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Intervistoi Violeta Murati

LEDIA DUSHI
Gegnishtja nuk është 

‘kalë beteje’, është 
damar në një trup 

poetik  

Ledia Dushi, poete, përkthyese, doktore e shkencave, kërkuese shkencore pranë Institutit të 
Antropologjisë dhe Studimit të Artit, iu bashkua grupimit të autorëve të viteve ’90-të, së pari 

me librin “Ave Maria bahet lot”, 1997 dhe “Seancë dimnash”, 1999, duke pasuar me librat “Me 
mujt me fjet’ me kthimin e shpendve”, 2009; e monografisë në proces “Gjama si rit kalimi” dhe 

së fundi në një botim antologjik “N’nji fije t’thellë gjaku”

Po kalojmë një tronditje të madhe, pothuaj 
ashtu siç ju shpreheni po përjetojmë një gjamë. 
Si mundet njeriu të bëhet i fortë, të jetë një qënie 
superiore, të krijojë vetëbesim…

Poezinë tuaj, 'n`nji fije t`thellë gjaku' e ndan 
me këto momente…

Vdekja është asgjë, ose është gjithçka. Të 
meditosh mbi vdekjen në një qetësi të kërkuar, 
si kusht thelbësor për filozofitë, budizmin apo 
krijuesin nuk është e njëjta gjë si me u perball me 
vdekjen. Për krijuesin vdekja nuk është fundi, por 
për të mbeturit në kurthin e një fatkeqësie të pa 
thirrur, e tillë është thuajse gjithnjë fatkeqesia, 
vdekja është fund. Në këndvështrimin poetik 
e filozofik njeriu, sendet vdesin vazhdimisht. 
Ndryshe nuk do të ekzistonte koncepti i 
ndryshimit.

Vdekja si prishje e kufirit poetik, vdekja si 
fatkeqesi, shkatërrim, vdekja si objekt studimi…
mundesh me e pa simbas interesit në pafundësi 
vështrimesh…   

E vdekja si ndërprerje egër e jetës, dhimbja e 
gjama e humbjes kolektive e udhëheq njeriun 
në një grishje shkatërruese, e bën me u ndje i pa 
aftë, bosh, i kotë…vdekja e ka këtë efekt… Çdo 
fjalë është e kotë, ngushëllimi i humbjes nuk vlen, 
çkado që të thuash është e pavlerë për veshin e të 
dëmtuarit. Në fund të llogarive, mbërthyer prej 
dhimbjes e vetmja pasqyrë që të mbetet është 
qielli. Njeriu i cili është aq kerkues dhe mohues në 
të njëjtën kohë, me t`u ndodhur përpara të keqes i 
duhet me u përballë, e qysh në zafilljen e kohëve 
i është drejtuar qiellit, të paarritshmes, burimit të 
së pashterrshmes, mitit, shpirtit, frymës, Zotit… 
Është po vetë njeriu ai që ka ditë me vepru 
nëpërmjet ritit e performancës e me përcjellë 
të vdekurin përkah amshimi, duke e tejkaluar 
vdekjen, humbjen, dhimbën, e në të njëjtën kohë 

ka pranuar konceptin e kalimit në një tjetër `jetë .̀ 
Njeriu vetë është thyer në gjunj nga shkatërrimi e 
vdekja e po vetë është çuar me kalu përtej saj. “ǹ nji 
fije t`thellë gjaku”, poezinë time e ndaj, e ofroj në 
këto momente, si mundësi kalimi, transportimi 
nga realiteti, nga e përditshmja, si një nxitje për 
besim; edhe pse njeriu është i vdekshëm, Shpirti 
është i pakohë.    

Nuk është koha për të folur për poezinë, 
letërsinë me çfarë po përjetojmë por ka një 

fuqi mbinatyrore të shkruarit, të asaj që quhet 
gjendje e brendshme, a metafizikë që rroket në  
pavetëdije realiteti …ju si keni nisur ta shprehni 
këtë, të mendoni  poetikisht?

Diku kam lexuar një thënie që më ka bërë 
përshtypje e që në një farë mënyre më shpjegon, 
Poezia është poezi e madhe nëse ka frymëmarrje 
filozofike, përndryshe është një pikëz loti e së 
përditshmes… Të menduarit poetikisht, siç e 
quani ju, është patjetër frut i dhuntive personale 
por edhe i një fenomenologjie të mishëruar e të 
gjallë. Kush e përcjell nga vetja Poezinë e njeh së 
brendshmi dashninë e të menduarit poetikisht, në 
atë masë sa të jetë i aftë të nxjerrë nga objektet 
apo detajet e zakonshme një jetë sekrete, e cila 
përmjet poezisë destinohet për diçka tjetërpërtej 
përdorimit të zakonshëm. Bëhet fjalë për një rend 
të ri të sendeve, i cili për fat të keq a të mirë nuk 
mësohet, por ekziston ose jo. Të bëhet se je magneti 
i gjithçkaje që të rrethon, që shihet apo ndihet e 
ndërsa përplaset te vetja për arsye të providencës  
mbase, shënohet në një çast të vetëm në letër, për 
ta risjellë `botëǹ  gjithnjë në një tjetër mënyrë. 
Të pamit e botës është personal, e kjo ndodh prej 
gjithnjë, përfshirë këtu shtrirjen kozmike e atë 
personale. Për personin nis, ose ma saktë rimerret 
qysh nga fëminija. Hannah Arendt ka një shkrim 
ku e merr peshkatarin e perlave si figura e një farë 
mënyre të menduari. E quan të mendurit poetikisht. 
Arendti i referohet Ëalter Benjaminit Burri i vockël 
e gungaç dhe peshkatari i perlave. Kush e ka për 
zemër teknikën e ç̀montimit` dhe do të provojë 
rrugë të reja të mendimit, le të bëjë si peshkatari 
i perlave në fund të detit, të marrë gjërat më të 
çmueshme, “koralet”, “perlat” të cilat “ende mund 
të shpëtohen por vetëm si fragmente”.   

Ishte fillim ’90-ta, e ju veçse një 15 vjeçare 
kur emri juaj, apo më mirë zëri poetik ktheu, 
jo padyshim, vëmendjen… shkruani gegnisht 
qysh në fillim, madje herët fare, duke qenë nga 
shkaqet e një polemike të hapur mbi shkrimin 
në gegnisht. Sigurisht keni thyer tabu. Çfarë 
kujtoni, ç`gjurmë keni marrë me vete deri sot?

Secili poet është ai mbledhësi i perlave e 
koraleve që `peshkoǹ  fragmentet e i bashkangjitet 
së tanës. Në të vërtetë nuk është `gjuhà  qëllimi. 
Madje nuk ekziston asnjë qëllim i jashtëm e 
objektiv. Ti gjehesh në segmentin që kujton se 
është i yti, por në të vërtetë nuk është tjetër veçse 
një hallkë e thjeshtë e së tanës dhe kjo gjë nuk 
ta lejon pamjen e plotë dhe nuk të lë mundësi me 
u ndeshë me qëllimshmërinë. Poezia e njëmendtë 
qëllon ma së nalti, jo për shkak të gjuhës, por 
për shkak të thelbit mistik dhe vertikalitetit. Për 
njerëzimin është më i thjeshtë një Krisht në Kryq 
i dukshëm e i prekshëm, sesa pepjekja me iu qasë 
Krishtit si Gnosë. 

Një qasje tjetër, ndryshe në raport me poezinë e 
para viteve 90-të, ky ishte në të vërtetë `problemi ;̀ 
të menduarit dhe të ndjerit ishte më në fund 
mbrenda `hapësinës̀  ku isha rritë, në të gjitha 
kuptimet. `Gegnishtjà  nuk është `kalë betejë ,̀ 
është damar furnizues në një trup poetik.  

Ka një kohë për ju, një kohë që nxit shkrimin, 
çfarë relacioni krijon tek ju?

Akti i krijimit, më saktë procesi i ngjizjes nuk 
ka dëshmitarë. Nuk ka dëshmitarë e as dëshifrues. 
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Qenia, bartësi është fragmentar, shtrirja është 
e përjetshme. `Kohà  në këtë kuptim nuk është 
aspak relevante; `nxitjà  është vertikale e nuk 
merr në konsideratë asgja që shtrihet e përçon 
`poshtë` saj. Me gjithë vitet, të cilat mund të jenë 
të rëndësishme per njeriun por jo per Shpirtin, 
Poezia nuk është diçka që e zotnoj, përkundrazi 
më zotnon e zotnimi thjesht ndodh, nuk ka raport 
e as shpjegim. 

Preferoj ta përsëris edhe një herë faktin, pas 
promovimit të librit tuaj në Panairin e librit 
2019, se para dhjetë vitesh ju nxorët vëllimin 
me poezi, në një rreth miqsh të ngushtë, ndërsa 
shfaqja e kësaj antologjie poetike merr një 
përmasë tjetër duke ardhur në një ngjarje të tillë 
të librit. Ka diferencë sipas jush, pse ky viciozitet 
shoqëron poetët? Si erdhi nxitja për këtë libër?

Mendoj se është pikërisht ky rasti të shpreh 
mirënjohjen për botuesin zotni Bujar Hudhri i 
cili më dha mundësinë e botimit të përmbledhjes 
time poetike dhe të shpërfaqjes së saj. Mirënjohje 
edhe për ju Violetë, si nxitëse e botimit të “ǹ nji fije 
t`thellë gjaku” si dhe për nxitjen e vazhdueshme 

që i keni bërë lexuesit shqiptar duke i sjellë dhe 
risjellë përmjet shtypit të përditshëm poezinë dhe 
letërsinë e autorëve të pas viteve `90-të. 

Vazhdoj të jem e mendimit se poeti është `qenie 
antikè . I paaftë për zhurmën dhe turmën. Poeti 
është odë e  mbyllur. Poeti vetë nuk është medium 
më i mirë për të bërë lidhjen e poezisë së vet, nga 
ana tjetër, poezia nuk komunikon lehtësisht me 
këdo që kalon atypari, kështu që ai që ju e quani 
`viciozitet` është gjendje e zakonshme e poetit. 

N’nji fije t’thellë gjaku? Pse nëpër të?

Shqetësimi ma i madh mbetet aty ku zanë fill 
sendet, ku zë fill gjithçkafja. Kërkimi poetik, për 
mua, zë fill vertikalisht dhe në thellësi. Thellësia 
është shtrirje, shtrirje e tejkohshme, konceptuale. 
Ideja e gjakut si një fije, si litar që hidhet për t`u 
mbajtur, si fillim, si krijim përbën edhe thelbin 
që e mban poezinë. Gjaku është gjenetikë fizike 
e shpirtnore. Kemi një `fije të kuqè  në Bibël e cila 
fillon në të vërtetë me Adamin e përfundon me 
Jezu Krishtin.

“Poezia e Ledia Dushit nuk vjen në shqip 
nga diku e dikur, sepse është kudo e kurdo për 
lexuesin e përkushtuar. Ajo fton heshturazi 
vetëm ata që janë në gjendje ta përjetojnë, ose ata 
që ëndërrojnë dëshpërimisht rritjen shpirtërore 
përmes poezisë”... Na tërheq kjo parathënie 
e Ardian Kyçykut, duke menduar se ka një 
tërheqje prej jush, pse vjen ky identifikim, kemi 
jo pak raste të ‘heshtjes’, mënjanimit në letërsi.

E ceka edhe më lart, poezia është më afër 
heshtjes se zhurmës. Si mënyrë e hershme e 
të shprehurit, si enë e veçantë e mbledhjes së 
të çmuarës shpirtnore, ngjan aq pak me detin 
ku futen të gjithë, i cili është gjithashtu i 
mrekullueshëm, port të kujton fort një objekt të 
antikitetit, lotoren, e cila përdorej për të mbledhur 
lotët në rast vdekjeje…

Duhet ta pranoj që është shumë e vështirë të 
thuash diçka të vlefshme e të kthjellët, mbasi ke 
lexuar esenë e Profesor Kyçykut e cila e paraprin 
shpërfaqjen e poezisë sime në përmbledhjen e 
paraqitur në Panairin e Librit të këtij viti. Dëshiroj 
t`i shpreh mirënjohjen time më të thellë Ardian 
Kyçykut i cili pati kohën e mirësinë me e lexue e 
me e lexue pikërisht në këtë mënyrë poezinë time.

   
Ju përmendtët më lart letërsinë e pas viteve 

`90-të…

Nëse ka një periudhë mbas së cilës jam 
pafundësisht e lidhur, nga e cila sido që të shkojë, 
nuk mund të shkëputem, e vetmja kohë reale së 
cilës i përkas, është periudha e ashtuquajtur e pas 
viteve `90-të. Kjo periudhë është, ǹ mendimin tim 
edhe më e rëndësishmja në letërsinë e re shqipe. 
Periudha kur shpërfaqen e zhvillohen i bashkon 
shkrimtarët e poetët e kësaj periudhe, përndryshe 
secili thërret në zanin e vet. Për poezinë nuk është 
kurrë koha, e megjithatë poezia e grupimit në fjalë 
mbetet e papërsëritshme. Kam qenë më e reja e 
të gjithëve që ende vazhdon të shkruarit; i kam 
lexuar të gjithë. Edhe kur flisnin, më shumë i kam 
dëgjuar; për shumicën prej tyre edhe kam shkruar, 
si një ftesë për lexim e rilexim, sërish një sfidë ndaj 
kohës. Pavarësisht fatit njerëzor të secilit prej tyre, 
zani i secilit është i padiskutueshëm. 

-Femna s’asht Njeri- thoni. E çfarë është?

Më vjen më së pari ndërmend koncepti 
i  Eternal Feminine, “das Ewig-Weibliche” i 
Goethes, i cila shfaqet në letërsi më 1832 me 
publikimin e pjesës së dytë të Faustit. Bëhet 
fjalë për një histori të lashtë arketipale qysh nga 
periudha pre-patriarkale deri në epokën moderne. 
Eternal Femininë është gjithashtu një arketip 
Jungian një `imazh primordial ,̀ që zbërthehet 
në pesë figura historike: Perëndesha e Madhe 
e prehistorisë, Sophia Gnostike, Maria e kultit 
mesjetar, fenomeni i Madonës së Zezë dhe Sophia 
mistike.  

