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Po sikur poetët e mirë
të jepnin ca orë letërsie,
mundësisht në çdo
shkollë të këtij vendi...
Intervistoi: Bujar Hudhri

Ju këtë vit keni pasur një përvjetor të rëndësishëm,
65 vjetorin e lindjes. A mund të na tregoni për
fillimet tuaja në letërsi?
Pyetja për fillimet e mia është e vështirë për mua.
Sepse nuk di kur ka filluar poezia tek unë. Nuk e gjej
dot. Ndonjëherë dyshoj se poezia ime e parë mund
të jetë shkruar duke fishkëllyer si fëmijë pas ndonjë
fryrje zemre nga gëzimi a mallëngjimi në ndonjë
udhë të fshatit ku linda. Mbase në ndonjë dasmë,
apo vdekje të rëndë ku ne fëmijët morëm “mësimin”
e parë se si çlirohet një zemër e rënduar nga një
lëmsh ndjenjash të përziera. Por mbaj mend që aty
nga mosha dhjetë vjeç fillova të shkruaja ca vargje
që më dukeshin këngë. Atëherë as fjalën poezi nuk
besoj se e pata dëgjuar ndonjëherë. Ishin ca imitime
nga ato që kisha lexuar apo dëgjuar nëpër këngët e
shumta të dasmave apo rasteve kur këndohej thjesht
në dimër rreth zjarrit. Përreth gjëmonte një përrua
i madh këngësh folklorike. Nuk e kam kuptuar dot
as sot kthjelltësisht pse këndohej aq shumë në atë
jetë varfanjake?! Mbase për ta kompesuar tërë atë
dhembje që notonte përreth. Dhe nga që lexoja si
një i uritur gjithfarë librash, që gjendeshin me
zor, fillova të dehem nga fjalët, nga magjia e tyre.
Shkruaja fshehuras marrëzirat e mia duke besuar
se isha dhe unë një nga “ata” poetët që lexoja në
librat e shkollës. Derisa një ditë, nuk e di prej çfarë
rastësie fatlume, më botuan një vjershë në gazetën
“Pionieri.” Them se atë ditë bota u anua e m’u tund
e tëra prej gëzimit. Ajo ditë duhet të ketë qenë
“dënimi” i gjithë jetës; të shkoja në këtë udhë, pas
letërsisë. Është një lloj “infeksioni” që nuk ka asnjë
mënyrë për ta shënuar më deri në fund të jetës. Dhe
ja, letërsia bëhet gëzimi më i madh i jetës tënde. E
po kështu, një mundim i bukur që fillon ta duash
gjithmonë e më shumë.
Keni qenë mësues i letërsisë në shkollë të mesme.
Sa e rëndësishme është për gjimnazistët të kenë
një poet që t’u flasë për letërsinë. Po për ju si poet?
Ca vite punova fshatrave të Tepelenës. Megjithëse i
lodhur nga klasat e ftohta dhe mensat e tmerrshme
të kooperativave të mbuluara me eternit, ato ndoshta

kanë qenë vitet më të bukura të jetës sime. Nuk ndjeja
kurrfarë vuajtjeje. Mësuesia më jepte aq shumë kohë
të lirë për të lexuar e shkruar, sa gjithmonë më është
dukur puna më e bukur në botë. Pastaj në gjimnaz,
më shumë se sa mësues unë dhe shokët e mi poetë si
Ilirian Zhupa e Qazim Shemaj padashur u bëmë ca
predikues të magjisë së letërsisë. Shpesh tani mendoj
se më shumë se sa mësues kam qenë një lloj prifti,
që jepja “mesha” lavdërimi të gjata për vepra dhe
shkrimtarë që i doja shumë, (Noli qe një ndër ata që
i bëja përshpirtje të vluara adhurimi) pa u qëndruar
shumë besnik programeve të ngrira që kishim
përpara. Të jesh i ri, ta duash letërsinë plot pasion
djaloshar dhe të besosh tek ajo si tek një fe e re që
sapo e ke zbuluar, patjetër që kjo më bën të besoj se
kam qënë një mësues i mirë. Akoma besoj se letërsia
është dhe duhet të jetë lënda bazike në një shkollë

