pandërprerë të trashëgimisë së 

lënë nga Pasolini, ndoshta nuk do ta bëja dot më mirë 
sesa me këtë imazh të thjeshtë. Në fakt, kontributet 
kritike për punën e tij (vargje, narrativë, eseistikë, 
teatër, kinema) zënë një metër linear të bibliotekës 
sime – biblioteka e një lexuesi që nuk është as italianist, 
as “pasolinolog”. Ndërsa shkrimtarë ndoshta po aq të 
mëdhenj sa ai kanë qenë objekt i pak studimeve të 
shkëlqyera (që nga Moravia te Parise, nga Ortese te 
Morante, për të mos folur për poetët tanë), Pasolini, 
bashkë me vëllain e tij rival Calvino-n, njeh tashmë një 
sukses mbarëbotëror. Me një dallim aspak shpërfillës: 
nëse autori i Marcovaldo-s ekziston vetëm në saje të 
shkrimit të tij, Pasolini është shndërruar në profet, 
martir, korsar, vizionar, politikan e besimtar. Sa për 
jashtë vendit, merreni me mend që vende aq të largëta 
mes tyre, si Franca dhe India, i kanë lënë një vend të 
vërtetë kulti kujtimit të tij.

Një prodhimtari e tillë esesh i ka rrënjët në 
karakterin rilindës të figurës së Pasolini-t. Pavarësisht 
çdo mase paraprake të nevojshme, nuk është e tepërt 
të pohojmë që “bilbili i Kishës katolike” (ashtu ai u 
vetëquajt), në të vërtetë, ishte një artist i ethshëm dhe i 
shumanshëm, i ngjashëm me Bembo-n (teoricien, kritik 
dhe poet), me Aretino-n (polemist dhe vargëzues), 
me Michelangelo-n (piktor, skulptor, shkrimtar), për 
të mos përmendur Leonardon (të cilin Paul Valery e 
vendosi me “engjëjve të morfologjisë”). Doemos, për 
morfologjinë, Pasolini ishte, në mos djalli sepse ishte 
i vendosur të provonte forma të reja shprehjeje me një 
pangopësi, krejt pa paragjykime dhe papërgjegjshmëri 
që të lë pa fjalë.

Si të mos kujtojmë, për shembull, dyshimin me 
të cilin Felini ndoqi debutimin e tij kinematografik. 

Bazuar në teza sa të pakundërshtueshme, po aq edhe të 
debatueshme, duke dalluar në artin e shtatë as më pak e 
as më shumë se “gjuhën e realitetit”, Pasolini u hodh me 
kokë në aventurën e regjisë, me një përgatitje thuajse 
inekzistente. Por, pavarësisht skepticizmit të madh, ai 
entuziazëm prodhoi disa filma që kanë lënë mbresa të 
pashlyeshme në shekullin XX. Sot, një mrekulli e tillë 
duket e harruar. Mirëpo, lypset të kujtohet që kalimi nga 
poezia, apo nga romani, në kinema, është pak a shumë 
si të shndërrosh një eremit (të vetmuar, me letrat e veta) 
në një dixhej (apo në një prijës, të rrethuar nga qindra 
ndihmës të devotshëm). Sepse, në fakt, dhe kjo është një 
tjetër kundërti tipike e personazhit, ashpërsia luteriane 
e moralistit u përplas me protagonizmin e një star-i, i 
aftë të sundojë mbi botën përrallore të celuloidit. Prej 
këtej rrjedhin edhe keqkuptimet që u përplasën mbi 
të në një fushatë të padëgjuar e të ulët shpifjesh, duke 
filluar që nga imituesit e shumtë televizivë të thirrur 
për të parodizuar kineastin dhe homoseksualitetin e tij 
që s’e fshehu kurrë. Mbetet për t’u përmendur aspekti 
i fundit i Pasolini-t “shenjtor dhe martir” (për të 
perifrazuar një libër të famshëm të Sartre-t për Genet-
in). Ishte autor i mallkuar por i lëvduar, blasfemik por 
i nderuar. I mësuar të vërvitë provokimet e veta nga 
katedra e “Corriere della Sera”-s, Pasolini personifikoi 
figurën e viktimës-kurban, duke dëshmuar një vizion 
të botës që ende vazhdon të ndajë interpretuesit e tij. 
Kritik fort i guximshëm i një shoqërie të dominuar nga 
homogjenizimi dhe nga mendimi unik, apo trubadur 
nostalgjik i një ideali arkaik, baritor dhe joreal? Me 
gjasë, të dyja. Sidoqoftë, rëndësi ka trashëgimia e tij 
artistike, kaq pabesueshmërisht e ndryshme, komplekse 
dhe plastike, sidomos në kinema. Nga ky këndvështrim 
s’ka shumë për të diskutuar. Pa përmendur kryeveprat 
e tij më të njohura (Accattone, Il Vangelo secondo Matteo 
ose Mamma Roma), mjaft të kujtojmë bukurinë 
përvëluese të filmave me metrazh të shkurtër, Che cosa 
sono le nuvole? ose La ricotta, si dhe dokumentarët (?) La 
rabbia ose Appunti per un’Orestiade Africana. Regjisor i 
pashoq, Pasolini ndiqte mësimet e neorealizmit, duke 
marrë aktorë joprofesionistë: megjithatë, në vend që t’i 
merrte nga rruga, preferoi t’i merrte nga kritika, nga 
letërsia ose nga filozofia – në këtë periudhë u shfaqën 
në ekran Giorgo Agamben, Alfonso Gatto, Francesco 
Leonetti, Enzo Siciliano, Mario Socrate dhe shumë të 
tjerë. Me të njëjtën zhdërvjelltësi dinte të përdorte edhe 
një këngëtar të suksesshëm (Domenico Modugno), një 
atlet olimpik (Giuseppe Gentile) apo një soprano të 
jashtëzakonshme (Maria Callas), sigurisht pa harruar 
pikën kulmore të gjenisë së tij: shndërrimin e një aktori 
estrade, qoftë edhe sublim si Totoja, në një maskë të 
paarritshme tragjike. Skandal, skandal, skandal. Nuk 
ishte vetëm çështje zakonesh seksuale: Pasolini-t i 
pëlqente të shkelte mbi konformizmin mbytës të një 
borgjezie që ndoshta kishte mbetur më e vogla në 
Europë – jo më kot do të jetë pikërisht një nxënës i tij, 
Vincenzo Cerami, që do të shkruajë romanin me titull 
Un Borghese piccolo piccolo. Megjithatë, mjerë ata që 