Femna asht tanësi, asht entitet… Femna 
mundet me të zbrazë, femna mundet me të 
përmbush pa masë e pajada. Femna mundet me t`i 
ba sytë të ujshëm, si sytë e Shivës që ujohen prej 
hashishit. Mohimi në rastin tim, në poezinë që ju 
citoni nuk nënkupton mangësi, por heq ironikisht 
thelbin, kushtin e ekzistencës për me e mbushë e 
plotësue mandej me nji pafundësi elementesh të 
cilët sado e sido nuk e përmbushin të tanën, në 
synin tim. 
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Po ndaj këto vargje: 
Liria ime 
frymon n’mal:
ma e vjetra 
ndër bimë
helmuese.

Në të tjera vargje thoni: 
Liria 
asht e gjelburn,
e sytë e mij
binjakë…

Pas këtyre vargjeve, cila është Liria juaj?

Ma së pari ju falemnderës që përmendni 
vargje të mija të hershme, e kjo kallëzon që 
koha nuk ekziston… Liria për mue asht nji kufi 
i pambërrimë, sepse njeriut i asht dhanë jetë e 
matshme në vite, cka nuk mjafton krahasue me 
djegën, dëshirën e njeriut për dije…  

Liria për mua është Dija, dija të bën të lirë. 
Njeriu duhet të digjet për të ditur, kështu edhe 
bën të zhduket kohën. 

Çfarë fuqie është hyjnia, e shenjta tek një 
poete, krijuese?

Lidhur me këtë më vjen ndërmend Stefan 
Cvajgu në, Lufta me demonët: Holderlin, Kleist, 
Nietzsche, në të cilin njërën nga tre esetë ia kushton 
lirikut gjerman Holderlin, dhe thotë: “Asnjë 
poet gjerman nuk ka besuar ashtu siç Holderlini 
besonte te poezia, te origjina e saj hyjnore, askush 
nuk e ka mbrojtur me aq fanatizëm mungesën 
e kushtëzimit dhe të infektimit nga gjithçka 
tokësore”. Poezia, vazhdon Cvajgu, është kuptimi 
i jetës. Ajo mbush humnerën që ekziston mes mbi 
dhe nën shpirtit, mes perëndive dhe njeriut.

“Do të doja të jetoja për artin të cilit i përket 
zemra ime, por ndërkohë më duhet të bjerrem mes 
njerëzve, aq sa shpesh ndjehem tejet i lodhur nga të 
jetuarit…” 

Kështu shprehet në një letër Holderlin, liriku 
më i madh gjerman, mbas Goethes. Në gjykimin 
tim, Poeti i njëmendtë, ashtu si Holderlini, nuk 
e përdor `poetikëǹ  e tij për të arritur një farë 
autonomie estetike romantike, por përkundrazi 
i jep kësaj `poetikè  dimensionin religjioz, duke 
e shndërruar këtë gjë në vetë misionin e tij. Në 
gjykimin tim, ky përbën vetë kushtin thelbësor të 
të qenurit krijues.

A të mjafton vetëm poezia, e vetmja shprehje 
e juaja deri sot?

Nuk e di nëse poezia është pak apo shumë, e 
mjaftueshme ose jo; përmasa e poezisë nuk më ka 
shqetësuar ndonjëherë. Ajo çka kam, ajo që më 
ngarkon, që më përfshin, ajo çka më drejton kah 
vetmia me qëllim kjartësinë, është poezia. Çka 
më grish nuk është fjala në vetvete, por ndjesitë, 
tingujt, ngjyrat, kërkimi i brendshëm të cilët nuk 
e kanë thirrë poezinë si mënyrë të shprehuri, por e 
kanë risjellë atë.  

-“fmij kam mujt me ngranë shega e shega e 
hurma / e mos me u ngopë tash ajri s’m’ngopë as 
zemra që mbaj / as sytë s’m’ngopin aq duen me 
pasë / gjak s’di sa kam as jetë as frikë as dashni / 
as njerëz me humb as mend me nxjerrë”…çfarë 
mbetet pa sos në jetë, tek ju?

Dëshira për me e lexu Shpirtin nëpërmjet 
udhëtimit në toka të hershme e tempuj ku shihet 
e kjarët zanafilla, ku ndihen të avullt Zotat e 
ku asgja nuk merr fund… kjo si pjesë e asaj çka 
askush e asgja nuk mundet me e sosë, Dija. 

-Diellin kam me e pa ǹ bërthamë t`dashnisë… 
Kur përpjekjet, kërkimet bëhen me zbërthy 
dashninë, ç`berthame është, ju e vendosni 
pothuaj si shkak, si në kontrastet e mësipërme, 
ne forcë energjie, jo përmase, dimensioni…Sa 
nxë, sa djeg, sa mban dashunia- siç ju e shkruani?   

Poeti e jeton poetikisht botën, e mbush me 
sendte të dritshme, e mbush me frymë, me energji. 
Dashnia është më e madhe se sendet, madje Poeti, 
Dantja, thotë se lëviz edhe diellin, si 

shprehje e motivit të vet ideal që e nxit 
vazhdimisht drejt qëllimit të tij. 

Dashnia e ndan të tanën veç me Vdekjen.  
Prandaj i jep jetë gjithçkaje, mban gjithçka, 
përdrit pa fund dhe mban deri ǹ amshim, duke u 
asgjësuar dhe ngadhënjyer mbi veten. 

Si e mendon lexuesin tënd? 

Krijimi ǹ zanafillë nuk e njeh lexuesin. Ajo 
timtë kohe që e konsumon eterin ǹ fjalë, nuk e 
përfill kohën e as matësit e saj. Megjithatë pyetja 
vjen ǹ t`ftohtë, pra larg procesit të krijimit e kështu 
po përfitoj me thanë se lexuesi ǹ rastin ideal kishte 
me qenë dikush modest, i pashqetësuem për 
kuptimin e sendeve, por i thirrun, i grishun prej 
poezisë për arsye që nuk i din e as nuk i interesojnë, 
po aq sa i grishun aq edhe i identifikuem mbrenda 
ndjesive të tekstit për arsye që prapë nuk e vlejnë 
asnji shpjegim e logjikë.
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Çmimet më prestigjioze të librit në Finlandë për 
letërsinë, jo-letërsinë dhe letërsinë për fëmijë 

u dhanë më 27 nëntor nga Fondacioni Finlandez i 
Librit (Suomen Kirjasäätiö) në Sallën Bio Rex, në 
Helsinki. 

Çmimi për letërsi iu dha Pajtim Statovcit për librin 
Bolla (Otava), të cilin juria e quajti “një roman tronditës 
dhe prekës që të magjeps me fuqinë e shprehjes”.

Ngjarjet në libër zhvillohen pjesërisht në Kosovë, 
vendlindjen e Statovcit. Shkrimtari shkoi në Finlandë 
kur ishte dy vjeç. 

Fituesi u zgjodh nga CEO-ja e kompanisë Yle, 
Merja Ylä-Anttila. Statovci ka marrë vlerësime 
anembanë botës për veprën e tij, përfshi një kandidim 
të fundit për Çmimin Kombëtar të Librit për romanin 
e tij të dytë, The Crossing. 

Çmimi për jo-letërsinë u përzgjodh nga ekonomisti 
dhe shkrimtari Sixten Korkman. Ky çmim iu dha 
librit Metsä meidän jälkeemme (“Pylli pas nesh”), i cili 
u botua nga Like dhe u shkrua nga gazetarët Anssi 

Serialet televize, janë zhanri i shekullit XXI, dëgjojmë 
herë pas here, ato po e zëvendësojnë romanin si 

medium narrativ. Nëse kjo është e vërtetë, mund të na e 
tregojë e ardhmja. Është e vërtetë që televizioni tërheq 
gjithashtu njerëzit me magjinë e tij,  duke u shpenzuar 
kohën e leximit. Por është gjithashtu e vërtetë se librat 
vazhdojnë të blihen, lexohen, dhe diskutohen në shifra 
të mëdha. Dhe cilësia e tyre nuk ka rënë.

"ROMANI "PASARDHËSI"
Çfarë ka ndodhur në natën e 13 dhjetorit në dhomën 
e gjumit të Pasardhësit, trupi i të cilit u gjend me një 
plumb në zemër? Romani i fundit i Kadaresë sjell në 
kujtesë enigmën më të madhe të historisë së Shqipërisë: 
vdekjen misterioze të pasardhësit të diktatorit komunist 
shqiptar. Ende sot, gati një çerek shekulli pas ngjarjes 
dhe dymbëdhjetë vjet pas rënies së rregjimit, pas 
hapjes së arkivave dhe pas anketave të pafundme, 
misteri ka mbetur krejtësisht i pazbuluar. Duke nisur 
nga një ngjarje reale, të cilës i ka dhënë përmasa 
universale, Kadare nëpërmjet "Pasardhësit" ka shtuar 
një personazh të ri, në familjen e arketipeve të mëdhenj 
të letërsisë botërore, Judës, Agamemnonit, Brutit, Jozef 
K, etj. "Pasardhësi" është pjesa e dytë e diptikut, i cili 
lidhet me të parin, "Vajza e Agamemnonit", nëpërmjet 
personazhit kryesor."

Romanet më të rëndësishëm të shekullit XXI

2001: "The Corrections"
nga Jonathan Franzen

2002: "Abbitte"
nga Ian McEwan,

2004: "On the Slope"
nga Markus Werner

2005: "All we had to give"
nga Kazuo Ishiguro

2006: "The Successor"
nga Ismail Kadaré
2006: "Anyone"
nga Philip Roth

2006: "The Cloud Atlas"
nga David Mitchell

2007 (që prej 1998): "Harry Potter"
nga Joanne K. Rowling

2007: "Pandora in the Congo"
nga Albert Sánchez Piñol

2008: "The Tower"
nga Uwe Tellkamp, 

2009: "A Woman Escapes A Message"
nga David Grossman

2010: "Tschick"
nga Wolfgang Herrndorf

2010: «Museum of forgotten secrets»
nga Oksana Sabuschko

2013: "Secondhand Time"
nga Svetlana Alexievich

2014: "The Circle"
nga Dave Eggers

2015: "Lenin's Kisses"
nga Yan Lianke

2016-2018: "My brilliant friend"
nga Elena Ferrante

2017: "Kraft"
nga Jonas Lüscher

2018: "A girl's memory"
nga Annie Ernaux

2019: "The Books of St. James"
nga Olga Tokarczuk

Sipas gazetës zvicerane Tages Anzeiger

“PASARDHËSI” I KADARESË, 
NDËR 20 ROMANET MË 

TË RËNDËSISHËM TË 
SHEKULLIT XXI

PAJTIM STATOVCI 
fitues i çmimit më prestigjoz në 

Finlandë për letërsi, "Finlandia"

Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen dhe Jenni 
Räinä.

Juria e vlerësoi librin kështu: “Një libër aktual, aspak 
paragjykues dhe gjithëpërfshirës, për gjendjen e pyjeve 
finlandeze dhe ndryshimin klimatik, ku perceptimet 
e natyrshme të njerëzve, përvojat, emocionet e tyre, 
si dhe njohuritë nga ekspertë, shkrihen vetvetiu me 
njëra-tjetrën”.

Çmimi Letrar Finlandia për të rinjtë, përzgjedhur 
nga këngëtari Olavi Uusivirta, iu dha shkrimtares 
Marisha Rasi-Koskinen për librin Auringon pimeä 
puoli (“Ana e errët e diellit”) botuar nga WSOY. Juria 
e quajti librin që synonte lexuesin e ri në moshë “një 
roman ambicioz dhe gjithëpërfshirës, që e çon lexuesin 
në një udhëtim përmes kohës dhe të sfidon të pyesësh 
veten nëse koha lineare është e vetmja mënyrë për të 
perceptuar jetën”.

Secili çmim shoqërohet me një shpërblim prej 
30,000 Eurosh, dhe fitimi i tij mund të nxisë gjithashtu 
shitjet e librave me afrimin e Krishtlindjeve. 
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SHKRIMTARËT 
MBËSHTESIN 

AGRON TUFËN

Te dashur Virion dhe Zoica,
Deshiroj te jeni mire me shendet te tre dhe me gjithe 

familjet tuaja ne Gjirokaster.
Edhe ne jemi mire. 
Ju lutem mos u trondisni per sa ju shkruaj:
Jemi mire, dhe kjo ka rendesi. Por prej nje jave, nga 

27 nentori, jemi familjarisht ne nje Qender Azilkerkuesish 
politike ne Zvicer. Ishte nje vendim i befte ne masen e disa 
shqetesimeve reale qe kishim kohe qe i hetonim. U afruan 
shume afer, ne prag te shtepise. Nuk doja qe skenari i tyre te 
ndodhte dhe ta vuaja gjithe jeten. 

Me vjen shume keq qe u detyrova te braktis gjithçka, ta 
kthej jeten time e te familjes permbys, por si miq te vjeter 
e me te besueshmit, e ndjej per detyre t' ju shpjegohem dhe 
te shpresoj se me mirekuptoni. Acidi brejtes i Shqiperise se 
mllefosur nuk duhet te depertonte dhe tek femijet!

Ndjese dhe mirekuptim!

Ju perqafoj! 

*Letër e Agron Tufës drejtuar kolegut të tij Virion Graçit

Agron Tufa me familjen, kërkon azil politik në Zvicër

VIRION GRAÇI

Me erdhi para disa oresh nje shenim i gjate 
shpjegimi, ndjese vellazerore e lamtumire nga miku im 
i hershem Agron Tufa... Bashke me familjen ndodhet 
ne nje qender azili politik ne Zvicer.

U ndjeva keq... Gati nje vit me i madh se une ne 
moshe ai erdhi ne fakultet 2-3 vjet pas meje, vonesa 
per shkaqe politike/biografike te asaj kohe...

E mbaj mend vendin dhe kohen kur kemi 
shkembyer fjalet e para, mu ne hyrje te filologjikut, ne 
krahun djathtas...

Ikja e tij do te kete ndjeshmeri, komente e gjykime 
te ndryshme ne opinionin shqiptar; mund te synohet 
minimizimi dhe keqinterpretimi nga dashakeqet e tij 
te palodhshem sikurse, nga ana tjeter, neve qe do te 
na mungoje fizikisht si mik, si koleg, si njeri i dalluar 
i letrave - do te na behet gjithmone e me e madhe 
mungesa e tij.