të mesme. Akoma besoj se është ajo që i jep formë
shpirtit të një adoleshenti, që u zbulon atyre kuptime
jete, ëndrra të mëdha, kode që nuk i harrojnë më
kurrë. Dhe që të kesh një mësues poet është patjetër
një fat e kjo as që vihet në dyshim. Jo pse ta thonë
më vonë qindra nxënës që janë burra të mençur e
dinë çfarë thonë, por kështu është. Ata ndikojnë me
gjithë qenien e tyre në klasë. Duken që së largu që
kanë në sy flakën e saj, magjinë e fjalës. Le të jenë
si të duan programet, autorët që mësohen. Poetët
dinë se si të nxjerrin flori nga ajo që shpjegojnë.
Janë një përzierje e çuditshme midis mësuesit,
aktorit dhe klerikut të fesë së tyre, poezisë. Po të
mundja e të isha shtetar do t’i detyroja me një ligj të
veçantë arsimor tërë poetët e mirë të Shqipërisë të
jepnin ca orë letërsie, mundësisht në çdo shkollë të
këtij vendi... Duket si një gjë e marrë? E po shpesh
marrëzi të tilla vlejnë shumë ndonjëherë.
Keni tërhequr vëmendjen e lexuesit që me librin e
parë (1978) dhe të kritikës më 1982 kur u vlerësuat
me çmimin “libri më i mirë poetik i vitit 1983”
me vëllimin “Atdheu fillon tek zemrat”. Dhe
më pas libri juaj i tretë “ Mirupafshim, hënë e
vendlindjes!” vëllim, poezi, 1990. Si i shihni sot
këto tre libra?
Po, librin e parë unë e botova relativisht i ri, isha
24 vjeç. Sot më vjen ta harroj dhe s’e kam hapur
kurrë më në jetë. Nuk më pëlqen fare, sot më ngjan
i zbehtë me përjashtim të nja dy-tri poezive. Po libri
i dytë “Atdheu fillon tek zemrat” ka disa poezi nga
të cilat nuk turpërohem as sot dhe shpesh i kam
ribotuar. Ishte një libër me fat që më hapi rrugët,
madje ish ai që më çoi drejt Kinostudios për të nisur
rrugën e një kineasti. Megjithëse atëherë botohej me
dhimbje, me peripeci, kthim libri për ta punuar këtë
apo atë poezi, mungesë tematike etj. Megjithatë
nuk hyj tek ata që dua të ankohem, përkundrazi.
Kur mendoj se sa peshë kish një libër i mirë në atë
kohë. A mund të mendohet sot që një libër mund të
të ndryshojë tërë jetën, gjeografinë, miqtë, vetë jetën
tënde dhe profesionin?
Libri i tretë u botua në një stinë tjetër të
pazakontë, hyri në shtyp me “vapën” socialiste dhe
doli nga shtypi në dimër, kur shteti po shprishej
dhe i kishin dalë zorrët përjashta. Nëpër të kish ca
poezi që guxonin të mërmërisnin nëpër dhëmbë
zemërimin për një jetë astmatike që po na merrte
shpirtin. I dua këto dy libra. Më saktë i respektoj,
sepse asnjë libër i botuar nuk është më i dashur.
Me të gjithë ke një mëri që nuk shërohet kurrë, një
pendim që e vuan gjatë. Libri më i dashur është ai
që do shkruash dhe që nuk është botuar akoma... Pa
këtë dyshim e pakënaqësi të pashërueshme nuk ka
letërsi e poezi të mirë asnjëherë.
Pas ’90 humbësi më i madh, në fushën tonë,
sipas mendimit tim si botues, janë shkrimtarët
shqiptarë. Madje, do të veçoja poetët e kanë pasur
edhe më të vështirë. Si e keni përjetuar këtë kufi
kohor në jetën tuaj krijuese?
Rëndë. Shumë më rëndë se sa ju botuesit, që tek
e fundja gjetët ca çengela shpëtimi tek letërsia e
madhe botërore e munguar. Tek kryeveprat e saj
dhe shkrimtarët “borgjezë” që në socializëm kishim
mallkimin e ndalimit tek ne. Për poezinë duket
sikur nuk kish më lexues. I kish përpirë dheu. Aq sa
ndonjëherë të kapte lemeria për ta braktisur njëherë
e mirë poezinë.
Ishte vërtetë një zi jo dyzet ditëshe për letërsinë
e sidomos poezinë po e gjatë si një zi dyzet vjetëshe.
Dhe jo vetëm unë, po edhe shumë shokë të tjerë gati
e braktisëm atë, nuk shkruam për vite tëra. Kjo ishte
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libër është bërë, është pjekur, bëhet një zakon, një
frikë e bukur e patjetërsueshme. Kam ndenjur gjatë
mbi të. Dhe është koha ajo që vendos se kur një libër
botohet, ajo dikton. Libri besoj që u prit shumë mirë
në se duhet t’i besoj edhe dëshmisë që u shit shpejt
i gjithi, brenda një muaji. Miq dhe shokë të mirë
më japin kurajën e mjaftueshme ta besoj se kam
shkruar një libër të bukur. Ashtu qoftë! Ndoshta!
Fjala “ndoshta” për një krijues është madhështore
dhe shpëtimtare.
Shumë kolegë tuaj, poetë të njohur, ndërkohë
kanë shkruar edhe romane. Keni pasur një
tundim të tillë? A është kjo diçka e natyrshme që
të shkruhen romane nga poetët, apo kjo shihet si
orvatje për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, duke
e ditur që poezia e ka rrugën më të vështirë sot të
shkojë tek lexuesi?
Pyetje e vështirë për mua. Nuk e di! Sido që t’i
përgjigjesh shpjegimi mbetet evaziv dhe mund të të
keqkuptojnë me të drejtë të gjitha palët, “fanatikët”
e poezisë apo të tjerët. Dihet që proza është më
shpëtimtare për çdo krijues sepse të lehtëson tërë ato
rrugë e sidomos hapësirën e të shprehurit. Poezia
si një matricë arti doemos është më e vështirë, më
sfilitëse dhe po kështu më pak e lexuar. Duke qenë
më elitare dhe me më pak lexues ajo nuk e ka kurrë
njohjen e prozës, lexuesit e saj të shumtë. Poezia ka
pas gjithmonë një “popull” shumë të vogël, në se
lexuesit e saj janë një popull. Por le ta themi pa pikë
droje, është një popull i zgjedhur prej zotit, i shënuar
të jetë gjithmonë më i miri dhe i lakmuari.
Thonë që poezia ka pak lexues në Shqipëri. E
vërtetë, po jo dhe e saktë sa për t’u dëshpëruar. Unë
e ndjej nga lexuesit e mi se Shqipëria i ka të paktën
nja dymijë “të marrë” që lexojnë poezi, janë sëmurur
prej virusit të saj. Pse pak janë? Kaq kanë dhe
kombet e mëdhenj. Gati e njëjta përqindje lexuesish
lëviz gjithandej për poezinë, paçka se ne jemi një
vend i vogël në raport me të tjerët.

arsye që me mendjelehtësi u dorëzuam, nuk botuam
për vite të tëra. Ishte ky dëshpërim që më detyroj ta
botoj librin tjetër “Në zemër bie shi...” pas 13 vjetësh
në vitin 2003. Dhe po kështu tjetrin, pas 15 vitesh
më tej, këtë vit.
Natyrisht ishte një gabim, duhet ta kishim
mposhtur tërë këtë trishtim të pafund po se mos e
ka në dorë arsyeja këtë gjendje apo vendim kur është
fjala për poezinë. Me sa duket është një gjë më e
komplikuar për t’u shpjeguar qartë e me pak fjalë.
Librin e radhës e keni botuar pas dhjetë vjetësh
(“Vërtitu, Kokë e prerë!” 2000). Përse pritët një
dekadë? Aq më tepër që pikërisht në këtë dhjetë
vjet ka qenë lehtësia më e madhe për të botuar dhe
vërshuan me dhjetëra poetë me botimet e tyre të
para e të njëpasnjëshme.
“Vërtitu, Kokë e prerë!” është një libër i vogël një
poemë baladeske që lindi në vitin e zi 1997. Atëherë
kur shteti shqiptar ra me kokëposhtë. Nuk e di pse në
atë hutim e dëshpërim biblik më rrinte në kokë një
psherëtimë e përjetshme etërish (edhe e babait tim)
që fillonte e mbaronte me këto fjalë; po si nuk doli një
burrë ta bëj Shqipërinë?” Është një pyetje sa naive aq
edhe therëse deri thellë në zemër. Më kujtohet kur
isha fëmijë, në fshatin tim një burrë këndonte një

këngë të çuditshme që se kam parë kurrë të botuar
në asnjë përmbledhje folklorike. Këndonte lart, me
një zë koke këto vargje: “Vdes me zemër të helmuar/
vallë do bënet Shqipëria” Mbaj mend se ajo këngë
më bënte për të qarë kur e dëgjoja. Madje dhe tani
këtë ndjesi më jep sa herë mbyll sytë dhe e shikoj atë
plakun që e këndonte në dasma...)
Këtë desh të shkruaja dhe gjeta si këndvështrim
një ëndërr me Ali Pashë Tepelenën që më fanepset
natën mua, poetit, t’i rrëmbente kokën nga Stambolli
e ta binte në Tepelenë. Se ishim një vend pa kokë.
Dhe ja atë bëra në një baladë të gjatë, solla kokën e
tij në Tepelenë bashkë me Thanas Vajën dhe Marko
Boçarin. Një çetë e pazakontë hajdutësh që ecin
nëpër natë me një kokë të vjedhur. Shkurt desha
të shkruaja 97-tën në mënyrën time. Më vonë kjo
poemë-balade u inskenua në Teatrin Kombëtar si
një teatër poetik dhe u prit mjaft mirë.
Ndërsa për librin tuaj të fundit “Shami të zeza
qiellore”, i cili shënon dhe kulmin e krijimtarisë
tuaj, pritët 15 vjet.
Po, plot 15 vjet. Dhe sikur të mos kish qenë miku
im i dashur Pëllumb Kulla, i cili këmbënguli fort do
ta mbaja akoma. Nuk kisha kurrfarë nxitimi. Vjen
një moshë pjekurie në poezi, (në se ajo vjen!) dhe
nuk ke kurrfarë ngutje të botosh. Dyshimi nëse një

Ndërkohë, profesioni apo vokacioni tjetër i juaji
është skenari. Që me filmin e parë “Eja”, ju sollët
një temë krejt të pazakontë për atë kohë. Trishtimi
dhe dhimbja në atë film kontraston me kinse
harenë dhe lumturinë e filmave me temën e ditës.
Sepse ishit poet, a mos ndoshta kjo ju veçoi nga
skenaristët e tjerë?