duan ta mpakin thjesht në një trubadur që i këndon një 
realiteti të vetëm, kronologjik, gjeografik apo shoqëror. 
Regjisori i Mamma Roma-s, poeti i Moteverde-s, 
mësuesi i paharrueshëm i Ciampino-s, mbetet po ai 
autor që diti të aderonte si pak të tjerë qoftë në bukurinë 
shpirtçjerrëse të Italisë trivenetase (përqafuar nga gjuha 
e Casarsa-s), qoftë edhe në hirin e një vendi Gjerkë 
ndërkontinental (qoftë ai Jemeni apo Nju-Jorku). E 
njëjta gjë vlen për udhëtimet e tij përmes historisë dhe 
klasave që shkojnë nga Greqia e Lashtë (Mbreti Edip), 
tek Anglia e Chaucer-it (Rrëfimet e Kanterburisë), 
nga klasa drejtuese e përshkruar tek Teorema, deri tek 
tashmë legjendarët Ragazzi di vita. Kësisoj, në fund 
të shumë peripecive, s’na mbetet veçse të përshkojmë 
trashëgiminë e një vepre të pashoqe, të mahnitshme, “të 
përbindshme” në kuptimin letrar të fjalës.

*Fjala e V.M, shoqëron botimin në shqip, autori është nga poetët më të 
rëndësishëm italianë bashkëkohorë.

PASOLINI NË SHQIP
Baro dhe Qesari sjellin përmbledhjen me poezi 
“Mish dhe qiell”