Shkrimtar e perkthyes i radhes se pare, kuvendar i 
kendshem e i perditesuar me zhvillimet kontinentale 
kulturore-letrare, Agroni terhiqte njerez, imponohej 

natyrshem, fuqishem.
Besoj se do te vazhdoje 

te jete i tille edhe ne 
vazhdim, ketu, verbalisht, 
te pakten.

Me ben te shpresoj per 
sa besoj e uroj me siper 
arsyeja qe me dha dikur, i 
porsa kthyer pergjithmone 
nga studimet dhe punesimi 
universitar ne Rusi, ‘Viri, 
kisha frike nga tëhuajëzimi 
gjuhësor...’

Sa mund te jete aktual 
ky rrezik qe Agroni dikur 
ia parandieu vetes, veshtire 
ta thuash. Nje dyzine me 
libra origjinale e po aq te 
tjere shqiperuar prej tij jane 
pasuri e madhe jo vetem 
vetjake....

Por.... do te donim ta 
kishim ketu mes nesh, jo 
vetem me shkrime...

Po te me pyeste para se 
te nisej per shtegetimin e tij 
te veshtire, te detyruar, do 
t’i thoshja: urrejtja bertet, 
dashuria jo, eshte e heshtur. 
Mos e mat rrugetimin e 
yllit tend me tingujt e mjere 
te urrejtjes qe kumbon 
mjerueshem... Degjoje 
heshtjen tone.

ADIL OLLURI 

Agron Tufa është njëri nga shkrimtarët më të 
rëndësishëm shqiptarë. Ai i dha letërsisë sonë vepra 
letrare, si “Dueli”, “Mërkuna e zezë”, “Tenxherja”, 
“Gurit të varrit ia rrëfej”, që për nga ana stilistike, 
tematike e narrative janë vlera të tejzakonshme letrare. 
Ai do t’i japë letërsisë sonë edhe vepra të tjera të arrira. 
Si lexues i vëmendshëm i veprës së tij letrare, them që 
jemi me fat që e kemi një shkrimtar të tillë. Andaj, 
lajmi se ai është larguar nga Shqipëria për të kërkuar 
strehim politik në Zvicër më pikëlloj shumë.

Shpresoj që në një kohë më të mirë, ai do të 
kthehet sërish në Tiranë dhe ky kthim të jetë triumfal. 
Agron Tufa i duhet Shqipërisë edhe me praninë e tij 
fizike. I duhet për ta vazhduar krijimtarinë artistike 
dhe veprimtarinë intelektuale në vendin e tij. Ndaj 
plotësisht mendimin me mikun tonë të përbashkët, 
shkrimtarin po aq të rëndësishëm sa Tufa, të nderuarin 
Virion Graçi, se “do të donim ta kishim këtu mes nesh, 
jo vetëm me shkrime”. Shqipëria është më e fuqishme 
kur i ka pranë vetes njerëzit me integritet moral e 
profesional, si Agron Tufa.

Në bisedën tonë të fundit i thash se do të të shkruaj 
në çastin e parë që do të jem në Tiranë, për të pirë 
kafe dhe për të bërë llafe miqësore e letrare, si shumë 
e shumë herë. Kështu që, kafenë me të u dashka ta 
shtyj për një ditë më të mirë. U dashka ta shtyj deri në 
kthimin triumfal të Agron Tufës.

T’ ju rikujtoj se aktiviteti i fundit letrar shqiptar që 
mori pjesë Agron Tufa ishte festivali i prozës artistike 
“FICTION FEST”, që organizohet nga Qendra për 
Kulturë dhe Edukim “Sheshi”, të cilën e drejtoj unë. 
Është privilegj të bashkëpunosh me Agron Tufën. 
Njashtu, është nder dhe krenari të kesh miqësi letrare 
me Agron Tufën.

Paç shëndetin, begatinë, rahatinë e pasosur për vete 
e për familjen!

U pafshim sa më shpejtë që do të jetë e mundshme!

BARDHYL LONDO

Termeti i dyte ndodhi: Agron Tufen, nje nga 
shkrimtaret me te talentuar shqiptare e detyruan te 
braktise atdheun e tij te dashur per te cilin ka bere 
aq shume. Shqiperia thyen keshtu nje tjeter rekord 
famekeq: nje shkrimtar nga me te njohurit ne periudhen 
postdiktatoriale detyrohet te kerkoje strehim politik 
ne nje vend tjeter per te siguruar jeten e femijeve te tij. 
Tani le te dale kryeministri dordolec dhe shakaxhi dhe 
te deklaroje: e cfare ka ketu? Kjo ndodh dhe ne Kroaci 
dhe ne Bullgari...

Per cudi pas ketij termeti te dyte heshtin shkrimtaret, 
heshtin organizatat e tyre, hesht. PEN KLUBI.

Po kur do te ndjeheni dhe organizoheni o njerez?
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JONILA GODOLE

Agron Tufa me familjen nuk e perjetuan termetin 
e dates 26 nentor, por largimi i tij nga Shqiperia 
shkakton nje “termet” te forte fillimisht per miqte 
e tij te afert; per gjithe kauzen e ballafaqimit me 
diktaturen komuniste; per gjithe aktoret institucionale 
dhe private qe angazhohen ne kete drejtim si dhe per 
gjithe shoqerine shqiptare qe qendron indiferente 
ndaj goditjeve qe u jepen zerave kritike ne kete vend, 
a thua nuk paskemi mesuar asgje nga shurdheria dhe 
memeceria jone per 45 vjet.

Agroni ka paraqitur sipas rregullores doreheqjen e 
tij prane Bordit drejtues te ISKPK bashke me arsyet 
qe e kane detyruar te marre kete vendim, te cilat besoj 
se do behen publike se shpejti. Me siguri do te kete 
interpretime te ndryshme ne ditet qe vijne se perse ai 
ndermori kete rruge, a eshte e tepruar apo jo kanosja 
ndaj tij dhe familjes se tij, etj, etj... Por si anetare e 
Bordit Drejtues shpreh personalisht indinjaten time 
te thelle per metodat e uleta depersonalizuese dhe 
kercenuese qe figura politike ne pushtet dhe ndihmesit 
e tyre perdorin vitet e fundit per te goditur çdo individ 
qe lufton per zbardhjen e krimeve te komunizmit; per 
te mbytur zerat kritike qe nxjerrin zbuluar regjimin e 
djeshem dhe trashegimine e tij te kalbur moralisht dhe 
politikisht qe e katandasi Shqiperine serish ne nje vend 
monopartiak.

AGRON GASHI

Ikja e Agron Tufës, njërit prej shkrimtarëve më 
të mirë të letrave të sotme shqipe, është ikje nga 
demokracia, ikje nga fjala e lirë, ikje nga lufta e gjuhës, 
për shkak të dënimit të krimeve të komunizmit.

Kërcënimet ndaj tij kanë qenë të pandalshme, ato 
i kam parë dhe m’i ka treguar edhe vetë Adashi. Ato 
kanë qenë të panumërta nga individë jashtë dhe brenda 

insitucioneve të Shqipërisë. Kur kërcënimi publik 
instituciinalizohet, s’kishte se si të bënte ndryshe, 
përveç të merrte azil politik, për hir të fëmijëve, 
familjes, së fundi edhe për veten, sepse ka akoma për 
të bërë.

Agron Tufa ishte dhe është një nga zërat më të 
fortë që zbardhi krimet e ish-sistemit dhe të atyre 
kriminelëve, të cilët, tash me petkun e pushtetit, 
provuan dhe provojnë t’ia zënë frymën Shqipërisë, 
duke pretenduar t’ia zënë frymën edhe autorit, mikut 
tonë të dashtun.

Atyre iu ka penguar vepra e tij letrare, edhe atëherë 
kur nuk ka pasë objekt diktaturën, sepse ajo nuk ishte 
“shkollë e sistemit”.

Atyre iu ka penguar, sidomos vepra e tij letrare e 
dokumentare kur objektivoi pasojat e diktaturës.

Atyre iu ka penguar, shumë më shumë, kur si 
institut, nuk bëri më shumë as më pak, përveç që 
nxori në dritë të vërtetën; vrasjet, dhunimet dhe 
vuajtjet çnjerëzore nëpër kampet e përqendrimit, si ai i 
Tepelenës me të tjerë.

Jam tmerruar kur në dorëshkrimin e tij kam parë 
dhe lexuar disa nga dëshmitë okulare, të cilat mori 
mundin dhe i letrarizoi, i bëri të mundshme, rrëfime 
që nuk i beson dot njeriu ynë.

Por, kjo nuk duhet ta pengojë asnjërin nga 
intelektualët atje që ta ngrisin zërin, jo vetëm për 
Agron Tufën, por për të vërtetën çnjerëzore, ndryshe 
ka shenja që ajo të manifestohet si një monizëm sui 
generis, si diktaturë e re.

“Atdheu mbetet atdhe, edhe atëherë kur të vret”, 
thoshte Kuteli. Ky atdhe mjaft ka vrarë, madje edhe 
shkrimtarë, të rinj e të vjetër. Sërish u dashka të 
viktimizohet njeriu i kulturës për pasoja të diktaturës?!! 
Jo, ai nuk është atdheu i Agron Tufës, as i sivëllezërve 
të tij të vrarë në diktaturë, nëse qeveria, institucionet 
përkatëse nuk reagojnë, nuk e zbardhin të vërtetën e 
kërcënimeve ndaj shkrimtarit dhe mikut tonë.

Adash,
Vërtet kjo qe e dhimbshme, e papritur dhe e 

papranueshme, por më mirë të të kemi të gjallë, në 
Zvicër, sesa ‘t’rrxuem përdhé’ në këtë kohë tërmetesh, 
ku s’e njeh qeni të zonë.

Nga kjo duket se Shqipëria, nuk e ka kaluar akoma 
‘valën e tretë’ të demokracisë, përderisa pas 30 vjetësh, 
shkrimtarët si Ju duhet ta braktisin atdheun!

NAIME BEQIRAJ

Krijimtarinë e Agronit e kam lexuar pothuaj 
të tërën. Por nga mendja e nuk më hiqet romani 
„Tenxherja“. Për këtë roman kam shkruar vite më parë 
dhe e kam sjellë edhe si trajtesë në Takimet Letrare 
„Azem Shkreli“ në Pejë; vepër e cila u laureua edhe si 
romani më i mirë i vitit „Rexhai Surroi“ në vitin 2010 
në Prishtinë, rindërton temën diktaturën më fuqishëm 
se çdo vepër tjetër letrare. Ajo tenxhere, vjen si vegim i 
tenxhereve të burgjeve në Shqipëri.

Dhe sot, pasardhësit e urdhëdhënesve në vend se të 
ndjehen të skuqur nga bëmat e përgjakshme të etërve 
të tyre, kërcënojnë me jetë njërin nga krijuesit dhe 
studiuesit më seriozë shqiptarë.

Me Agron Tufën jemi një brez. Ka vite që njihemi 
dhe mund ta quaj mik. Por më shumë se Agronin, 
mike e kam vajzën e madhe të Agronit – Vesën. Të 
pesë fëmijët e Agronit kanë emra që i ndeshim më 
shumë në Kosovë se sa në Shqipëri.

Me sa kujtoj, as me Agronin, as me Elvanën nuk 
kemi biseduar për dëshirën e tyre të jetojnë larg trojeve 
shqiptare. Ata e duan aq shumë atdheun e tyre sa 
vetëm pamundësia e jetës i detyroi të marrin arratinë.

Zemra më dhemb se sa vështirë e ka pasur të 
largohet nga Shqipëria e tij e shtrenjtë.

Agroni nuk është i vetmi. Edhe Martin Camaj 
mori ikën nga pamundësia e jetuarit pa kërcënime në 
atdhe, edhe Arshi Pipa, edhe Branko Merxhani, edhe 
Bilal Xhaferi...

Kjo arrati do të na vras të gjithëve pak nga pak.
Dhimbshëm.



***

Arat u betuan para ne bujqëve,
Siç po betohemi ne  
Para jush
Shoku ynë Pushtet,
Shoqja jonë Qeveri. 
Dijeni mirë se 
Në depon e shtetit 
Ne 
Do  të dorëzojmë  
Jo misër, 
Fasule, grurë 
Do të dorëzojmë 
Flori  
Ar , 
Xhevair
Që në lëmin e parë...

***

Por Pushteti socialist 
Pushteti Popullor
Demokratik 
Ishte syçelë,
Sybrisk…    

REBELIMI 

Në vitet ’50, bujqit u rebeluan kundër dorëzimit të  
planit të rëndë  të Shtetit që përveç planit të drithrave, 
kërkohej edhe  plan për leshin,vezë… Kush nuk 
paguante planin e Shteti, burgosej…
  

Kështu vendosën  fshatarët të thoshin  
Dhe kështu thanë:

Shoku Shtet,
Shoqja  
Qeveri, 
Ju na kërkoni 
Të lajmë plan drithi, 
Plan gruri, misri 
Plan bulmeti
Plan 
Fasulesh,  
Plan thekre, 
Plan tërshëre, 
Plan vezësh, leshi
Plan mishi,
Drithi  
Sepse 
Do të hanë: 
Shkollat , 
Dhe kopshtet
Edhe çerdhet e bebeve , 
Do të hajë ushtria heroike
Do të hajë udhëheqja e Partisë, 
Do të hajë ekstra Byroja Politike…?
***

Lëmi i parë i misrit,
I grurit, 
Vezëve të rosës
Vezëve të pulave, të patave;  
Lëmin e parë  të qethjes së deleve,
Bagëtive , 
Plani parë i therjes  
Së qengjingjave
Kecave  
Dhive  
T’i dorëzohet Qeverisë,
Pushtetit Popullor Demokratik !
***

Dakord shoqja Qeveri,
Shoku Pushtet
Veç,
Jepnani :
Farën e vezëve,
Të mishit , 
Të leshit  
Të bardhë 
Të zi, 
Deve, 
Rud,   
Të butë
Dhe do ta shihni 
Si do të harbojë 
Leshi i bardhë
Leshi i zi, 
Rud, 
I ashpër, i butë,
Do shikoni me sy
Si do çelën zogj vezët:
Zogj të bardhë, larosh, 
Zogj të kuq të zesë, të artë,
Shikoni po s’harboi mishi arave tona të mbara, 
Shihni po s’vërshoi vaji, gjalpi, arave tona,
Shihni po s’u mbytën tokat në mjaltë,
Shihni po s’u mbytën në qumësht, 
Në kulloshtër,
Në djathë, 
Në ajkë.
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 poezi nga 
FASLLI  HALITI

Me rastin e 84-vjetorit 
të lindjes së shkrimtarit

Vizatim nga Helidon Haliti

***
Pritën shokët  
Prita dhe unë atë natë babanë 
Po as babai,  as shokët rebelues të tij, 
S’u kthyen atë natë fare 
Në shtëpi… 

***

Prita 
Ditën e parë, 
Natën eparë, 
Javën e parë, 
Muajin e parë, 
Muajin e dytë të tretë të katër, 
Muajin e pestë, të gjashtin,  me radhë.