Dhe ja, letërsia
bëhet gëzimi më i
madh i jetës tënde.
E po kështu, një
mundim i bukur
që fillon ta duash
gjithmonë e më
shumë.
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Besoj se mekanizmi i ndërlikuar i skenarit e ndihmon
shumë një krijues të shkruaj tregime. Sepse i mëson
kursimin e domosdoshëm që ka tregimi me fjalën,
përshkrimin e ngjeshur dhe situatat. Skenari është
një shkollë e madhe lakonizmi për tregimin. E sa
për poezinë; skenari të mëson shumë shijen për një
poezi të imazhit. Poezia e imazhit është ndër më
të bukurat dhe që nuk harrohet kurrë sapo ta kesh
lexuar njëherë. Imazhi ka një fuqi tronditëse kur
tretet mirë në poezi dhe krijon emocione të fuqishme.
Vetë poezia është një film që sapo e ke parë në pak
vargje. Mua gjithmonë më ka tronditur për fuqinë
e imazhit p.sh poeti i madh grek Janis Ricos. Tërë
poezia e madhe botërore e ka të pranishëm imazhin,
madje ndonjëherë është pikërisht ai që krijon big
bang-un emocional më shumë se sa mesazhi që sjell
tërë poezia. Shokët dhe miqtë e mi të afërt ma thonë
shpesh që në poezinë time filmi ka pasur ndikimin
e tij. Mbase... Ndonjëherë thjesht duhet ta besojmë
një gjë edhe pa qenë të bindur.
Meqenëse keni botuar në dy periudha, a mund
t’ju pyes për diçka që ka të bëjë me atmosferën
krijuese? Si e shihni sot dallimin dhe a ka ndikuar
kjo në ecurinë letërsisë shqipe? Ose më thjesht:
a janë të përçarë, të vetmuar, të pashoqërueshëm
me njeri tjetrin krijuesit shqiptarë? Mungesa e një
klubi shkrimtarësh, sikundër ishte dikur, si do të
ndikonte?

Kinemaja ishte një “aksident” i bukur në jetën
time. Nuk ishte se kisha ndonjë pasion të veçantë
për të më parë. Por ajo ndodhi në jetën time. Dhe
unë u dashurova me të. Se dihet, ndonjëherë dhe
dashuria “mësohet.” Unë e dua shumë filmin dhe
shkrova një numër të madh skenarësh për të gjitha
gjinitë filmike, gati pesëdhjetë e kryesisht për filma
dokumentarë. Në filmin “Eja” që ish skenari im i parë
artistik vërtet unë dhe tërë ekipi guxuam të themi ca
të vërteta të jetës. Po ishim dhe me pak fat. Ishte
viti ’87 dhe ndjenim më pak frikë tek po shikonin se
si shteti po anohej si Kulla e Pizës. Ishte koha e tij
“hiq e mos këput” derisa pas tre-katër vitesh ra me
rrapëllimën e llamarinave të propagandës. Pastaj në
këtë kohë deledash për kinemanë, fillova të xhiroj
dhe vetë si regjisor dy-tre filma artistikë, po sidomos
një numër jo të vogël dokumentarësh. Por me
kinemanë unë nuk pata fat. Kur unë fillova punën si
kineast, ajo kish marrë të tatëpjetën si tërë shteti, që
ish producenti i saj. Pas 7-8 vjetësh, pikërisht kur unë

u ndjeva i sigurt me të dhe mund të xhiroja mbase
filma të mirë, ajo pushoi së qeni. U mbyll pothuajse
njëherë e mirë dera e saj. Se kjo mbajtja e saj gjallë
kështu me projekte (tendera artistikë) ku merr ca
buxhete qesharakë, filma pothuajse qesharakë do të
sjellë në ekran. Sidoqoftë ndjehem mirë që kam bërë
një dokumentar shumë të mirë dhe të vetmin për
Kadri Roshin, për historinë drithëruese të Himnit
të Flamurit , vëllezërit Manaki, Viktor Gjikën,
Mumtaz Dhramin etj, duke arkivuar ca emra të
mëdhenj të kulturës shqiptare. Akoma nuk kam
hequr dorë nga filmi. Po më shumë prej inati dhe
sedre se sa prej mundësish reale.
Ne botojmë një shkrimtare të re argjentinase,
Samanta Schweblin e cila ka studiuar për
skenariste. Tregimet e saj kanë një veçori që
kritika e shpjegon me përvojën e saj si skenariste.
A gjeni ndonjë paralelizëm në ndikimin që në
skenarët tuaj të shumtë ndjehet poeti?

Oh, jo, sot atmosfera krijuese është rralluar si ajri në
planetet pa atmosfeë, Nuk e di pse ndodhi. Dihej që
struktura e dikurshme do troshitej, po jo deri në këtë
shkallë. Nuk ka asnjë mekanizëm të tillë bashkimi
të artistëve tashmë në Shqipëri që të funksionojë.
Gjithçka i është lënë rrjedhës, spontanitetit. Nuk di
të them nëse kjo është një gjë që duhet përjetuar si një
dramë, por që të mos ketë asnjë klimë bashkëpunimi
as kjo nuk është për të gëzuar. Se artistët kanë nevojë
për një klimë, sidomos të rinjtë, se pas të dyzetave
shkrimtari do e kërkojë vetë murgërinë, tërheqjen,
manastirin. Por mund ta themi pa frikë se po, sot
shkrimtarët janë të përçarë, të vetmuar. Deri këtu
nuk ka ndonjë gjë për t’u trishtuar shumë. Madje për
t’u trishtuar është shpesh e kundërta, kur bashkohen
herë- herë në ca klane të improvizuar mbi një
“manifest” që ka qëllime të këqija përfitimesh imorale,
për ca ndarje çmimesh të sajuara në emër të ministrisë
së kulturës dhe ku çmimet i marrin me radhë një
e nga një anëtarët e klanit. E me që na dolën para
çmimet, tek ne shpesh i marrin përjetësisht njerëzit
e “fisit” politik pranë pushteteve, me ca lidhje tejet
të pista interesash jashtë-letrare. Mos kujtoni se nuk
kemi ende ca lista si ato të tmerrshmet,t ë socializmit
ku pesë gjashtë emra nuk i lëvizte kurrë askush për
dyzet vite me radhë. Janë dhe sot listat e rreme, por
ato kanë vlerë vetëm për ata që nuk lexojnë. Lexuesit
kanë listën e tyre në kokë, ndryshe nga ajo e shtetit,
bordeve të jurive e të tjera gjëra si këto. Po ç’dreqin
duhet që të flasim për këtë gjë kaq të parëndësishme
dhe kalimtare!
Tani që jeni më i lirë nga detyrimet e përditshme,
a mund ta dimë se cilat janë planet tuaj në të
ardhmen?
Nuk kam plane të qarta. Kam vetëm ca sinjale të
vagullta për ato që dua të shkruaj. Ka kohë që jam
marrosur pas baladave dhe legjendave të moçme
shqiptare. Është kuturisje e madhe të merresh me to,
por po ashtu si fëmijët, poetët e kanë qejf zjarrin që
djeg. Mbase së afërmi do botoj një libër me balada.
Mbase! Por këtu duhet heshtur se ku i dihet se
ç’trille luan edhe për letërsinë fati.
Të faleminderit!
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70 VJET TË REVISTËS
“JETA E RE”
nga Demë TOPALLI