Dy përkthyesit, Aida Baro dhe Edon Qesari, 
propozojnë në shqip përmbledhjen me poezi të 
Pier Paolo Pasolini-t, botimet “Pegi”. Me anë të 
kësaj përmbledhje, përkthyesit kërkojnë t’u japin 
të rinjve një model të shkrimtarit të angazhuar, 
të parehatshëm me pushtetet, që ngriti zërin dhe 
parashikoi rrënimin e shoqërisë së konsumit. Në 
këtë arsye, Mish dhe qiell është përmbledhje me poezi 
kushtuar kryesisht të rinjve. Përkthyesit kanë bërë 
një përzgjedhje të kujdesshme dhe kuptimplotë, 
për t’i shoqëruar lexuesit dhe veçanërisht të rinjtë, 
në botën e poetit Pier Paolo Pasolini. “Përmes tyre 
del në pah fuqia e tij shprehëse dhe përfytyruese. 
Boshti rreth të cilit enden të gjitha poezitë është 
dashuria, si një fjalë kyçe drejt zemrës së rinisë, si 
dhe angazhimi qytetar, si shenjë e një vetëdijeje të 
pjekur shoqërore. Këto poezi mund të lexohen, të 
recitohen, të kopjohen, të dhurohen: për të gjithë të 
rinjtë që, falë një libri, arrijnë të shprehin ndjenjat 
e tyre më të thella dhe komplekse”. Libri është i 
pajisur me një indeks të përgjithshëm të veprave 
të Pasolini-t, në letërsi, kinematografi, teatër etj. 
“Vizioni im është apokaliptik. Por sikur pranë tij 
dhe ankthit prej të cilit lind, të mos kisha brenda 
vetes edhe një element optimizmi, domethënë 
mendimin se ekziston mundësia për të luftuar 
kundër gjithë kësaj, nuk do të isha duke folur këtu, 
mes jush”, - është një prej deklaratave më të forta 
të Pasolini-t, me vlerë të gjithkohshme dhe të 
përbotshme. “Pasolini […] ishte një figurë qendrore 
e kulturës sonë, poet që shënjoi një epokë të tërë, 
regjisor gjenial, eseist i pashtershëm”, - shkruan 
shkrimtari italian Alberto Moravia. Pier Paolo 
Pasolini ishte poet, shkrimtar, regjisor, skenarist, 
dramaturg dhe gazetar, një nga intelektualët dhe 
artistët italianë më të mëdhenj të shekullit XX. 

PIER PAOLO PASOLINI
PPP: POLITIKA, 
PELIKULA, POEZIA

Dy përkthyesit, Aida Baro dhe Edon Qesari, propozojnë në shqip përmbledhjen me poezi “Mish dhe 
qiell” të Pier Paolo Pasolini-t, botimet “Pegi”. Me anë të kësaj përmbledhjeje përkthyesit kërkojnë t’u 
japin të rinjve një model të shkrimtarit të angazhuar, të parehatshëm me pushtetet, që ngriti zërin dhe 
parashikoi rrënimin e shoqërisë së konsumit

Nga Valerio Magrelli
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Ishte dëshira e fundit dhe testamenti i Alfred Nobelit, 
që i dha jetë më pas çmimit Nobel. Fondacioni, me 

të njëjtin emër, ka pajtuar një përkthim të ri në gjuhën 
angleze të testamentit, për ta bërë të menduarit origjinal 
të Nobelit edhe më të aksesueshëm. Lars Heikensten, 
drejtori ekzekutiv i Fondacionit Nobel, beson se 
qëllimet dhe vlerat e Nobelit janë më të rëndësishme 
se kurrë.

Cila është historia pas testamentit të Alfred Nobelit? 
Kur Alfred Nobeli ndërroi jetë, më 1896-ën, dëshira e 
tij e fundit i dha jetë krijimit të çmimit Nobel. Alfred 
Nobeli ishte një industrialist dhe shpikës suedez, i cili 
besonte te përparimi, te shkenca dhe humanizmi. Ai 
dëshironte të shpërblente këtë progres dhe i theksoi 
qëllimet e tij në këtë dokument madhështor. Ideja ishte 
se këta laureatë të Nobelit duhet të shpërbleheshin 
pa marrë parasysh kombësinë dhe se ata duhet të 
funksiononin si role modele dhe të frymëzonin më 
shumë njerëz për të bërë të mirën. Të parat çmime në 
Fizikë, Kimi, Fiziologji ose Mjekësi, Letërsi dhe Paqe 
u akorduan në vitin 1901. 

Ç’domethënie ka testamenti për Fondacionin Nobel? 
“Do të thotë shumë për ne – përcakton udhëzimet se 
si i çojmë përpara veprimtaritë tona. Fondacioni Nobel 
ka përgjegjësi të përgjithshme për përmbushjen e 
qëllimeve në dëshirën e Nobelit. 

Përse keni bërë një përkthim të ri të testamentit?
Duam që të jetë një dokument i gjallë dhe që fjalët e 
Alfred Nobelit të lexohen nga shumë individë. Për ta 
siguruar këtë, të duhet të përditësosh gjuhën, për ta 
bërë më të aksesueshme për audiencën bashkëkohëse. 

Çfarë ka ndryshuar në këtë përkthim? 
“Një aspekt që mund të tërheqë interes është formulimi 
qendror që çmimet duhet t’u akordohen atyre që 
kanë prurë “dobitë më të mëdha për njerëzimin 
(humankind)”. Versioni më i hershëm i përkthimit në 
gjuhën angleze thotë “mankind”, por kjo është një gjë e 
natyrshme për t’u përditësuar. 