***

Vetë i lërova arat me plug dhe me parmendë, 
Vetë gjeta farën e leshit, mishit, vezëve;
Farën e qumshtit, gjalpit, mjaltit,
Farën e djathit;
Vetë 
Mbolla, 
Vetë korra, 
Vetë shiva, 
Vetë blova... 
Harboi arave 
Leshi i zi, i bardhë,
Leshi rud i butë e gri
Harbuan vezët nëpër ara 
Vezët çelën boçe të bardha 
Në vend të zogjve të kuq, të zinj, të bardhë. 
Qumshti djathi, ajka, hirra gjalpi, 
Përmbytën  arat tona mbarë.

Lava  planin e misrit, 
Pambukut, grurit, 
Fasuleve 
Tërshërës 
Tepës, thekrrës
Duke punua gjashtë muaj 
Ditë e natë , në shi e vapë, me radhë…

Që babai të kthehej te ne me plan të shlyer, të larë… 

Nëntor, 2016 



POLITIKANËT   

Dielli s’mbulohet me shosh.
Por politikanët tanë 
Mbulojnë 
Me shoshë
Jo vetëm 
Diellin 
Por 
Dhe hënën
Edhe yjet në qiej, 
Dhe krejt Kozmosin, krejt yllësinë. 

Pa pyetur fare për Zotin, pa pyetur për Perëndinë …

Shtator 2016

Ç’TË BËJ     

Shoh prapësira
Delikte 
Me sy, 
Në Shtet
Në gjykata
Në Prokurorira, 
Në administratë  
Në parlament
Nëpër rrugët tona
Më  thoni, pra ç’të bëj?, 
T’i shoh apo të mos i shoh 
Deliktet 
Prapësitë,

Apo më mirë t’ia nxjerr vetes sytë me brisk?

Tetor, 2016 

SHOH    

Shoh
Ata 
Që vjedhin,

Por s’shoh ata që lërojnë, që mbjellin!

 Prill, 2011

SHIKIMI

Me shikimin
E syve 
Të saj
Blu
Ajo më fut në dhé

Në sallonin rozë të zemrës e ruaj unë atë!

Shkurt 2015

DASHURI  

Dashuria ime
Aleatja ime 
Le të vijë urrejtja
Me falanga grindjesh
Sherresh 
Mërish  
Të ndeshet me ne të dy…  

Përballet dot ajo me ne dashuri?
1998

9 BIBLIOTEKË | ExLibris

TË KAPEN  PESHQIT E MËDHENJ

Të kapen Peshqit e Mëdhenj!
Okej
Okej, okej,
Të kapen okej !
 Okej sa më parë,
Okej sa më shpejt!
Po kush urdhëron kështu 
Dhe kush duhet t’i kapë?
Unë peshku i vogël 
Apo ti, 
Peshk i Mdh?

Të kapen Peshqit 
E Mëdhenj
Okej 
Okej 
Po 
Kush  
T’i kapë,
Peshku i madh e ha peshkun e vogël  
Apo peshku i vogël ha peshkun e Madh ?

Shtator 2016

PYESIN    

Pse e ndjek Tomi, Xherrin
Apo do që ta kapë ?  
Po pse do  
Që ta kapë?
Sepse Xherri është i vogël, 
Dhe Tomi është i Madh?

Po kur Tomi e kap Xherrin 
Dhe e shtrin përdhe,  
Po pse qeshni ju 
Me Xherrin
Po pse 
Qeshni, 
Pse ?

Pse  qeshni ju fëmitë me të?

Shtator 2016

SYTË    

Shikimi
Nuk penalizohet
Dora 
Bie në pranga
Jo vetëm kur prek,
Por dhe po të zgjatet 
Drejt bukuroshes së vetë.

Shikimi
S’penalizohet.
Shikoje sa të duash 
Semaforin e kuq 
Me sy.
Polici 
S’i bije bilbilit pa e shkelur,
Nuk të vë gjobë as mua as edhe ty,
Nëse nuk e kalomë semaforin me të kuqe,
Shihi
Sa të duash  
Vijat e bardha
Polici s’i bije bilbilit,
S’të vë gjobë të lehtë apo të rëndë 
 
Pa i shkelur vijat e bardha me këmbë...! 

Tetor, 2016

SYRI DHE FJALA  

Sytë, 
Të vetmit
Që s’penalizoheshin 
Në diktaturë.
Të shikonin
Djathtas
Majtas
Lart
Poshtë.
Fjala
E sapodalë
Ndiqej, prangosej 
I shkurtohej gjuha në vend
I qethej koka bjonde, brune, tullë 
Fjala rrinte në qeli me flokë të qethura

Qiellin e shihte nga dritarja, të mbërthyer me hekura…   

Tetor, 2016 

ASAJ VAJZE 

Asaj vajze që ecën në trotuar 
Ia hanë buzët, 
Pulpat 
Supet, 
Vetullat me sy, 
Edhe syrin ia hanë me sy.
Për syrin s’ka vija të bardha, 
S’ka semaforë,
S’ka ngjyrë të kuqe
S’ka ngjyrë jeshile!
Syrin e kaltër, 
Syrin e zi, 
S’e ndal,
S’e ha, 
S’e penalizon askush
Përveçse bukuria me bukuri,

Përveçse dashuria me dashuri…!

Maj, 2016 

Vizatim nga Bujar Kapllani



gjithë: gjyshërit, nëna e babai, motra e vëvvezër, dy 
xhaxhallarë me fëmijët e vegjël,dy qentë e stanit si 
Vraku që kam pranë. Ky ishtre i vockël atëherë, mezi 
e mbanin këmbët. Ky m’u bë njeri. Unë asaj dite isha 
çuar dhe kisha dalë ja këtu ku më shikoni tani duke 
ledhatuar këtë Vrak të zemëruar se me kë nuk dihet. 
Qante ky i uruar, dhe e qara e ndoqi pas kësaj bote. 
Ashtu si e kupton. Në të qarën e fyellin. Ja, shikojeni, 
i shtrembëron buzët si unë, e takon cepin tjetër të tij 
me hundën... Anash oborrit dërrasa të hirta të prera 
me një masë. Mesi i mureve të shtëpisë prej guri dukei 
i prerë si një strehë të gjerë me hije të madhe. Në anën 
tjetër një vatër me zjarr ku ziente një kusi e madhe me 
qumësht e varur në çengel të lidhur me një shinë hekuri. 
Kame Fyelli hoqi kusinë e madhe ku vlonte qumështi 
dhe u vuri nga një susak të bërë nga kungullishtet... Të 
pije qumësht me susak! E gjithë kjo skenë shoqërohej 
përplot madhështi nga zëri i psherëtimës... 

Dhembje e pafund. E duroi Kame Fyelli dhe Vraku 
i tij. Të nesërmen ai erdhi pa gdhirë në kafenenë e 
Dino Çamit. Ky e priti vetë, bashkë me gruan dhe 
fëmijët.

- Ishte diçka madhështore e djeshmja, - i tha Dinoja 
dhe e përqafoi. - Ti je njeri i madh Kame! Je miku im 
i përjetshëm! 

- Faleminderit, or mik!
Dhe psherëtima e tij e tundi kafenenë, ndoshta edhe 

më tej Mangalemin. Sytë e Kame Fyellit shndritën 
fort. Ai pa një burrë që i la patericat dhe eci pa to. 
Edhe Dino Çami e vuri re. Kame Fyelli nxori fyellin 
dhe filloi të binte. Burri ndali, kërkoi patericat , por s’u 
kthye. Ndenji pak, hoqi thellë dhe nisi të kërcente. Një 
valle të vjetër, thoshte. Një valle! Ashtu ndodhi. Deri 
vonë Kame Fyelli i tregonte Dino Çamit se nëna e tij 
i shëronte njerëzit me frymë. Ka shëruar plot dhe kjo 
duket një çudi më vete. Edhe tani kur fryn psherëtima 
e shenjtë kur ajo të prek si frymë ta heq me dorë të 
padukshme të keqen. Ajo Kreshtë kërkon njerëz...

- Do të ndërtoj një tyrbe, - tha Dino Çami. – Te 
shtëpia jote!

Pas pak u kthye burri që hodhi patericat dhe u ul 
pranë Kames dhe Dinos. Një nga vajzat që punonte te 
kafeneja, u afrua pranë tyre. 

Po vjen Xhoxhi Xhimitiku, - tha. – Do bëj një 
fotografi. Dhe, Dino, dua që ti të bëhesh shkes i 
familjes sime... Do të jetoj me këtë burrë. Dhe edhe 
unë si ai do të vij ta pi kafen çdo mëngjes te kafeneja 
jote...

Xhoxhi Xhimitiku erdhi. Bëri disa fotografi që 
edhe sot janë të rralla.

Mot mot pas dasmës së madhe lindi një djalë. 
Atë ditë mbylli sytë Vraku. Atë ditë dha shpirt edhe 
Dino Çami. Prej një viti ishte në këmbë Tyrbja e 
Psherëtimës... Kohët e fundit, kur vatra e zjarrit në 
oborr është mbushur plot me fëmijë. Sa shkrep agu 
bie fyelli dhe fryn një shpirt i madh: Psherëtima e 
çuditshme e Brengës së pambyllur...

Tiranë, më 29 nëntor 2019

Ai gdhihej çdo mëngjes në qytet, duke ardhur 
nga larg me atë hapin e madh, me një ecje 

karakteristike krejt të tijën, sikur të kaptonte shkrepa 
edhe në asfaltin e rrafshët, si t’i ngjitej Shpinagrit, 
pastaj ulej këmbëkryq te Kafja e Dino Çamit. Çdo ditë 
që kishte bërë Zoti! Këputej nga Kamçishti dhe nëpër 
natë, vinte aty të gjerbte kafenë e trazuar me pak sheqer, 
duke u menduar thellë, përzier edhe me ëndërrimet 
që s’i ndaheshin, duke vështruar lumin nga dritarja 
që binte përbri tij. Pikërisht kjo e trazonte pa masë. 
Lumi ecte o shtruar, o me vrull të paparë. Si të qe dita, 
moti dhe dëshira. Sepse përziheshin edhe brenda tij të 
tria këto gjëra dhe padyshim që treteshin në mendim. 
Aty çlodhej, jo shaka! Klithmat, të sharat, të qeshurat, 
kalimtarët që nguteshin, të tjerë që ktheheshin dhe 
atij veç i mbetej të lëshonte një psherëtimë të madhe, 
të çuditshme. Ishte e veçantë ajo psherëtimë. Pastaj 
nxirrte nga trasta e guntë fyellin me gjithë takëmet e 
holla e të gjata në vendin e tyre brenda trastës. Do t’i 
binte lehtë aty në këndin e tij. Nganjëherë i bëhej se 
fyelli binte edhe kur rrinte i vetmuar dhe si i fshehur 
brenda. Ai vishej thjesht, me rroba të lehta, mbante një 
kapelë prej doku në krye, që pothuaj nuk e hiqte fare, 
dhe e harronte kurdoherë ku ndodhej, sapo shkelte në 
kafenenë e Dino Çamit në cepin më të largët të saj, 
duke dëgjuar shpartallimën e lumit, herë-herë edhe 
zdërhalljen e tij, sidomos kur qëllonte që vinin ciganët, 
tre vetë, me qemanet nëpër duar. 

- Ku është Dinoja? - pyeti.
Kamerieri, i cili dinte t’i jepte çdo gjë, duke qenë 

se ia kishte mësuar dëshirat, nuk i dha përgjigje, por 
e pa në sy. Dhe kamçishtari lëshoi psherëtimën e 
zakonshme, krejt të çuditshme dhe nisi t’i binte fyellit, 
hollë e me dhimbje, që i rrinte mirë uturimës së ardhur 
nga lumi. E dëgjoje melodinë e fyellit dhe sikur të 
qeshej përbrenda me të, të vinte dhe keq, po më fort 
të linte pa mend shëmtia e tij, sidomos hunda kërrute. 
Aty kishte shumë ndjenjë të lindur, brengë e patjetër 
edhe hare, që natyrshëm të krijonin keqardhje, po 
edhe mbillnin një buzëqeshje të pavetëdijshme. Shì atë 
çast dukej sikur tallej me gjithë botën. Dhe gjithkush 
mendonte se fajin e kishte hunda e tij kërrute. Por 
ama fyelli edhe kur vajtonte, edhe kur qeshte e donte 
hundën e tij, e cila trupëzohej me të. E thërrisnin 
Kame Fyelli.

Po emrin e vërtetë e kishte Kaman Vapa. Sidoqoftë 
askush s’e thërriste me emrin e tij. Kame Fyelli po 
dhe ky emër sikur ndillte ca ndjenja dalldisëse. Sa 
tha për herë të parë se fyellin e kish bërë prej dru 
panje, i përshtatshëm për çdo lloj gjëje, na i rriti edhe 
më tej dëshirat për ta ndjekur. Ç’nuk pat sjellë te kjo 

kafene, gjer dhe lesh deleje për flokje, velenxa dimri 
që i kish selitur e më pas shtruar vetë anës vatrës e mbi 
nimat anë e kënd kafenesë. Kur shkelte mëngjeseve 
në kafene ai i puthte anët dhe xhufkat e tyre. Dhe 
shtrohej në muhabet me Dinon për Çamërinë dhe 
delet e saj me lesh të gjatë dhe qumësht për ajkëtuar. 
Kur dëgjonte tregimet e Kames tronditej Dinoja, edhe 
të tjerët me të, se edhe fjalës i binte me të hedhur, 
disi moskokëçarës, duke të nxitur  më shumë në sy, si 
për t’u treguar të gjithëve, se ai e përçmonte të keqen 
dhe mahitej duke përfillur të mirën, avazet e tij dhe 
sidomos femrat e bukura që kthenin sa herë dëgjonin 
fyellin e tij magjik. Nuk kish dashuruar dhe kjo ia 
kishte kafshuar keq psherëtimën, aq sa Dino Çami 
thoshte shpesh se nga psherëtima e tij dridhej edhe 
Mangalemi. Të vjen vërtet keq kur mendon se askujt 
nuk i sëmbon zemra për ty... 