K

ur flitet për revistën letrare Jeta e re, assesi nuk
mund të shmanget konteksti historik në të cilin
ajo lindi. Siç dihet, fati e deshi që letërsia dhe kultura
e shqiptarëve gjatë gjithë zhvillimit të tyre të bartin
shenja të rrethanave e të përthyerjeve historike, sociale
dhe ideologjike. Edhe kjo revistë lindi dhe e nisi
rrugëtimin e saj në rrethana të rënda sociale, kulturore
dhe arsimore të shqiptarëve. Ata posa kishin dalë
nga një shtypje e rëndë për pesëdhjetë vjet me radhë
nga Serbia dhe monarkia jugosllave, si dhe vrasjeve
në masë të tyre nga pushteti serbo-malazez fill pas
përfundimit të luftës kundër fashizmit. Madje, me një
numër shumë të vogël shkollash e njerëzish të arsimuar
dhe të shkëputur nga tradita. Me këtë revistë, siç dihet,
identifikohet Esad Mekuli, ashtu siç identifikohet
edhe zhvillimi dhe ngritja e letërsisë dhe e kulturës
së shqiptarëve të kësaj hapësire në një periudhë të
caktuar kohore. Ai ishte nismëtar për themelimin e
kësaj reviste dhe, njëherësh, edhe u vu në krye të saj
që në numrin e dytë ( Zekeria Rexha ishte drejtor i
numrit të parë ) dhe e drejtoi atë për 23 vjet me radhë.
Mirëpo, t’i hyje një projekti të tillë në rrethanat që
u përmendën, njëmend ishte një veprim madhor
kulturor. Me këtë revistë, Esad Mekuli sikur mori
rolin e mësuesit e të pedagogut e letrar. Krijues me një
formim të gjerë letrar për kohën, Esad Mekuli ishte
i vetëdijshëm se për të ecur përpara e për ta ngritur
këtë revistë, së pari duhej të përballonte trysnitë e
rrepta politike të pushtetit komunist të kohës, pastaj
të zbulonte, të afronte e të inkurajonte penat e reja,
punë kjo që ai e bëri me përkushtim të madh. Dhe,
ç‘është më e rëndësishme (ndonëse në fillimet e kësaj
reviste, për mungesë të autorëve shqiptarë, si dhe për

shkak të frymës së kohës, dominoi letërsia jugosllave),
ta hapte revistën ndaj letërsisë së traditës dhe asaj të
përbotshme. Dhe, me guximin e moralin e lartë që
kishte, ai ia doli mbanë.
Jeta e re është revista më jetëgjatë në historikun e
periodikut letrar dhe kulturor prej më së dy shekujsh
të shqiptarëve. Numri i parë i saj doli në vitin tashmë
të largët, 1949. Në vitin e saj të parë u botuan tre
numra dhe numri i saj i parë kishte vetëm 88 faqe. Si
revista e parë letrare e shqiptarëve të Kosovës, e cila
doli menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, ajo në
fillimet e saj nuk ishte thjesht vetëm letrare. Rrethanat
diktuan që ajo për një kohë të kryente edhe funksionin
kulturor e arsimor, duke botuar tekste jashtë fushës
letrare, si letërsi popullore, tekste të muzikologjisë dhe
të gjuhësisë etj. Ndërkaq, nga viti 1950 Jeta e re bëhet
revistë dymujore dhe del me faqe të shtuara, për t’u
bërë pas një kohe revistë tërësisht letrare. Mirëpo, kjo
revistë, brenda një kohe të shkurtër erdhi e përjetoi një
shndërrim të jashtëzakonshëm, kështu që qysh në fund
të viteve pesëdhjetë dhe përgjatë të gjashtëdhjetave,
ajo mori fizionominë e një reviste serioze. Gjatë
kësaj periudhe, gati në çdo numër, në faqet e saj zënë
vend autorë të traditës, si dhe një sërë autorësh të
letërsisë botërore, disa prej të cilëve madje shumë të
njohur. Po në këtë periudhë, edhe autorët tanë vijnë
e përfaqësohen me shkrime të të gjitha zhanreve dhe
formave letrare. Ajo tashmë depërton te një numër i
madh lexuesish shtresash të ndryshme dhe, njëherësh,
ka meritën edhe për nxitjen dhe formimin e kulturës
së leximit. Kështu, kah fundi i viteve gjashtëdhjetë,
kur Kosova përjetoi një zgjim dhe zhvillim shumë
intensiv arsimor, kjo revistë, si një lekturë e zgjedhur
dhe e obligueshme, kishte destinacion bibliotekat
dhe shkollat e mesme, të cilat u hapën pothuajse në
të gjitha qendrat komunale të Kosovës. Ajo tashmë u
shtyp deri në dhjetë mijë kopje dhe u bë literaturë e
dashur për mësuesit, arsimtarët, profesorët dhe, madje,
edhe për vetë nxënësit e këtyre shkollave. Kështu, një
numër shkrimtarësh e intelektualësh që u afirmuan
dhe u promovuan në faqet e kësaj reviste përgjatë kësaj
kohe, patën privilegjin të jenë të lexuar e të dashur prej
mijëra lexuesve anekënd Kosovës. Tirazh të madh kjo
revistë pati edhe në vitet shtatëdhjetë dhe në fillim të
tetëdhjetave.
Hapja kësaj reviste ndaj letërsisë së traditës dhe
asaj botërore, si dhe fuqizimi institucional i Kosovës
në vitet shtatëdhjetë, shënoi një bum letrar e kulturor
të paparë. Në këtë kohë, u shfaq një letërsi nacionale e
me prirje moderne. Një ton të fuqishëm, pak më vonë,
po kësaj letërsie ia dhanë një numër autorësh brezash
të ndryshëm, pikërisht të formuar e të promovuar në
faqet e kësaj reviste. Prandaj, është për t’u theksuar me
këtë rast se një sërë rrethanash historike nëpër të cilat
kanë kaluar shqiptarët e kësaj hapësire, si dhe kultura,
arti dhe letërsia e tyre, i kanë dhënë Jetës së re një rol
specifik dhe të rëndësishëm. Në rrugëtimin e saj të
gjatë, ajo erdhi e u bë revista më prestigjioze në gjithë
hapësirën kulturore të shqiptarëve.
Ajo tashmë është pjesë e pandashme e traditës
dhe e identitetit letrar dhe kulturor të shqiptarëve të