Sa i rëndësishëm është testamenti i tij sot? 
Mënyra e të menduarit që Alfred Nobeli nënvizon në 
testamentin e tij, është më e rëndësishme se kurrë. Ne 
tani jetojmë në një kohë ku arsyetimi i bazuar në fakte 
dhe në fjalë të lirë, po sfidohet në shumë anë të botës. 
Duhet të ngrihemi për ato vlera; ne si Fondacioni 
Nobel kemi përgjegjësi për ta bërë këtë. 

TEKSTI I PLOTË I TESTAMENTIT TË 
NOBELIT, PËRKTHYER NGA GJUHA 
ANGLEZE

Unë, i nënshkruari, Alfred Bernhard Nobel, pas një 
shqyrtimi të pjekur, deklaroj këtu se kjo më poshtë 
është dëshira ime e fundit dhe testamenti në lidhje me 
pronësinë që mund të lë pas vdekjes sime: Nipërit e mi, 
Hjalmar dhe Ludvig Nobel, bijtë e tim vëllai Robert 
Nobel, do të marrin shumën e dyqind mijë kronave; nipi 
im Emmanuel Nobel do të marrë shumën e treqind mijë 
dhe mbesa ime Mina Nobel njëqind mijë krona; të bijat 
e vëllait tim Robert Nobel, Ingeborg dhe Tyra, secila 
do të marrë shumën e njëqind mijë kronave; zonjushë 
Olga Boettger, që aktualisht banon me zonjën Brand, 
10 Rue St Florentin në Paris, do të marrë njëqind mijë 
franga; zonjushës Sofie Kapy von Kapivar, adresa e së 
cilës njihet si Anglo-Oesterreichische Bank në Vjenë, 
i është dhënë e drejta e një pensioni vjetor prej 6 mijë 
florinash Ö.Ë., që do t’i paguhen asaj nga banka e 
lartpërmendur dhe me këtë qëllim kam depozituar në 
këtë bankë sasinë e 150 mijë florinash në obligacione 
sovrane hungareze; zoti Alarik Liedbeck, banues në 26 
Sturegatan, Stokholm, do të marrë njëqind mijë krona; 
zonjushës Elise Antun, banuese në 32 Rue de Lubeck, 
Paris, i është caktuar një pension vjetor prej dy mijë e 

pesëqind frangash. Për më tepër, asaj i është caktuar 
t’i kthehen dyzet e tetë mijë franga të kapitalit që i 
përket asaj dhe është aktualisht e depozituar tek unë; 
zoti Alfred Hammond, nga Waterford, Teksas, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, do të marrë dhjetë mijë 
dollarë; zonjushë  Emmy Winkelmann dhe zonjushë  
Marie Winkelmann, nga Potsdamerstrasse 51, Berlin, 
do të marrin secila nga pesëdhjetë mijë marka; zonja 
Gaucher, nga 2 bis Boulevard du Viaduc, Nimes, 
Francë, do të marrë njëqind mijë franga; shërbyesit 
e mi, Auguste Oswald dhe bashkëshortja Alphonse 
Tournand, të punësuar në laboratorin tim në San 
Remo, do të marrin secili një pension vjetor prej një 
mijë frangash; ish-shërbyesit tim, Joseph Girardot, 
nga 5 Place St. Laurent, Châlons sur Saône, Francë, i 
është caktuar një pension vjetor prej pesëqind frangash 
dhe ish-kopshtarit tim, Jean Lecof, banues me zonjën 
Desoutter, në Curaliste, Mesnil, Aubry pour Ecouen, 
S.&O., Francë, do të marrë një pension vjetor prej 
treqind frangash; zotit Georges Fehrenbach, nga 2 
Rue Compiègne, Paris, i është caktuar të mbledhë një 
pension vjetor prej pesë mijë frangash, nga 1 janari 
1896 deri më 1 janar 1899, kur do të reshtë së marri; 
fëmijët e tim vëllai – Hjalmar, Ludvig, Ingeborg dhe 
Tyra – secili ka një shumë prej njëzet mijë kronash, të 
depozituara tek unë pa dijeni dëftese, do t’u kthehen.