Kame Fyelli vinte çdo mëngjes në qytet dhe një 
ditë u tha të gjithëve sa qenë në kafene, gra e burra 
vajza e djem se i ftonte vinin siç qenë në Kamçisht, 
një orë e pak larg nga qyteti, në këmbë. Se edhe ai 
në këmbë vinte. U shënoi emrat të gjithëve Dinua dhe 
u tha se të nesërmen do të gdhiheshin në të hyrë të 
kamçishtit. Ashtu ndodhi. Bëheshin njëzet vetë, tri 
vajza, dy djem katër gra, dhjetë burra me Dino Çamin, 
të njëmbëdhjetin në krye. E dëgjuan fyellin e tij në 
kreshtë të kodrës, ndërsa agimi zbardhëllente tej e 
tej me një harlisje të habitshme. Dukej sikur agimi 
shkapetej brinjave dhe qumështonte mbi kreshta dhe 
pemë, duke krijuar një peizazh mahnitës. Të merrte 
sytë drita e pakët. Fyelli dhe melodia e tij e ëmbël 
bëhej më e afërt. Atyre u dukej sikur binin dy fyej. 
Dhe vërtet dy binin. Kame dhe qeni i tij i madh 
ngjyrë hiri. Një çudi më vete. E rëna e fyellit nga 
qeni ishte e njëtrajtshme, e lehtë sikur një zë qiellor 
vinte thellë nga toka, me një valëzim të lehtë. Teksa i 
dëgjoje ngjetheshe i tëri. Madje nuk dije ç’emër t’i vije. 
I shtangur dëgjoje një gjë që s’kish ndodhur kurrë. 
Drita shtohej ngadalë dhe mund të dalloje shtëpinë 
e rrethuar me lisa të mëdhenj e me pjergulla, stanin, 
kosheret e bletëve, oborrin e madhe me shumë trungje 
të prera nëpër të. Të gjithë u ulën nëpër to. Tepruan 
dy trungje. Një për Kame Fyellin dhe tjetri, ngjitur, 
për qenin e tij. Tani dëgjoni, u tha. Në këtë orë vjen 
gjithnjë. Ka pesëmbëdhjetë vjet që shtëpinë e vjetër e 
mori rrëshqitja dhe e çoi në përrua me gjithë mure, 
pemë dhe... njerëz. Që atëherë dëgjohet në këtë orë 
të agut kjo psherëtimë rrëqethëse. Përditë që ka bërë 
Zoti. Dhe u dëgjua një shungullimë e madhërishme, 
krejt njerëzore, e largët, si frymë e si erë, si amë dhe 
kumbonte lart duke u ngjitur në qiell. Më ikën të 

PSHERËTIMA
E DHEUT

tregim nga 
XHEVAIR LLESHI
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GJURMË TË 
ZBATHURA

ese nga 
REXHEP FERRI

1.

Për ta parë e për ta njohur jetën nuk po kërkoj as 
kafe, as cigare.

Ka ndryshuar filozofia për jetën. 
Në rrudhat e trurit vizatova një profil. Kërkohet një 

rrëfim.
Në pasqyrën e dukjes, tragjedi moderne nuk është 

vdekja, por çmenduria e çmendurisë.

2.

Me shtatëdhjetë e dy be e rrëfe, për të gjitha 
dëshirat, për të gjitha mëkatet, pyes veten:

- Si i kemi punët?
Përgjigja kërkon falje.
Me më dhënë fat vdekja e di se çka bëj.
- A nuk shqetësohesh? - prapë më pyeti!
- Jo! – i thashë.
Njeriu është mbyllur në lëvozhgën e vet dhe sheh 

vetëm punën e vet.
Mos më pyetni pse?!
Psehun do ta kuptojmë nesër.
Me hapat e dinakërisë patriotike, ç’kuptim ka kjo 

metaforë patriotike?
Njeriu është histori e vonuar.
Fasadë, o Zot, fasadë!
Pa e ditur dhe pa e kuptuar sesa kushton fama e 

rrejshme, fytyrat e mbuluara me maska janë sinonim 
i së keqes.

Nga kjo ndërkohë kujt po i flas?
Për gjërat që nuk i kemi ditur edhe unë mendoj të 

njëjtën gjë.
Kur harrojmë se kush jemi, fundi vjen vet.
Përtej asaj që shohim, ku po shkojmë, mundohemi 

ta kuptojmë.
Me kokë të qethur, pikë, vizë, pikë.

3.

Në Teatrin Kombëtar shumë paskemi 
ëndërruar.

Ato ëndrra janë diçka që duhet thënë në 
fund të shfaqjes.

Për të treguar e për ta kënaqur veten.
Pa ndonjë shpjegim më erdhi të them:
- Një popull që pjesë të kulturës e ka lojën 

diplomatike, rrenën, mashtrimin kurrë nuk 
bëhet shtet, as popull.

Me frikë nga harresa.
Pa asnjë pyetje.
Pa asnjë përgjigje.
O Zot!
Pse të kemi Zot!...
Në këtë shkretëtirë na mori lumi.
Edhe pse nuk e dimë se çka të bëjmë me 

jetën, kur do të harrohet e gjithë kjo lakmi.
Një zë më tha:
“Lëreni djallin të mendojë për nesër!”

Afër çmendurisë qyqja qyqe.
Me një vezë në çerdhe të huaj.
Për shekullin që po i kërkon heronjtë e vet, anatomia 

e njeriut duke kaluar mbi kokën e vet, me gjurmë të 
zbathura, shkoi në Muzeun Arkeologjik.

Për dramën e fundit ngritet perdja.
Bie perdja.

4.

Për të gjitha luftërat, patriotët tanë sojlinj, trim mbi 
trima, me ta nuk ka mahi.

Për trimërinë e tyre nuk ka as fillim, as fund.
Jashtë kontrollit të tyre me bisht të syrit, çdo gjë ta 

vjedhin nga dora.
Dikush tha:
“Kjo është pjesë e punës sonë. E kemi zanat. Ky 

zanat e ka edhe një të kaluar”.
Për jetën e njeriut tonë sot gjenden shumë dëshmi.
Brenda sarkofagut me skelet njerëzor dhe të 

kafkave me monedhë në gojë.
Me frikë nga frika...
Realisht me fjalë të vizatuara si profil.
Për dilemat e jetës dhe dilemat e pasluftës.
Bota e botës së vogël me fillim nuk kuptoi asgjë. 

Për vetminë e saj as unë nuk dëshiroj të flas.
Si të isha në një kohë të largët.
Me fotografinë time e me frikë nga frika. E me 

frikë nga njëfarë imitimi e me frikë nga harresa.
Për kohën e humbur.
Dhe për gjithë atë çka kemi përjetuar.
Njeriut prap i shkon mendja te shija e ëndrrës 

mashtruese.
Fërkoni sytë, ndoshta kuptoni diçka.
Diçka që bjen në sy.
Me fërfëllimën e erës dhe në të gjitha largësitë që 

duken afër.
Për në parajsë paguhet udhëtimi.

5.

Mirëdita marrëzi!
Lëreni njeriun të kalojë.
Është gjëja më e afërt në botë.
Nëse deri tani nuk e keni ditur se kush është njeriu, 

kurrë nuk keni për ta kuptuar.
Ç’do të ndodhë do ta shohim.
Çka na solli kriza në heshtje nuk tregohet.
Sa më shumë që mësojmë nga jeta, aq më pak 

shohim ëndrra.
Në emër të atdhedashurisë ndoshta na duhet të 

rrëfehemi:
Në një faqe mali.
Në një degë ulliri.
Për njeriun, që është duke i dalur tymi nga goja, në 

Teatrin Kombëtar një tragjedi moderne.
Dora e kujt e mbylli derën?
Në Kopshtin Zoologjik me njerëz, si mund ta 

fshehim këtë fytyrë?
Çfarë marrëzie.
Shihemi më vonë.
Edhe pak e s’kemi për ta njohur njeriun.
Me gjurmë të zbathura ulemi në tokë

6. 

Ku është njeriu?
Kësaj pyetje kush i del përpara.
Për faqen tjetër të murit nuk ndryshon asgjë.
Ishim gjashtë.
Ku janë tre?
Pa asnjë përgjigje për tre, të shohim ku janë tre!?
Kaq!
Vetëm kaq …
Si ta jetojmë jetën nga fillimi.
Për ta kuptuar është e pamundur për ta kuptuar.
Të kërkosh njeri është punë koti.
Për gjërat që nuk i kemi ditur, kjo e kaluar sjell një 

pyetje që njerëzit e bëjnë.
Me lirinë e të jetuarit, kur e pyesim veten, edhe kur 

mendojmë ndryshe.
Me hijen e mbetur si gjurmë të zbathura.
Bëjmë roje me armë brezi.
Pushkë krahu.

7.

Dëgjova se patriotët tanë mashtrues paskan 
punësuar edhe trupërojat për këshilltarë.

Nga kush po frikësohen dhe nga kush po lypin 
mend.

Ndoshta nga hija e mëkatit.
Nga hija e vet.
Gjatë natës si puna e djallit.

Sa e sheh përpara, të del mbrapa.
Sa e sheh mbrapa, të del përpara.
Këtë frikë nuk e kisha të njohur.
Për jetën di vetëm kaq.
S’mund të them asgjë më shumë.
Çfarë ndjenje e çuditshme na rrokë, s’kam 

çka të shtoj.
Nuk më lejohet as të mendoj.
Me gabime në hapa mbeta i vonuar.
Gjithmonë humbës.
Guri i varrit kujt i flet??
Ajo që dua t’u them është kapërcimi i 

shekullit me tre hapa mbrapa.
Me fat prej guri.
E shohim çka kemi humbur dhe çka kemi 

rrezikuar.
Larg dëgjohet një këngë nga “Lahuta e 

Malcis”.
Për dy plus tre s’kemi çka flasim.
Gjyshi nuk ka shitur byrek dhe qebapa…

Nëntor, 2019Gjurmë të zbathura, 1979, vaj në pëlhurë, 41 x 33 cm
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A asht anakronike të flasim sot për 
karakter e frymë kombëtare në kangën 
dhe muzikën shqiptare në përgjithësi?

nga ROBERT PRENNUSHI*

Sot mjetet e komunikimit janë të tilla që, bashkë me 
lajmet e mira e të këqija, mbartin me shpejtësi nga 

nji cep të botës në tjetrin edhe kangën, gjininë ma të 
thjeshtë e komunikuese, që bahet kështu edhe ajo nji 
‘gjuhë’ ndërkombëtare e kuptueshme për të gjithë, nga 
melosi e jo vetëm. Tue kalue çdo barrierë gjuhësore 
e gjeografike, web-i ban që të ‘takohen’ tash e parë 
popujt njeni me tjetrin, tue shkembye kështu kangët-
kartvizitat e tyne. Në këte lëvizje marramendëse asht 
përfshi edhe kanga shqiptare që, edhe pse e kishte gjetë 
fytyren e vet në melos, sot – e ky asht nji paradoks – 
me gjithë mjetet e reja shprehëse që ka fitue, ka luhatje 
sepse ndokush mendon se sot asht anakronike të flasim  
për karakter e frymë kombëtare në kangën shqiptare 
bashkëkohore.

Aftësia e kangës, si gjini, me shprehë në nji kohë 
minimale, rreth tre minuta, nji emocion të fortë, 
shpesh edhe nji temë që të ban me mendue, asht në 
favor të saj, por përban edhe vështirësinë e saj. Në fakt 
duhet që, në atë ‘kartvizitë’, të identifikohet sa ma 
mirë, ma bukur e në mënyrë origjinale; ndryshe nuk 
kuptohet se kush asht, nga cila anë vjen, sidomos kur 
përballet me shoqe të veta në takime o koncerte në 
vende të tjera.

Evoluimi asht nji proces që në fakt duhet të vijë në 
mënyrë të natyrshme, por sot, tue ia lanë ma shumë 
spontanitetit, jemi kthye mbrapa në raportin mes 
kangëve të shumta dhe cilësisë së tyne. Zhvillimi i 
përgjithshëm kulturor, që e ka lanë praktikisht pa 
punë kritiken muzikore - ban që shijen muzikore ta 
vendosë, mjerisht, ‘tregu’. Por nëse duem të njihemi 
edhe në botë si vend i zhvilluem e mbasi nuk kemi 
fusha të tjera për t’i tregue botës nivelin tonë kulturor, 
si popull), le të shfrytëzojmë ate që e kemi në gen, 
talentin e spikatun në fushën e muzikës. 

Për këte duhet që ne, të parët, të fitojmë vetdijen 
për potencialin tonë në këte fushë. Natyrisht kjo vlen 
edhe  për organet shtetnore.

Në nji territor relativisht të vogël si yni - historikisht-
rezultat i nji ngushtimi shumë të madh - kemi nji larmi 
të jashtzakonshme shprehjesh muzikore, që të habisin 
për pasuninë e ndryshueshmëninë befasuese. Pak 
kilometra e ndajnë monodinë e Veriut me polifoninë e 
jugut, po sa kontraste të mrekullueshme kemi! 

Pra nuk ka fushë tjetër që mund të na përfaqsojë 
në botë, pa asnji kompleks inferioritet, ma shumë se 
kanga e muzika në përgjithësi. E në fakt, sidomos në 
muzikën klasike, në lamin vokal e instrumental, sot 
ma shumë jasht vendi, mjaft artistë shqiptarë kanë ba 
emën. Por në lamin e kangës, që asht kartvizita jonë 
që i japim nji të hueji kur vjen në vendin tonë, pa pasë 
frikë se bajmë figurë të keqe, duhet ba shumë ma 
tepër. Por për çudi ne, në vend që të jemi origjinalë, 
po përpiqemi të jemi sa ma ‘kozmopolitë’, tue harrue 
se, krahas kërkesave artistike bashkëkohore, fryma e 
ngjyra popullore i japin diçka ma shumë kësaj gjinie, e 
jo vetëm asaj; i japin të veçantën nga popujt e tjerë.  Por 
kanga asht vetëm nji element, edhe pse i randësishëm, 
në edukimin muzikor, që duhet të fillojë nga shkolla, 
pra që në fëmini, atëherë kur krijohen shijet e qasja 
ndaj artit e jo vetëm.