Kosovës. Dhe, mund të thuhet, edhe pasqyra më e mirë
për t’u parë shpirti krijues i shqiptarëve dhe evoluimi
e transformimi i tij në një shkallë të lartë pjekurie
brenda një kohe shumë të shkurtër dhe në rrethana
specifike. Mirëpo, në fund të viteve tetëdhjetë dhe në
periudhën e të nëntëdhjetave, në rrethana të okupimit
e të deinstitucionalizimit të Kosovës nga pushteti
serb, edhe Jeta e re pësoi fatin e institucioneve të tjera
arsimore, kulturore e shkencore. Periudha më e rëndë
për këtë revistë, si dhe për revistat e tjera, si Fjala,
Pionieri dhe Shkëndija, po edhe për gazetën Rilindja
dhe Shtëpinë Botuese, ishte viti 1990, kur na dëbuan
me dhunë nga Pallati i Shtypit. Ishte kjo periudhë e
përpjekjeve tona për të mbijetuar. Ndonëse botimi i
saj nuk u ndërpre, gjatë kësaj periudhe, revista doli me
numra e faqe të reduktuara. Rrethana të pafavorshme,
sidomos materiale, e shoqëruan edhe pas çlirimit të
Kosovës, madje në vitin 2006, botimi i saj qe ndërprerë
për një kohë të shkurtër. Mirëpo, në vitin 2010 kjo
revistë filloi sërish rrugëtimin e saj, por tash me një
koncept dhe fizionomi të re, me tre numra në vit me
nga 400-450 faqe, duke pasuruar gjithashtu rubrikat
ekzistuese dhe duke hapur nga viti 2013 rubrika të
reja, të cilat përbëjnë bërthamën e revistës. Kështu,
nga viti 2010 deri në fund të vitit 2019, në rubrikat e
saj: Ligjëratë, Prozë, Poezi, Intervista dhe Kritika/ Ese,
pos autorëve shqiptarë, janë prezantuar mbi 100 autorë
të letërsisë botërore rrymash e drejtimesh të ndryshme
letrare. Është për t’u theksuar këtu, posaçërisht
rubrika e re Dossier, hapur më 2013, në të cilën, në një
hapësirë prej 50-80 faqesh, janë prezantuar një numër
autorësh botërorë me nam, pak ose fare të panjohur
nga lexuesit tanë. Po në këtë periudhë, revista Jeta e
re ka botuar gjithashtu një numër intervistash, ndër
më të rëndësishmet, të shkrimtarëve të mëdhenj, të
cilat edhe janë botuar në një libër prej 560 faqesh me
titullin Intervista të shkrimtarëve të mëdhenj.
Dhe për fund, duke ndjekur traditën e deritashme,
kemi përfshirë në këtë numër jubilar të gjithë brezat
krijues, që nga themelimi i saj e deri në ditët e sotme.
Kemi përfshirë, për aq sa na ka lejuar hapësira, edhe
autorë jashtë Kosovës, si të Shqipërisë, të Maqedonisë
dhe arbëreshë, të cilët janë përfshirë në rubrikat: Poezi,
Prozë dhe Kritikë.
POEZI
Esad Mekuli, Voreo UJKO, Lluka PERONE, Mark
KRASNIQI, Martin CAMAJ, Enver GJERQEKU, Din
MEHMETI, Fatos ARAPI, Besim BOKSHI, Dritëro
AGOLLI, Latif BERISHA, Ali MUSAJ, Jakup CERAJA,
Adem GAJTANI, Agim GJAKOVA, Muhamed KËRVESHI,
Bedri HYSA, Fahredin GUNGA, Qerim UJKANI, Rexhep
FERRI, Azem SHKRELI, Rrustem BERISHA, Rrahman
DEDAJ, Mirko GASHI, Frederik RRESHPJA, Haxhi
VOKSHI, Ali PODRIMJA, Jusuf GËRVALLA, Nebih
MURIQI, Zef SKIRO, DI MAXHO, Musa RAMADANI,
Xhevahir SPAHIU, Qerim ARIFI, Jonuz FETAHAJ,
Agim VINCA, Hasan HASANI, Demë TOPALLI,
Flora BROVINA, Nexhat HALIMI, Edi SHUKRIU,
Sabri HAMITI, Skënder ZOGAJ, Ramadan MUSLIU,
Milazim KRASNIQI, Ibrahim BERISHA, Adem GASHI,
Arif KUTLESHI, Dije Demiri-FRANGU, Abdullah
KONUSHEVCI, Sali BASHOTA, Basri ÇAPRIQI, Halil
MATOSHI, Xhavit BEQIRI, Arben IDRIZI, Ndue UKAJ,
Ag APOLLONI, Blerina ROGOVA GAXHA.
PROZË
Ramë ZUKA (Zekeria Rexha), Hivzi SULEJMANI, Sitki
IMAMI, Tajar HATIPI, Murat ISAKU, Rexhai SURROI,
Ramiz KELMENDI, Ismail KADARE, Adem DEMAÇI,
Anton PASHKU, Rifat KUKAJ, Ramadan REXHEPI,
Nazmi RRAHMANI, Bajram KARABOLLI, Ymer
SHKRELI, Jusuf BUXHOVI, Eqrem BASHA, Rushit
RAMABAJA, Arif DEMOLLI, Mehmet KRAJA, Zejnullah
RRAHMANI, Arsim KAJTAZI, Ridvan DIBRA, Mira
MEKSI, Agron TUFA, Kujtim RRAHMANI, Gëzim
ALIU, Adil OLLURI.
KRITIKË
Vehap SHITA, Hasan MEKULI, Ali ALIU, Rexhep
QOSJA, Ali D. JASIQI, Mensur RAIFI, Ibrahim
RUGOVA, Rifat ISMAILI, Anton Nikë BERISHA, Bajram
KRASNIQI, Prend BUZHALA, Xhemail MUSTAFA,
Anton BERISHAJ, Rexhep Murtez SHALA, Osman
GASHI, Muhamet HAMITI, Vehbi MIFTARI, Kujtim M.
SHALA, Nysret KRASNIQI, Agron Y. GASHI.
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T(R)OPIKË
TË TRISHTË