Të gjitha asetet e zbatueshme që mbeten, do të 
shpërndahen si vijon: me kapitalin e kthyer në depozita 
të sigurta nga ekzekutorët e vullnetit tim do të ngrenë 
një fond, interesi në të cilin është të shpërndahet çdo 
vit në formë çmimesh për ata që, gjatë vitit pararendës, 
kanë sjellë dobitë më të mëdha për njerëzimin. Interesi 
është të ndahet në pesë pjesë të barasvlershme dhe të 
shpërndahet si vijon: një pjesë për personin që ka bërë 
zbulimin ose shpikjen më të rëndësishme në fushën 
e Fizikës; një pjesë për personin që ka bërë zbulimin 
apo përmirësimin më të rëndësishëm kimik; një pjesë 
për personin që ka bërë zbulimin më të rëndësishëm 
brenda sferës së Fiziologjisë ose Mjekësisë; një pjesë 
për personin i cili, në fushën e Letërsisë, ka prodhuar 
veprën më të jashtëzakonshme në një drejtim idealist; 
dhe një pjesë për personin që ka bërë më shumë apo 
më të mirën për përparimin e shoqërisë mes kombeve, 
zhdukjen apo reduktimin e armatimeve dhe vendosjen 
dhe promovimin e kongreseve të paqes. Çmimet për 
Fizikën dhe Kiminë do të akordohen nga Akademia 
Suedeze e Shkencave; ajo për arritjet në Fiziologji ose 
Mjekësi nga Instituti Karolinska në Stokholm; ajo për 
Letërsinë nga Akademia në Stokholm; dhe ajo për 
kampionin e Paqes nga një komitet prej pesë personash, 
që do të zgjidhen nga Stortingu norvegjez. Është 
dëshira ime e shprehur që kur të akordohen çmimet, të 
mos merret në konsideratë kombësia, por që çmimi t’i 
akordohet personit më të vyer, qoftë apo jo skandinav. 

Si ekzekutues të dispozitave të mia testamentare, 
caktoj z. Ragnar Sohlman, banues në Bofors, 

Värmland, dhe z. Rudolf Liljequist, në 31 Malmski-
llnadsgatan, Stokholm dhe Bengtsfors, pranë  Udde-
valla. Si kompensim për vëmendjen dhe përpjekjet e 

tyre, i akordoj z. Ragnar Sohlman i cili me gjasë do t’i 
kushtojë pjesën më të madhe të kohës kësaj çështjeje, 
njëqindmijë krona dhe z. Rudolf Liljequist, pesëdhjetë 
mijë krona. 

Asetet e mia aktualisht konsistojnë pjesërisht në 
pronat e paluajtshme në Paris dhe San Remo dhe 
pjesërisht nga depozitat e sigurta me Union Bank 
of Scotland Ltd, në Glasgou dhe Londër, me Crédit 
Lyonnais, Comptoir National d’Escompte dhe me 
Alphen, Messin & Co. Në Paris; me agjentin e bursës M. 
V. Peter të Banque Transatlantique, gjithashtu në Paris; 
me  Direction der Disconto Gesellschaft dhe me Joseph 
Goldschmidt & Cie, në Berlin; me Bankën Qendrore 
Ruse dhe me  z. Emmanuel Nobel, në Peterburg; me 
Skandinaviska Kreditaktiebolaget, në Goteborg dhe 
Stokholm; me Enskilda Banken në Stokholm dhe në 
kasafortën time në 59 Avenue Malakoff, Paris; si edhe 
me llogaritë e arkëtueshme, patentat, tarifat e patentave 
apo honorarët për mua etj., rreth të cilave ekzekutuesit 
e testamentit tim do të gjejnë të dhëna në shkresat dhe 
librat e mi. 

Sa për tani, kjo dëshirë dhe testament është i vetmi 
i vlefshëm dhe revokon të gjithë dispozitat e mia 
testamentare të mëparshme, nëse ndonjë i tillë do të 
gjendet pas vdekjes sime. 

Në fund, është dëshira ime e shprehur që pas vdekjes 
sime, arteriet e mia të këputen dhe kur kjo të jetë bërë 
dhe mjekët kompetentë të kenë pohuar shenjat e qarta 
të vdekjes, eshtrat e mia të digjen në një kremator. 

Alfred Bernhard Nobel
Paris, 27 nëntor 1895

Përkthyer nga Suadela Balliu

TESTAMENTI I NOBELIT, 
PSE DO TË PËRKTHEHET 
SËRISH 

Fondacioni i çmimit Nobel propozon një përkthim të ri në gjuhën angleze të testamentit,  për 
ta bërë të menduarit origjinal të Nobelit edhe më të aksesueshëm. Lars Heikensten,  drejtori 
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