Në vend që në shkolla të ecim përpara në këte 
drejtim, nji ashtuquejtun ‘reformë’ e ka kthye 

landën e muzikës gati si nji orë fakultative, sepse në 
planet mësimore ajo asht përgjysmue. Nji vendim i 
paprecedent dhe nji qendrim që ka fillue të ketë pasoja 
që tani. Por largimi i vemendjes i organeve përkatese 
shtenore, në rastin tonë për muzikën, shihet qartë 
edhe në qendrimin që mbahet ndaj muzikës së lehtë. 
Nuk dihet ku po shkojmë, në Europë apo në Lindje? 
A ka ndonji piksynim a ndonjë masë konkrete për të 
ndalue shpërftyrimin që ka fillue me fitue terren në 
shijen për muziken e lehtë? 

*    *   *

Nuk asht anakronike të flasish sot për karakterin 
e frymën kombëtare, sepse po të hulumtosh thellë 
në muzikën tonë gjen nji identitet të papërsëritshëm, 
identitet, që gjen shprehjen në binomin gjuhë-muzikë 
(që kanë të përbashkët tingullin) për të cilin ne si 
komb, jemi të papersëritëshem. A nuk janë arbëreshët 
nji shembull që zor të gjendet në botë, që difton për 
forcën e binomit tonë gjuhë-muzikë për ruejtjen e 
identitetit kombëtar?

Ishte koci i fortë i identitetit tonë gjuhësor - (degë 
e vetme, pa asnji kushrillek në trungun indoeuropian) 
– që bani të mos latinizohej gjuha jonë, edhe pse 
pushtimi romak zgjati pak a shumë sa në Rumani, 
Francë, Spanjë, gjuhë që sot hyjnë në grupin e gjuhëve 
neolatine). Në pesë shekuj a ma shumë sundim 
romak, gjuha jonë nuk pësoi trauma shpërftyruese. 
Edhe fjalët që huazuem iu nënshtruen fonetikës (pra 
tingllimit muzikor) të gjuhës sonë. Rilindasit ban 
çmos që të rekuperojnë sa ma parë shekujt e humbun 
dhe e pasunuen shqipen me neologjizma e shprehje, 
tue përdorë kritere shkencore gjuhësore. Nji proçes i 
tillë, madje edhe ma i thellë, ndodhi edhe me kangën 
e muzikën popullore në përgjithësi, mbasi ndikimi 
oriental e jo vetëm, sidomos në kangët e ahengut 
qytetar, ishte i madh. Pa pritë formimin e muzikantëve 
profesionistë, interpretuesit e saj, me vetëdijen e 
re kombëtare, që në çerekun e fundit të shek. XIX, 
tue pasë në bazë të ndërgjegjës së tyne muzikore nji 
nënshtresë të pasun, arriten ta pastrojnë kangën, jo 
vetëm në thelbin e vet melodik, – tue e shartue me 
shije e me tema autoktone, – por edhe në frymën e 
interpretimin e saj, tue i dhanë kështu nji fytyrë të 
re. Ky proçes veproi sidomos me kangën qytetare të 
Beratit, Elbasanit e sidomos me ate të Shkodrës, ku 
‘investuen’ artistë amatorë e profesionistë, kangëtarë 
e kompozitorë me rezultate të jashtzakonshme 
përtritëse. Pra pas pesë shekujsh populli nuk e la 
muziken e vet të orientalizohej, por ruejti tiparet e 
veta ma të qenësishme, nga kanga maje krahu deri tek 
polifonia e jugut, nga melodia e fyellit e çiftelisë, tek 
kabaja me klarinetë.

*    *   *

Pse sot po fiton terren tallavaja? E pra duhet thanë, 
për hir të së vertetës, se kanga shqiptare e kultivueme, 
e muzika në përgjithësi, megjithë censuren në 
formë e përmbajtje që pati gjatë diktaturës, krijoi nji 
traditë të re e cilsore me krijime që mbesin ende sot 
modele të frymëzueme, me melos të mbështetun në 

karakteristikat ma cilësore të folklorit tonë, në frymë 
e tipare. 

Këte traditë po vazhdon edhe Festivali i Kangës 
në RTVSH, që ka kalue ma se gjysëm shekulli 
eksperiencë, Festivali ‘Lule borë’ në Shkodër, edhe 
ky me shumë e shumë vite eksperiencë, shtojmë këtu 
edhe ndonji veprimtari të kësaj natyre, si Festivali në 
Elbasan e ndonji tjetër, - që po e vazhdojnë traditën 
ndonjiherë me mundësi modeste financiare por me nji 
vizion ma të hapun e të lirë në kultivimin e zhvillimin 
e kangës shqiptare bashkëkohore. Pra asht nji fatmirësi 
që zakonisht çdo fundviti kemi veprimtari të tilla, ku 
kanga e re shqiptare gjen vendin e vet të natyrshëm 
dhe na ofrohet jo nga kërkesat e ‘tregut’, por nga nji 
seleskionim i përgjegjëshem profesional. Po bahen pra 
tre dekada që kompozitorët janë të lirë të përfitojnë nga 
gjithë eksperjenca botnore në shfrytëzimin e mjeteve 
shprehëse: ritem, harmoni, orkestracion, interpretim. 
Ky pasunim që ndjehet në veprimtaritë që përmendem 
dhe që në nji drejtim janë edhe nji terapi e nevojshme, 
asht krejt i pamjaftueshme. I pamjaftueshme sepse 
‘kjo liri’, në vend që të pasunonte e të naltësonte 
nivelin cilësor të kangës shqiptare në përgjithësi, lejoi 
të hidhen në treg kangë e interpretime, që janë krijesa 
të stërkequna ose kopje, madje edhe të trasformueme 
për të keq, nga vendet fqij e madje edhe ma larg, që 
asht zor të njihen se janë tonat. Shija e popullit tonë ka 
pranue e pranon krijime originale të vendeve të tjera, 
pelqen origjinalin, pa asnji kompleks inferioriteti, 
sepse asht koshjent për bukurinë e pasuninë shprehëse 
të kangës së vet shqiptare. Por kur kopjohen e serviren 
si tonat, si në interpretim, ashtu në elementet përbasë, 
kjo sjell veç çoroditje. 

Pra, në tanësi, nuk mund të thuhet se kanga 
shqiptare gëzon shëndet të mirë. Nuk duem ta bajmë 
tragjike, por aty afër jemi, sepse asht i ligjshëm 
shqetësimi i muzikantëve e i amatorëve të muzikës 
sonë kombëtare ndaj këtij invazioni përçudnues të 
tallavasë. Nuk kemi ndigjue ndonjiherë që dikush me 
peshë në vendimarrje të ketë shprehë ndonji shqetësim 
ose të ketë promovue ndonji tryezë ose botim për këto 
devijime që i bajnë dam fizionomisë së kangës sonë e 
për rrjedhojë edhe kulturës sonë.

Ma shumë se kanga asht shija muzikore që po 
sëmuret. Dëgjuesi ynë nuk ushqehet sa duhet me 
antitrupat e nevojshem për të mos pranue ‘mishin 
e huej’ që nxirret në treg e shitet si bio. Në emën të 
globalizimit e vllaznimit me kultura të hueja, kanga 
jonë, ndonjiherë po shpërftyrohet. Dami filloi të 
veprojë, pikërisht atje ku ishte ma i lehtë të penetrojë, 
pra në muzikën e lehtë, kur të gjithë ata që kishin 
mundësi financiare, fituen të drejtën të vetshpalleshin 
kantautorë, kompozitorë etj. Le ta quejmë si të duem, 
por ajo gjini, pra kanga, nuk asht aspak ‘e lehtë’, sepse 
ka peshë, asht buka e përditëshme që krijon ose prishë 
shije, për të krijue ‘të reja’, që në fakt janë kopje të 
kopjeve të hueja. Nëse ky asht rezultati i globalizimit 
për kangën tonë – kurrë mos qoftë! Por nuk e ka fajin 
globalizimi.

Ma shqetësues asht fakti që në vend që të shtohet 
kujdesi për edukimin muzikor të fëmijëve po kthehemi 
mbrapa. Duken si ishuj të Parrizit festivalet e kangës 
për fëmijë., mbasi për rreth, fëmijët e jo vetëm ata, 
ndjejnë tjetër gja. Pra festivali asht pak. Duhet që 
shkolla ta rrisë rolin e saj në edukimin muzikor. 
Paradoksi asht se në vend që shkolla ta rrisë rolin e saj, 
me nji të rame të lapsit janë përgjysmue orët e muzikës 
në planet mësimore. Kjo asht përgjigja e shtetit ndaj 
shperftyrimit të kangës sonë, ndaj orientalizmit pa 
cak të saj, që padyshim asht inkurajue edhe nga ndonji 
qendrim gjeopolitik i pushtetarvë tanë. 

 Nuk ka asnji diskutim që pikëtakimet e muzikës 
sonë me fqinjtë ekzistojnë, mbasi ndikimet e 
ndërsjellta në muzikën tonë janë të pranishme ashtu 
si dhe në muzikën e vendeve të tjera. E nuk mund 
të ndodhte ndryshe ndër shekuj edhe për faktin e 
pozicionit tonë të veçantë si pikë takimi mes Lindjes 
dhe Perendimit. Popujt kanë dhanë e kanë marrë në 
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kohë. Kjo marrëdhanie vazhdon edhe sot. Të thuesh 
pra se muzika jonë, përfshi dhe kangën shqiptare, nuk 
kanë ndikime a elemente të përbashkëta me popuj 
të tjerë, asht nji absurditet. Por tjetër janë elementet 
e përbashkëta e tjetër elementët e imponueme. Të 
marrish nji bulëz melodike lirike nga folklori ynë, (e 
krijueme per t’ ju drejtue me delikatesë vashës që do) 
e t’i vesh nji ritem të shfrenuem, nji tekst invaziv, nji 
interpretim me fioritura të panumerta e vibracione 
guturale të spikatuna, - ja arrite të krijosh nji krijesë të 
re, por të sterkequn. Po ç’të keqe ka? E keqja asht se ti 
po e shet ate si shqiptare, vetëm sepse ka fjalë shqip, por 
në fakt ti po orjentalizon jashtë mase muzikën tonë, 
atë që nuk e bani pushtimi i gjatë pesëshekullor. Sa 
të cekët jemi, kur veprojmë e lejojmë të bajmë kështu, 
mjafton të kujtojmë se populli (kur nuk e mësonte kush 
se nga të shkonte nga ana muzikore) kur u njoft për 
herë të parë me çiftelinë (e ardhun nga orienti), nuk e 
kopjoi, por i vuni perdet si desht vetë për me këndue 
me fyellin e vet, vuni tercen as maxhore, as minore, 
pra nuk e temperoi, tue e lanë të përcaktueme, si vetë 
natyra e muzikës sonë dhe vazhdoi të krijojë muzikë 
shqiptare me atë instrument të ardhun nga larg. 

Asht e domosdoshme pra të gjejmë forca për të 
ndyshue këte realitet që na shpërftyron.

Kjo gjendje nuk ndryshohet tue ndalue shkarravinat 
me ligj, por tue promovue në ma shumë veprimtari 
kangën e mirë shqiptare, bashkëkohore e moderne, 
si terapi për sherimin e shijës së sëmurë. Historia na 
ka mësue se çfarë ndodhë kur nji popull nuk ruen 
identetin e vet kulturor. E muzika, bashkë me gjuhën 
janë tiparet ma të dallueshme të nji kombi.

E nëse dikush ma në fund do të vendosë ta 
ndryshojë këte gjendje, kjo duhet fillue nga mosha e 
njomë, nga shkolla. Asht çeshtje zgjedhjesh. Ne, me 
fjalë duem ‘të shkojmë’ në Europë, por me vepra, - në 
rastin tonë me atë lloj muzike për të cilën folëm,- duem 
të trasferohemi edhe ma shumë nga lindja. 

Përgjysmimi i orëve të muzikës në shkollë, ka 
sjellë përgjysmimin e nevojave për mësues muzike e 
për pasojë edhe shkollat profesionale të muzikës nuk 
janë ma preferueme, si ma parë, mbasi përgjysmohen 
kërkesat për mësues muzike. Shkolla nuk duhet të jetë 

vetëm vendi ku mësohet, por ku mësohet tue qenë 
të gëzuem. Injoranca në këte vendim, bashkohet me 
habinë pse nuk janë parashikue reaksionet zinxhirë që 
po vijnë nga ky vendim, që asht zor të rekuperohet. 
Ato po boshatisen dhe, për t’i mbajtë në kambë, 
ulen edhe kërkesat. Pse do të ushtrohet katër-pesë 
orë në ditë, përveç studimit të landëve të kulturës së 
përgjithëshme, nji nxanës pianist ose violinist, kur 
ai dhe prindi shohin të përgjysmueme mundësinë e 
punësimit? Sot, nji mësuesi muzike, për të plotësue 
normen i takon të bajë mësim në tre shkolla. Po a ka 
mundësi nji mësues të mbulojë veprimtaritë muzikore 
jashtëshkollore të tri shkollave? Ne ankohemi sot 
për frekuentimin e paktë, gjithnji e ma të paktë, të 
koncerteve me muzikë klasike ose të veprave skenike 
muzikore. Nesër do të jetë edhe ma e ndjeshme kjo 
mungesë. Pra të përgjysmosh orët e muzikës në mes 
të Europës, kur dihet se deri në adoleshencë formohet 
shija muzikore, asht ma se e pafalshme, asht edhe 
antieuropiane… Shikoni librat e muzikës të të gjithë 
botës, që i mësojnë fëmijve, edhe të vegjël, jo vetëm 
kangë, por edhe temat (laitmlotivet) e veprave ma të 
njohuna të muzikës klasike. E kjo - jo rastësisht. Fëmia 
i mëkuem me këte shije, kur të rritet, refuzon nji kangë 
që asht e rendomtë e preferon muzikën e mirë, ate që 
i ka rezistue kohës, ate që edukon ndjeshmeni ndaj të 
bukures dhe së mirës. 