(mbi motivin e Vetmisë në novelat e Martin Camajt)

nga Hysni NDREU
1. Botë në shmang
Ndër motivet kryesore që gjallojnë në veprat e Martin
Camajt, ai i Vetmisë haset në mënyrë të qëndrueshme,
është hegjemon dhe konfigurohet nëpërmjet trajtash
nga më të larmishmet. Pavarësisht mënyrave të
ndryshme apo ngjyresave, me të cilat shfaqet në
zhanre të caktuara e brenda secilit zhanër, në thelb ky
motiv mbetet i pandryshueshëm dhe ruan të njëjtin
synim autorial: konfigurimine diagnozës së njeriut të
vetmuar, gjithmonë të kërcënuar prej diçkaje, frikës,
trishtimit, vdekjes, natyrës a fenomeneve të saj. Edhe
te përmbledhja me novela, “Shkundullima”, të cilën
Camaj e botoi për së pari në Mynih, në vitin 1981,
motivi i Vetmisë është jo vetëm dominant, por edhe
fill përbashkues i të gjitha teksteve që e përbëjnë atë.
Novelat e përmbledhjes në fjalë, ase “copëzat”, siç
parapëlqen t’i emërtojë autori, ngërthejnë në vetvete
dukuri të lidhura me situata të skajshme gjer në
absurd, me mite a legjenda, me përfytyrime të kulturës
popullore malësore, që kanë shenjuar e
shenjojnë jo vetëm Malësinë e Mbishkodrës
a vise arbëreshe1, por metonimikisht gjithë
etnikumin tonë. Sfondi ku zhvillohen
ngjarjet e këtyre rrëfimeve është gjetur
i tillë që, herë gjendet në cak (Përteqafa,
Fundina, Veriu, Jugu), herë të tjera në
botët ndërmjet (ndërmjet bjeshkës dhe
vërrinit, lumit dhe malit, dimrit dhe
verës). E tillë është ndërtuar edhe ngrehina
artistike, me kontraste, kontradikta e
marrëdhënie binare: koha e pakohësia,
realja e irrealja, ëndrra dhe zhgjëndrra,
e njohura dhe e panjohura, mitikja dhe
jomitikja. Të tilla thyerje e kontradikta
vë re edhe përkthyesi në gjermanishte i
veprës së Camajt, Hans-Joachim Lanksch,
i cili në librin e tij “Martin Camaj ende
i pazbuluem” shkruan: “Martin Camaj i
përjetonte kontrastet mes botës së njohun dhe
të huej, mes veriut dhe jugut, mes ngrohtësisë
dhe ftohtësisë, dritës dhe territ, mes të qenunit
mbarë e të qenunit prishun. Mbas mureve të
kolegjit jezuit në Shkodër e përjeton kontrastin
mes gjallësisë e qetësisë, mes aktivitetit dhe
kontemplacionit, tërhjekjes dhe ecjes përpara.
Parimi binar me dalë përjashta në mes të të
tjerëve dhe me u tërhjekë në vete ka me u bâ
njêni i elementeve mbizotnuese të poezisë së
tij.”2
Në secilën prozë autori ka ndërtuar
nga një botë më vete. Botët e tij janë në
1 ... Shqipnia e Veriut dhe Italia e banueme prej arbëreshëvet janë si sfonde ku zhvillohen ngjarjet që paraqes
në veprat e mia, bile vetëm ngjyra e atyne vendeve sepse
në fantazinë time ashtë shndërrue gjithçka..., citim
i marrë nga http://shqiptarja.com/dossier/2711/
camajsjam-realisti-letrar-si-done-me-qene-ndjekesit-e-realizmit-socialist-443357.html
2 Lanksch, Hans-Joachim: Martin Camaj ende i pazbuluem, – shkrime, kujtime dhe intervista, shtëpia
botuese Albas, Tiranë 2017, faqe 45.

shmang, vise të largëta, të izoluara nga pjesa tjetër, me
pak ose aspak mundësi komunikimi; janë “ishuj” që
bëjnë jetën e tyre të pavarur dhe nuk i përngjasojnë
botës jashtë; ato janë atdheu simbolik dhe metonimik
i vetë Camajt. Botë të tilla janë në funksion dhe i
shërbejnë vetmisë së personazheve; edhe anasjelltas,
vetmia e personazheve, fizike ase shpirtërore, u shërben
pikërisht këtyre botëve.
Në këto rrëfime Vetmia ka disa shkaqe të shfaqjes.
Ajo është herë derivat i refuzimit e distancimit personal
(Pishtarët e natës), herë i mendësisë, kontradiktës a
veçimit intelektual (Shkundullima dhe Rrungaja në
mars), herë i tëhuajësimit, mospranimit a dallimit
ndërmjet të ardhurit dhe vendësve (Shkundullima,
Jesminë, Katundi me gjuhë të fshehtë), herë të tjera i të
qenit të personazhit i huaj, i panjohur, në një vend
aloglot (Katundi me gjuhë të fshehtë). Kjo ndarje nuk
është kategorike, pasi shihet se, në ndonjë rast, të
njëjtat shkaqe të vetmisë migrojnë sa te njëra novelë te
tjetra, veçse pa rënë në përsëritje.“Plot sende e rrethana

përsëriten tek unë, por janë gjithnjë diçka tjetër.”3shprehet
në një rast vetë autori. Të tjera motive që shfaqen si
plotësuese a rezultante të vetmisë e izolimit janë frika
e trishtimi, dashuria e malli, urrejtja e kërcënimi,
tragjikja më në fund. Te novelat në fjalë, këto janë edhe
motive thelbësore, që shfaqen si minisisteme alegorike
e metaforike, të konfiguruara sipas strukturimesh të
reja në çdonjërën sosh, të vendosura e të lidhura me
vende a hapësira të ndryshme, kryesisht në kohë të
largëta e vise në skaj, topose krejt të dallueshme për
nga mënyra e jetesës, mendësia, kultura e doket, por
edhe të fshehta, të ashpra e misterioze njëkohësisht.
Camaj i qëndroi besnik temës së vetmisë në të
gjithë krijimtarinë e tij, një motiv ky që u përdor e
zhvillua gjerësisht edhe në letërsinë bashkëkohore
botërore, madje duke u shndërruar në temë qendrore.
Megjithatë, vetmia e personazheve të Camajt nuk
është aspake ngjashme me atë të autorëve a letërsive
të tjera, të krijuara në të njëjtën kohë. Ajo ka më
tepër dimensione personale sesa sociale, ekonomike a
politike, që do të thotë se boshllëku i brendshëm i tyre,
atëherë kur e ndiejnë atë, nuk pasqyron boshllëkun e
botës a të shoqërisë që e rrethon. Po ashtu, situatat e
absurdit dhe gjendjet ekzistenciale, të cilat hasen mjaft
dendur në veprën e Camajt, kanë edhe këto natyrë krejt
të ndryshme, pasi janë derivat i parimeve të ndryshme
krijuese e konceptuese. Kjo pangjashmëri është rezultat
i shmangies/zhvendosjes në kohë (në rastin e teksteve
në fjalë, zgjerimit për nga e shkuara) dhe i izolimit
në hapësirë, larg metropoleve, në botët në shmang, në
viset ku autori qe “mbyllë” vetë shpirtërisht. Në pjesën
dërmuese të teksteve në prozë Camaj i shmanget kohës
dhe botës bashkëkohore për t’u përqendruar kryesisht
te koha dhe botët e së shkuarës. Ky mohim që i bën
bashkëkohësisë është një lloj shpërfilljeje e refuzimi
për të hyrë a për të marrë modele të gatshme krijuese,
karakteristikë kjo e letërsisë socrealiste, por na zbulon
njëkohësisht edhe përpjekjen e Camajt për të krijuar
e ruajtur autenticitetin e vet si shkrimtar,
gjë që e tregon edhe kur eksperimenton
me sukses në krijime të veçanta poetike,
apo kur bën përcaktime hibride zhanrore
të veprave të tij.