Por tue përgjysmue orët e muzikës, zvoglohet 
edhe roli i kësaj lande, i këtij arti  në formimin 
e përgjithëshem. Po i drejtohemi shkencës që ka 
vertetue se fëmijët që merren me muzikë zhvillojnë 
ma shumë sinapsin (lidhjen e shpejtë mes neuroneve) 
por edhe sferën e djathtë, tue përfeksionue ma 
shumë ndërveprimin e dy sferave në të njejten kohë. 
Muzika rritë kapacitetin e trunit me zgjidhë probleme 
matematike dhe me ba arsyetime komplekse. Janë këto 
të dhana e prova të publikueme jo vetëm ndër revistat 
shkencore. Po spjegohemi thjeshtë me nji shembull. 
Nota la e diapazonit ka frekuencen 440 hertz, ndërsa 
nota la nji oktavë ma nalt, ka 880 hz. Për nji fëmijë 
të edukuem muzikalisht, mjafton që nji violinist a nji 
za të gabojë vetem 5% të frekuencës së nji semitonit, 
ai kupton se aty ka nji stonim. Jemi në kufijtë e nji 

precizioni të naltë. Në këte ushtrim të vazhdueshëm 
të precizionit të naltë truni i fëmijës perfeksionohet 
e ushtrohet në vazhdimsi, gja që sjell dhe zhvillimin 
e tij, po themi, edhe fiziologjik. Tue u marrë me 
muzikë fëmijtë shtojnë edhe kapacitetin e trunit për 
memorjen dhe vemendjen Dhe e gjithë kjo bahet tue 
ndie kënaqësi, sepse muzika sjell gëzim, për të cilin 
ka nevojë fëmija mes shumë landëve ku impenjohet 
për disa orë. Pra kush ka përgjysmue orët e muzikës 
në shkollat shqiptare ka përgjysmue edhe kënaqësinë 
e fëmijve me shkue në shkollë, por ka pengue edhe 
mundësinë që truni fëminor të zhvillohet ma shumë.

*    *   *

Vërtetë kanga, si formë, asht e vogël; vërtetë 
muzika, si art, asht mjaft abstrakt dhe nuk ka masa 
që tregojë zhvillimin e vet. Ka dhe nji ‘të metë’, tjetër 
muzika. Nuk i sjell fitime materiale shtetit, aty për aty. 
Por pa fytyren e kangës shqiptare në buzët e fëmijëve, 
nji komb nuk e paraqet fytyren e vet të vertetë.

Nuk asht anakronike t’i sillemi për ndihmë 
karakterit e frymës kombëtare të muzikës sonë për 
ta ba jetën shqiptare ma të gëzueshme. Nuk asht 
anakronike t’i sillemi për ndihmë kangës e muzikës 
shqiptare edhe për të dashtë ma shumë njeni tjetrin. 
Të paktën kangën tonë ta këndojmë së bashku. 

Ne kemi nevojë për nji kangë, ku të ndjehet jo 
vetëm e reja e modernia, por edhe fryma shqiptare. Kjo 
nuk do të na vorfnojë në marrëdhanie me botën, aq ma 
shumë me fqinjët tanë. Përkundrazi, me kangët tona 
shqiptare, do të pasunojmë me nji ngjyrë origjinale 
mozaikun e madh të muzikës në rajon e Europë.

Nji i ri i edukuem muzikalisht do të mahnitet para 
madhështisë së kangës maje krahu, para misterit të 
thellë të polifonisë së Jugut, do të përjetojë bukuritë 
e vendit të vet tue ndigjue meloditë e fyellit dhe 
kabasë me klarinetë, do të shtanget para madhështisë 
e bukurisë së Sinfonisë së IX të Beethovenit e me 
kangën-hymn në gojë do të dijë të nderojë flamurin 
e vet.

_________________
* Instrumentist dhe muzikolog.
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VIKTOR FRANKL 
NË KËRKIM TË 

KUPTIMIT
Nga William J. Winslade

Më 27 janar 2006, në gjashtëdhjetë e një vjetorin 
e çlirimit të kampit të vdekjes së Aushvicit, ku u 

zhdukën 1.5 milionë njerëz, mbarë bota ndoqi Ditën 
e Parë Ndërkombëtare të Kujtimit të Holokaustit. Pas 
një muaji, mbarë bota mund të ketë festuar gjithashtu 
përvjetorin e një prej librave më të spikatur që i referohet 
asaj epoke të llahtarshme. Fillimisht, libri u publikua në 
gjermanisht, në vitin 1946, me titullin “Një psikolog 
përjeton kampin e përqendrimit”; më vonë u titullua 
“Thojini po jetës, pavarësisht gjithçkaje”. Botimet e 
mëpasshme u plotësuan me një hyrje në logoterapi dhe 
një poshtëshënim mbi optimizmin tragjik ose mënyrën 
se si të mbetemi optimistë përballë dhimbjes, fajit dhe 
vdekjes. Përkthimi në anglisht, i publikuar për herë të 
parë në vitin 1959, u titullua “Në kërkim të kuptimit”. 

Deri tani janë shitur më shumë se dymbëdhjetë 
milionë kopje të librit të Viktor Frankëllit, në plot 
njëzet e katër gjuhë. Në vitin 1991, Biblioteka e 
Kongresit realizoi një sondazh për librin më të mirë. 
Lexuesve iu kërkua të përmendnin një “libër që iu kishte 
ndryshuar jetën”. Rezultoi që “Në kërkim të kuptimit” 
ishte ndër dhjetë librat me ndikues në Amerikë. Ky libër 
ka inspiruar studiues të fesë dhe filozofisë, ekspertë të 
shëndetit mendor, profesorë, studentë, si edhe lexues 
nga çdo fushë e jetës. Është bërë pjesë e programeve 
mësimore të studentëve në psikologji, filozofi, histori, 
letërsi, studime mbi Holokaustin dhe teologji. Pse një 
libër i tillë ka një influencë kaq të gjerë dhe një vlerë 
kaq jetëgjatë? 

Jeta e Viktor Frankëllit shtrihet pothuajse gjatë gjithë 
shekullit XX, nga lindja më 1905 deri në vdekje më 
1997. Në moshën trevjeçare, vendosi të bëhej doktor. 
Në reflektimet e tij autobiografike, ai kujton se në rini 
“mendonte shpesh për kuptimin e jetës; veçanërisht për 
kuptimin e ditës së ardhshme dhe kuptimin e saj për 
mua”.  

Në shkollë të mesme, Frankëlli u magjeps nga 
filozofia, psikologjia eksperimentale dhe psikanaliza. 
Në këtë kohë, për shkak të zhvillimit të parakohshëm, 
filloi të ndiqte kurse formuese për më të rriturit; 
ishte koha kur nisi  një korrespondencë me Sigmund 
Frojdin, i cili dorëzoi një dorëshkrim të Frankëllit në 
“Revistën ndërkombëtare të psikanalizës”. Artikulli u 
pranua dhe u publikua më vonë. Po atë vit, Frankëlli 
gjashtëmbëdhjetëvjeçar mori pjesë në një seminar 
formues mbi filozofinë, i cili ndiqej nga më të 
mëdhenjtë. Pasi pikasi intelektin e Frankëllit, instruktori 
e ftoi që të mbante një leksion mbi kuptimin e jetës. 
Frankëlli theksoi përpara audiencës: “Ne vetë duhet 
t’u përgjigjemi pyetjeve që parashtron jeta për ne dhe, 
këtyre pyetjeve, mund t’u përgjigjemi vetëm duke u 
treguar të përgjegjshëm për ekzistencën tonë”. Kjo 
bindje u shndërrua në themelin e jetës personale dhe 
identitetit profesional të Frankëllit.

Nën ndikimin e ideve të Frojdit, Frankëlli vendosi 
të bëhej psikiatër, kur ishte akoma në shkollë të mesme. 
Pjesërisht i frymëzuar nga një shok klase që i tha se kishte 

dhunti për të ndihmuar të tjerët, Frankëlli kishte filluar 
të kuptonte talentin e tij jo vetëm për diagnostikimin e 
problemeve psikologjike, por edhe për zbulimin e asaj që 
i motivon njerëzit. Puna e parë në fushën e këshillimit 
ishte një vepër origjinale personale: themeloi programin 
e parë privat për këshillimin e të rinjve në Vjenë, dhe 
punoi me të rinj me probleme. Gjatë viteve 1930 – 1937, 
punoi si psikiatër në Klinikën Universitare të Vjenës, 
duke trajtuar pacientë me tendenca vetëvrasëse. U 
përpoq që pacientët e tij të gjenin një mënyrë për t’i 
dhënë kuptim jetës, edhe në një gjendje depresioni apo 
sëmundjeje mendore. Në vitin 1939, u emërua shef i 
departamentit të neurologjisë në spitalin “Rothschild”, 
i vetmi spital hebre në Vjenë. 

Në vitet e para të luftës, puna në spital i krijoi 
Frankëllit dhe familjes së tij  njëfarë mbrojtjeje nga 
kërcënimi i internimit dhe burgosjes. Sidoqoftë, kur 
spitali u mbyll me urdhër të qeverisë nacional-socialiste 
(naziste), Frankëlli kuptoi se ai me të afërmit rrezikonin 
të dërgoheshin në një kamp përqendrimi. Në vitin 1942, 
konsullata amerikane në Vjenë e informoi se kishte 
të drejtë të merrte vizë për të emigruar në SHBA. 
Edhe pse largimi nga Austria do të kishte mundësuar 
mbarimin e librit të tij mbi logoterapinë, ai vendosi të 
mos e pranonte vizën: mendoi se duhej të qëndronte në 
Vjenë, për hir të prindërve të tij të moshuar. Në shtator 
1942, Frankëlli dhe familjarët e tij u arrestuan dhe u 
internuan. Frankëlli kaloi tre vitet e ardhshme në katër 
kampe të ndryshme përqendrimi – Theresienshtad, 
Aushvic-Birkenau, Kaufering dhe Turkheim, pjesë e 
kompleksit të Dahaut.

Është e rëndësishme të theksohet se burgosja 
e Frankëllit nuk ishte shtysa e vetme për shkrimin e 
librit “Në kërkim të kuptimit”. Përpara se të burgosej, ai 
kishte nisur formulimin e një teze: kërkimi për kuptim 
është thelbësor për shëndetin mendor dhe suksesin 
njerëzor. Duke qenë i burgosur, u detyrua papritmas të 
vlerësonte nëse jeta e tij kishte ende ndonjë kuptim. 
Mbijetesa e tij ishte një kombinim ndërmjet vullnetit 
për të jetuar, instinktit për vetëmbrojtje, disa akteve 
bujare të dinjitetit njerëzor dhe dinakërisë; sigurisht, 
mbijetesa varej nga fati i verbër – një gërshetim mes 
kampit ku gjendej, tekave të rojeve, vendimeve arbitrare, 
apelit, rreshtimit, besimit/mosbesimit tek të tjerët e 
kështu me radhë. Megjithatë, diçka më shumë nevojitej 
për të kapërcyer privimet dhe degradimet e kampeve. 
Frankëlli u përqendrua vazhdimisht në kapacitete 
unike njerëzore, të tilla si optimizmi i lindur, ndjenja e 
humorit, objektiviteti psikologjik, momentet e shkurtra 
të vetmisë, liria e brendshme dhe një vendosmëri 
e hekurt për të mos u dorëzuar ose për të mos kryer 
vetëvrasje. E kuptoi se duhej të përpiqej të jetonte për 
të ardhmen, dhe mori forcë nga mendimet e përzemërta 
për bashkëshorten dhe dëshirën e thellë për të mbaruar 
librin mbi logoterapinë. Gjeti gjithashtu kuptim në 
copëza artistike dhe bukuri natyrore. Mbi të gjitha, 
kuptoi se, çfarëdo që të ndodhte, zotëronte gjithmonë 
lirinë për të zgjedhur mënyrën se si mund të reagonte 
ndaj vuajtjeve të tij. Nuk e konsideronte këtë gjë thjesht 
si alternativë, por si përgjegjësi e tij dhe e çdo personi 
për të zgjedhur “mënyrën se si do të mbarte barrën”.

Ndonjëherë, idetë e Frankëllit janë frymëzuese, 
teksa shpjegon se si pacientët në agoni dhe tetraplegjikët 
pranojnë fatin e tyre. Ide të tjera të tij janë motivuese, teksa 
pohon se një individ gjen kuptim nëpërmjet “përpjekjes 
drejt një qëllimi të vlefshëm, një detyrë e zgjedhur brenda 
kuadrit të lirisë”. Ai tregon se si frustrimi ekzistencial 
provokoi dhe motivoi një diplomat të brengosur për të 
nisur një karrierë të re, më të kënaqshme. Sidoqoftë, 
Frankëlli përdor gjithashtu këshillimin moral për të 
tërhequr vëmendjen ndaj “hendekut ndërmjet asaj që 
njeriu është dhe asaj që njeriu duhet të bëhet”, si dhe ndaj 
idesë se “njeriu është i përgjegjshëm dhe duhet të realizojë 
kuptimin potencial të jetës së tij”. Ai e konsideron lirinë 
dhe përgjegjësinë si dy anët e së njëjtës monedhë. Kur iu 
drejtohej audiencave amerikane, Frankëlli parapëlqente 
të thoshte: “Rekomandoj që Statuja e Lirisë në Bregun 
Lindor të plotësohet me Statujën e Përgjegjësisë në 
Bregun Perëndimor”. Për të arritur kuptim personal, 
thotë Frankëlli, njeriu duhet të kapërcejë kënaqësitë 
subjektive, duke bërë një gjë që “është e orientuar drejt 
diçkaje apo dikujt, dhe jo vetvetes . . . duke iu përkushtuar 
një kauze ose duke iu dhënë një personi të dashur”. Vetë 
Frankëlli zgjodhi të fokusohej tek prindërit, ndërsa 
qëndroi në Vjenë, në një kohë kur kishte garantuar kalim 
të sigurt në Amerikë. Për ca kohë, Frankëlli ishte në të 
njëjtin kamp përqendrimi me babanë e tij; arriti të gjente 
morfinë për t’ia lehtësuar dhimbjet babait dhe i qëndroi 
pranë gjatë ditëve të fundit të jetës.  