2. Arnyelli i vetmuem
Te “Pishtarët e natës”, zgjedhja e
heroit për të jetuar i vetëm/i izoluar, ka
shkaktuar një disharmoni ndërmjet tij dhe
të tjerëve që e rrethojnë. Kjo disharmoni,
që shkon gjer në absurd, shfaqet kryesisht
nëpërmjet veprimeve a mosveprimeve të
tyre, nëpërmjet komunikimit verbal, por
edhe nëpërmjet një sërë leksemash, të
drejtpërdrejta a të nënkuptuara, të cilat
bartin ngjyresa tëhuajësuese e izoluese:
mohimi, shmangia, refuzimi, mungesa,
ngurrimi etj.
Kryeshenjat konkrete të vetmisë/
veçimit
përfaqësohen
simbolikisht
nëpërmjet kasolles më njërën anë, vendit
ku zgjedh të bujë personazhi kryesor, dhe
Fundinës më anë tjetër, hapësirës së veçuar
e në skaj, e cila për nga vështirësia për të
depërtuar në të, na përshkruhet në kufijtë
e një kështjelle, e veçuar nga të gjitha anët
prej “currash të thepisun” e “humnerash që
sosnin në lumë”:
Lena:
“Në atë vend aq të tretun? S’ka grue që
mbërrin atje pa ra në sy!”

3 Citimi në fjalë mund të gjendet te lidhja e
mëposhtme:
http://shqiptarja.com/dossier/2711/
camajsjam-realisti-letrar-si-done-me-qene-ndjekesit-e-realizmit-socialist-443357.html
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“Simbas fjalëve tim shoq, për me hy në Fundinë, - e
shikoi e kunata tue tundë kryet nja disa herë - ka së paku
edhe tri shtigje të fshehta!”4
Edhe epitetet që i vishen Nikës e theksojnë në
mënyrë eksplicite vetminë e tij. Ai herë emërtohet
si vetmitari i Fundinës, herë si arnyell i vetmuem, si i
vorruem për së gjalli, i ndrymë mes shkambinjve, kall
i vetëm apo vetmitari i Gurrave. Vetmia/izolimi i
tij nënkuptohen edhe nëpërmjet ndonjë shprehjeje
domethënëse: “S’e kam ditë se ashtë ende gjallë!”, e dalë
nga goja e njërit prej fisit, pas vdekjes së Nikës.
Nika është tjetri, i huaji, jo vetëm kundrejt
vëllezërve e fisit, por edhe kundrejt fëmijëve të tij,
madje edhe bashkëshortes: “Gjashtë fëmijë – i tha ajo
– gjashtë fëmijë kemi qitë në dritë. Dhe jetojmë kështu të
huejun sa kam turp me të shikue!” 5Apo diku tjetër: “Oh,
e mjera unë, e mjera! mendonte Lena, sa qenkam largue
burrit tim, t’et të gjashtë fëmijëve të mi. Si? Ai gjallë nuk
më ha.”6 Më anë tjetër, personazhi vishet edhe me vello
legjende e hijesh mitike, si njeri që shoqërohet me
qenie të mbinatyrshme, Orë, Zana e Shtojzovalle, gjë
që e plotëson më tej e më thellë profilin e personazhit të
veçuar, jo vetëm nga bota fizike, por edhe nga ajo reale.
Nika ka mbetur peng i një kodi të vjetër, madje i
gjithë qëllimi i jetës së tij është reduktuar e kushtëzuar
brenda këtij pengu: të blejë një vatër të re, “... ‘nji të
shtime pushke larg’, sikurse parashihej në kodin e vjetër të
shqiptarëve.” 7 Por, atëherë kur arrin synimin e vet, kur
ia ka dalë të blejë tokë sa i kap syni, ndërgjegjësohet
se ka rënë në grackën e një realiteti të ri, i cili nuk e
përmbush më. Raportet nisin të përmbysen. Bollëku
material kompensohet me boshllëkun shpirtëror.
Përmasa fizike e vetmisë së tij fiton e plotësohet edhe
me përmasën shpirtërore. Nika, i cili ka përballuar
vështirësitë e një jete në vetmi të plotë, duke u ndeshur
vazhdimisht me shfryrjet e egra të natyrës së ashpër
të Fundinës, tashmë nis të pushtohet nga ndjenja
frike e trishtimi. Fuqitë fizike fillojnë ta braktisin,
makthe e ankthe i prishin gjumin e natës, madje e
pushton edhe një mall e dëshirë e zjarrtë për të pasur
pranë bashkëshorten, Lenën. Një përmbysje e tillë,
duke e paraqitur personazhin qendror në “rënie”,
na zbulon anën tjetër të malësorit të pathyeshëm:
tragjikën, vrazhdësinë dhe fatalitetin e tij. Camaj
thyen kështu gati një traditë të tërë, sepse zhbën mitin
e ndërtuar për malësorin, duke dalë nga skemat e
njohura (jo vetëm letrare), që shihnin te ky i fundit
modelin e një heroi. “Pishtarët e natës” është një vepër
brenda veprës “Shkundullima”, ku Martin Camaj, në të
kundërtën e një vargu të gjatë udhëpërshkruesish të huaj,
që kishin romantizuar virtytin e lartë fisnik shqiptar dhe
që madje kishin propozuar që malësitë veriore të vendit të
ktheheshin në një muze të gjallë të vlerave njerëzore të së
shkuarës, ku Europa sqimatare të mund të shihte historinë
e vet mesjetare; zbulon një realitet krejt tjetër, një realitet të
ashpër dhe paditës.”8
Nika është vetëm bërthama simbolike e izolimit/
veçimit, pasi shenjat tekstore na ballafaqojnë me
një realitet edhe më përtej, më të zgjeruar, që
kapërcen kufizimet personale të personazhit dhe
fiton dimensione të gjera gjeografike. Është fjala për
një izolim mbarëkrahinor, në shmang të zhvillimeve
historike e politike, madje edhe ndaj atyre zhvillimeve
që lidhen drejtpërdrejt me fatumin e kombit, të etnisë:
“Ndonjë bari që nuk kishte dalë kurrë vendi, mori vesh
se ndër fusha paska shqiptarë shumë ma tepër se në shtatë
malet e mëdha e të vogla e këta vallezën vuejtkan për
pesëqind vjet nën Turk.”9
4 Camaj, Martin: Pishtarët e natës, në “Shkundullima”, München,
1981, faqe 15-16.
5 Po aty, faqe 31.
6 Po aty, faqe 29.
7 Sinani, Shaban: “Në kërkim të rrënjëve të të parëve”, në
parathënien që shoqëron përmbledhjen “Novela” të Martin Camajt,
shtëpia botuese Onufri, Tiranë 2012, faqe 13.
8 Po aty, faqe 13.
9 Camaj, Martin: Pishtarët e natës, shtëpia botuese Camaj-Pipa,
Shkodër 2008, faqe 36-37.