Edhe kur u përball me humbje dhe trishtim, 
optimizmi dhe entuziazmi i tij për jetën e shtynë të 
insistonte se shpresa dhe energjia pozitive mund t’i 
transformonin vështirësitë në triumfe. Në librin “Në 
kërkim të kuptimit”, ai nxiton të shtojë se vuajtja nuk 
është e nevojshme për të gjetur kuptim, dhe se “kuptimi 
është i mundur, pavarësisht vuajtjes”. Në të vërtetë, ai 
vazhdon të theksojë se “vuajtja e panevojshme është 
mazokiste, jo heroike”.

Librin “Në kërkim të kuptimit” e kam lexuar për 
herë të parë në mes të viteve 1960, kur isha profesor i 
filozofisë. Këtë libër ma propozoi një filozof norvegjez, 
i cili kishte qenë gjithashtu i burgosur në një kamp 
nazist përqendrimi. Kolegu im vuri në dukje se binte 
plotësisht dakord me Frankëllin në lidhje me rëndësinë 
e kultivimit të lirisë së brendshme të një personi, 
përqafimit të vlerës së bukurisë në natyrë, art, poezi 
dhe letërsi, si dhe ndjenjës së dashurisë për familjen 
dhe miqtë. Por zgjedhje të tjera personale, aktivitete, 
marrëdhënie, pasione, madje edhe kënaqësi të thjeshta 
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mund t’i japin kuptim jetës. Atëherë, pse disa njerëz 
ndihen kaq të zbrazët? Në këtë pikë, ia vlen të theksojmë 
fjalët e mençura të Frankëllit: është çështje e qëndrimit 
që një person merr përkundrejt sfidave dhe mundësive 
të jetës, qofshin të mëdha dhe të vogla. Një qëndrim 
pozitiv mundëson që një person të durojë vuajtjen dhe 
zhgënjimin, si edhe të shtojë gëzimin dhe kënaqësinë. 
Një qëndrim negativ intensifikon dhimbjen dhe thellon 
zhgënjimin; redukton dhe minon kënaqësinë dhe 
lumturinë; madje, mund të shkaktojë depresion ose 
sëmundje fizike.

Miku dhe ish-kolegu im, Norman Kazënsi 
(Norman Cousins) ishte një mbrojtës i palodhur i vlerës 
së emocioneve pozitive për sa i përket promovimit të 
shëndetit; ai paralajmëroi se emocionet negative mund 
ta rrezikojnë shëndetin. Megjithëse disa kritikë i kanë 
kundërshtuar pikëpamjet e Kazënsit, duke i quajtur 
sempliste, hulumtimet e mëvonshme në psiko-neuro-
imunologji kanë mbështetur tezën se emocionet, 
pritshmëritë dhe qëndrimet pozitive përmirësojnë 
sistemin tonë imunitar. Këto hulumtime përforcojnë 
gjithashtu besimin e Frankëllit se qasja e një personi 
ndaj gjithçkaje – nga sfidat kërcënuese për jetën deri tek 
situatat e përditshme – ndihmon në formimin e kuptimit 
të jetës sonë. E vërteta e thjeshtë, të cilën Frankëlli e ka 
promovuar me zell të madh, ka domethënie të thellë për 
këdo që dëgjon. 

Zgjedhjet që njerëzit bëjnë, duhet të jenë aktive, 
dhe jo pasive. Në marrjen e vendimeve personale, ne 
konfirmojmë autonominë tonë. “Një qenie njerëzore 
nuk është një send; sendet përcaktojnë njëri-tjetrin,” 
shkruan Frankëlli, “kurse njeriu, në thelb, përcakton 
vetveten. Ai e vendos vetë se çfarë bëhet – brenda 
kufizimeve të aftësive dhe kontekstit.” Për shembull: 
errësira e dëshpërimit rrezikoi të dërrmonte një ushtar 
të ri izraelit, i cili kishte humbur të dyja këmbët gjatë 
Luftës së Jom Kipurit (Yom Kippur). Ishte zhytur në 
depresion dhe mendonte të kryente vetëvrasje. Një 
ditë, një shok i tij vuri re se pikëpamja e tij për jetën 
kishte ndryshuar tërësisht: ai dukej i qetë dhe optimist. 
Ushtari ia atribuonte këtë transformim leximit të “Në 
kërkim të kuptimit”. Kur i treguan për historinë e këtij 
ushtari, Frankëlli pyeti veten nëse “mund të ekzistonte 
një gjë e tillë si auto-biblio-terapia – shërimi nëpërmjet 
leximit”.   

Komenti i Frankëllit aludon arsyet se pse “Në 
kërkim të kuptimit” ka një ndikim kaq të fuqishëm tek 
shumë lexues. Personat që përballen me sfida ose kriza 
ekzistenciale mund të kërkojnë këshillim ose orientim 
nga familjarët, miqtë, terapistët ose klerikët. Ndonjëherë, 
këto këshilla janë të dobishme; herë të tjera, nuk japin 
efektin e duhur. Personat që përballen me zgjedhje të 

vështira, mund të mos e vlerësojnë plotësisht se sa shumë 
ndërhyn qëndrimi i tyre në vendimet apo veprimet që 
ata duhet të marrin. Frankëlli u ofron lexuesve që janë 
në kërkim të përgjigjeve për dilemat e jetës, një udhëzim 
të rëndësishëm: ai nuk u tregon njerëzve se çfarë duhet 
të bëjnë, por pse ata duhet ta bëjnë një gjë. 

Pas lirimit nga kampi i Turkheimit në vitin 1945, 
ku jeta iu rrezikua seriozisht për shkak të tifos, Frankëlli 
zbuloi se kishte mbetur krejtësisht i vetëm. Ditën e parë 
të kthimit në Vjenë, në gusht 1945, Frankëlli mësoi se 
gruaja e tij shtatzënë, Tilli, kishte vdekur nga sëmundja 
ose uria në kampin e përqendrimit të Bergen-Belsenit. 
Mjerisht, prindërit dhe vëllai kishin vdekur gjithashtu 
në kampe. Pasi kapërceu humbjet dhe depresionin 
e pashmangshëm, qëndroi në Vjenë, ku vazhdoi 
karrierën si psikiatër – një vendim i pazakontë, në një 
kohë kur shumë të tjerë, veçanërisht psikanalistë dhe 
psikiatër hebrenj, kishin emigruar në vende të tjera. 
Disa faktorë mund të kenë kontribuar në këtë vendim. 
Frankëlli kishte një lidhje të fortë me Vjenën, sidomos 
me pacientët psikiatrikë që kishin nevojë për ndihmën 
e tij gjatë periudhës pas luftës. Gjithashtu, ai besonte 
fuqimisht në pajtim, dhe jo në hakmarrje; njëherë, vuri 
në dukje se “nuk i harroj gjërat e mira që më kanë bërë, 
dhe nuk mbaj mëri për gjërat e këqija”. Në veçanti, 
e refuzonte idenë e fajit kolektiv. Frankëlli arriti të 
pranonte se kolegët dhe fqinjët vjenezë mund ta kenë 
ditur për burgosjen e tij apo mund të kenë marrë pjesë 
në persekutimin e tij, por ai nuk i dënonte, ngaqë nuk 
ishin bërë pjesë e rezistencës apo nuk kishin tentuar 
vdekjen heroike. Në të vërtetë, ai ishte thellësisht i 
përkushtuar ndaj idesë se edhe një kriminel i tmerrshëm 
nazist ose edhe një i çmendur në dukje i pashpresë ka 
potencialin të kapërcejë të keqen apo marrëzinë, teksa 
ndërmerr vendime të përgjegjshme.

U zhyt në punë plot pasion. Në vitin 1946, ai 
rindërtoi dhe ripunoi librin që humbi, pasi e burgosën 
për herë të parë (“Doktori dhe shpirti”) dhe, po këtë vit, 
në vetëm nëntë ditë, shkroi “Në kërkim të kuptimit”. 
Nëpërmjet shkrimeve të tij, ai shpresonte të kuronte 
tjetërsimin personal dhe depresionin kulturor që kishin 
mbërthyer shumë individë, të cilët ndjenin një “zbrazëti 
të brendshme” ose një “boshllëk brenda vetes”. Ndoshta, 
ky aktivitet personal i vrullshëm e ndihmoi Frankëllin 
që të rikthente kuptimin në jetën e tij. 

Pas dy vitesh, u martua me Eleanor Shuindin 
(Eleanore Schwindt), e cila, ashtu si gruaja e tij e parë, 
ishte infermiere. Ndryshe nga Tilli, e cila ishte me 
origjinë hebraike, Eli ishte katolike. Megjithëse kjo 
mund të ketë qenë thjesht rastësi, pranimi i individëve, 
pavarësisht besimeve fetare apo bindjeve laike, ishte 
karakteristikë e Viktor Frankëllit. Angazhimi i tij i thellë 

për veçantinë dhe dinjitetin e çdo individi reflektohet 
tek adhurimi për Frojdin dhe Adlerin, edhe pse nuk 
pajtohej me teoritë e tyre psikologjike dhe filozofike. 
Ai i vlerësonte gjithashtu marrëdhëniet personale me 
filozofët radikalisht të ndryshëm si Martin Hajdegeri 
(Martin Heidegger), simpatizant nazist i reformuar, 
Karl Xhaspersi (Karl Jaspers), mbrojtës i fajit kolektiv, 
dhe Gabriel Marseli (Gabriel Marcel), filozof dhe 
shkrimtar katolik. Duke qenë psikiatër, Frankëlli e 
shmangte referencën e drejtpërdrejtë me besimin e 
tij fetar personal. E kishte zakon të thoshte se qëllimi 
i psikiatrisë ishte shërimi i shpirtit, duke ia lënë fesë 
shpëtimin e shpirtit. 

Qëndroi në krye të departamentit të neurologjisë 
në Spitalin Poliklinik të Vjenës për njëzet e pesë vjet, 
dhe shkroi më shumë se tridhjetë libra për profesionistë 
dhe lexues të zakonshëm. Mbajti shumë ligjërata në 
Evropë, Amerikë, Australi, Azi dhe Afrikë; iu akordua 
titulli profesor nga universitetet e Harvardit, Stenfordit 
dhe Pitsburgut, si dhe profesor i nderuar i logoterapisë 
nga Universiteti Ndërkombëtar i San Diegos. U takua 
me politikanë, liderë botërorë, të tillë si Papa Pol VI, 
filozofë, studentë, mësues dhe shumë individë që kishin 
lexuar librat e tij, dhe ishin frymëzuar prej tyre. Edhe 
në të nëntëdhjetat, Frankëlli vazhdoi të zhvillonte 
diskutime të thelluara me vizitorë nga e gjithë bota, 
dhe iu përgjigjej personalisht qindra letrave që merrte 
çdo javë. Njëzet e nëntë universitete i kanë dhënë 
tituj akademikë të ndryshëm; Shoqata Amerikane e 
Psikiatrisë e nderoi me çmimin “Oskar Pfister”. 

Frankëlli konsiderohet themelues i logoterapisë si një 
teknikë psikiatrike që përdor analizën ekzistenciale 
për të ndihmuar pacientët në zgjidhjen e konflikteve 
të tyre emocionale. Ai ka nxitur shumë terapistë që të 
shohin përtej problemeve të kaluara dhe të tanishme të 
pacientëve, me qëllim që këta të fundit të ndihmohen 
teksa zgjedhin të ardhme produktive, duke bërë zgjedhje 
personale dhe duke marrë përgjegjësi për këto zgjedhje. 
Disa gjenerata terapistësh janë inspiruar nga trajtesat 
humaniste të tij. Këto trajtesa kanë pasur jehonë të 
madhe si pasojë e shkrimeve të spikatura, leksioneve 
provokuese dhe personalitetit të shquar të Frankëllit. Ai 
ka inkurajuar studiues të shumtë për të përdorur analizën 
ekzistenciale në mënyrë kreative, dhe nuk ka krijuar një 
doktrinë formale. Frankëlli mbron tezën se terapistët 
duhet të fokusohen tek nevojat specifike të pacientëve 
individualë, dhe jo tek referimi i teorive abstrakte. 

Pavarësisht angazhimeve të shumta shkencore, 
Frankëlli ka gjetur kohë për të marrë mësime pilotimi 
dhe për t’iu përkushtuar me pasion alpinizmit. Thoshte 
me shaka se, ndryshe “psikologjia e thellësisë” e Frojdit 
dhe Adlerit, e cila thekson depërtimin në të kaluarën 
e një individi dhe në instinktet dhe dëshirat e tij të 
pavetëdijshme, ai praktikoi “psikologjinë e lartësisë”, 
e cila fokusohet në të ardhmen dhe vendimet e 
vetëdijshme të individit. Qasja e tij ndaj psikoterapisë 
nënvizon rëndësinë për t’iu ofruar ndihmë njerëzve, 
me qëllim që ata të arrijnë lartësi të reja të kuptimit 
personal, nëpërmjet auto-transcendencës: aplikimi i 
përpjekjeve pozitive, teknikave, pranimit të kufizimeve 
dhe vendimeve të mençura. Misioni i  tij ishte nxitja 
e njerëzve për të kuptuar se ata mund dhe duhet të 
ushtrojnë aftësinë e tyre për të bërë zgjedhje, me qëllim 
që të përmbushin qëllimet në jetë. Ndërsa trajtoi 
optimizmin tragjik, Frankëlli na paralajmëroi se “bota 
është e sëmurë, dhe do të përkeqësohet, nëse secili prej 
nesh nuk do të japë më të mirën”.

Njëherë, Frankëllit i kërkuan që të shprehte më një 
fjali kuptimin e jetës së tij. Ai shënoi përgjigjen në një 
copë letër, dhe iu kërkoi studentëve të hamendësonin 
se çfarë kishte shkruar. Pas ca momentesh reflektimi, 
një nga studentët e befasoi Frankëllin, teksa dha këtë 
përgjigje: “Kuptimi i jetës suaj është të ndihmoni të 
tjerët për të gjetur kuptimin e jetëve të tyre”. “Saktë,” 
tha Frankëlli. “Pikërisht këto fjalë kam shkruar.” 

Përkthyer nga Blendi Lami