3. Përfundime

Literaturë

Camaj krijoi njeriun e vet, në vetminë e vet, me
hapësirën e vet dhe në kohën e vet. Ai ndërtoi modele
të pangjashme të personazheve të tij, duke i distancuar
jo vetëm psikologjikisht e intelektualisht, por dhe mbi
të gjitha, kronologjikisht e fizikisht. Me fjalë të tjera,
personazhet e autorit tonë janë fizikisht të vetëm dhe
shpirtërisht të vetmuar.
Në Nikën dhe nëpërmjet tij autori gjen shtigje
për të trajtuar edhe një sërë problemesh e dilemash
me karakter simbolik, që lidhen me lashtësinë e
etnosit tonë, me historinë, kulturën e mendësinë, me
gjeografinë, mitet e legjendat, me antropologjinë,
doket e besimet. Si në çdo zhanër të lëvruar prej tij,
Camaj ndërton edhe te kjo përmbledhje një model
krejt origjinal, duke thyer a përthyer mite, duke zhbërë
e ribërë simbole të reja, me një sistem të larmishëm
kodesh të veçanta, ngrehinën e të cilit e bazon në lëndë
autoktonte gjuhësore, kulturore dhe etnografike.

Krämer, Lisa: Das Motiv der Einsamkeit in den “JonasRomanen” von Thomas Glavinic, University of
Bamberg Press, 2015.
Lanksch, Hans-Joachim: Martin Camaj ende i
pazbuluem – shkrime, kujtime dhe intervista, shtëpia
botuese Albas, Tiranë 2017.
Materialet e konferencës me temë: “Martin Camaj
për kulturën shqiptare. Shkrimtari dhe albanologu”,
organizuar me rastin e 85-vjetorit të lindjes,
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Instituti
i Studimeve Albanologjike, Departamenti
i
Letërsisë dhe i Gjuhësisë, Shkodër 2011.
Möhrmann, Renate: Der vereinsamte Mensch – Studien
zum Wandel des Einsamkeitsmotivs im Roman
von Raabe bis Musil, Bouvier Verlag Herbert
Grundmann, Bonn 1974.
Sinani, Shaban: “Në kërkim të rrënjëve të të parëve”,
parathënia që shoqëron përmbledhjen “Novela” të
Martin Camajt, shtëpia botuese Onufri, Tiranë
2012.
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in memoriam

Myftar Gjana
Pas një sëmundje të rëndë u nda nga jeta
në moshën 59 vjeçare poeti, përkthyesi dhe
botuesi i veprës së Arshi Pipës, Myftar
Gjana. Ai lindi më 10 maj 1960 në qytetin
e Peshkopisë ndërsa gjimnazin e kreu në
qytetin e Kukësit në vitin 1978. U diplomua
inxhinier ndërtimi në Tiranë më 1991.
Nga viti 1991-1992 ka qenë kryeredaktor
i gazetës “Kosova”, ndërsa në vitet 19921996 ka punuar në Ministrinë e Punëve të
Jashtme si drejtor i Drejtorisë së Shtypit.
Në vitet 1993-1994 kreu Akademinë
Mesdhetare të Studimeve Diplomatike
në Maltë, ku fitoi edhe gradën “Master në
Diplomaci”. Në vitet 1996-1997 ka punuar
në Kuvendin Popullor në detyrën e Drejtorit
të Departamentit të Informacionit dhe
Dokumentacionit. Në vitet 2000-2001
ka punuar si administrator në Bibliotekën
Kombëtare.
Nga libri i tij “Njeriu në sferë”
(Onufri,2012) po ribotojmë disa nga poezitë.
ERA VIZATON PORTRETIN E ZOGJVE
Një hap, dy hapa, tre hapa,
Gjethet bien nga pemët,
Siç bien vargjet nga koka ime
Në letrën e pashkruar,
Të bardhë.
Era vizaton portretin e zogjve
Në qiellin e bruzët,
Në qiellin si kanavacë e vjetër, e bojatisur
Nga një piktor i vdekur
I verës së shekullit tjetër.
Një hap, dy hapa…çapitem
Me imazhin tënd brenda vetes;
Statujë e bardhë mermeri e lëmuar
Me prekjet e buzëve të mia.

Ç’kohë ishte, ç’kohë do të vijë,
Ndërsa era vizaton portretin e zogjve
Në qiellin ku flejnë bubullimat?
Një hap, dy,…mijëra hapa të panumëruar.
Ja një aguliçe e bardhë, një vjollcë e tharë
Për herbariumin tënd të kujtimeve;
Pak myshk heq nga plisat e tharë
Dhe shtrihem në shpinë duke dëgjuar
Të njëtën muzikë që ti thith me veshë
Këtë orë ngjyrë manushaqe.
Dhe era vizaton portretin e zogjve diku… në qiell.
Çelësat e natës kanë humbur që në mëngjes
Apo ndoshta i harrova në çantën tënde.
Dhe do të vij në mbrëmje, kur ti të kesh hapur
Dyert e natës, kur bulkthi i padukshëm
Të këndojë, kur zogjtë e vizatuar nga era
Të kthehen në yje regëtues
Që dridhen në ethe nga puthjet.

ËNDRRA PËR NJË
SHTËPIZË NË FSHAT
Do ta ndërtojmë një shtëpizë të vogël
Vetëm me gurë dhe drurë,
Me çati tjegullash të kuqe-mat,
Si plloça dielli të pjekur,
Me dyer të padukshme dhe dritare
Të fshehura nga gjethet;
Ajo herë do të ngjajë si kishëz e paqes,
Herë si kolibe e hirushes
Mes pyllit të përrallave.

Aty do të mblidhen miqtë tanë të bukur,
Mizat e dheut dhe zogjtë,
Karafilat dhe manushaqet e brishta,
Shegët e skuqura nga turpi në degë,
Duke fshehur fytyrën nga dashuria e diellit.
Dhe në ajër do të ndehen aromat e befta,
Duke tringëlluar si zilkat e muzgut
Muzikën e luajtur dikur
Me pëshpërimat tona netëve të thërmuara
Nga fjalët në intervalin midis puthjeve.
Do ta ndërtojmë një shtëpizë në fshat
Atje mes dy vargmaleve,
Buzë atij lumit të kthjellët gurëlëmuar.
Ti mos u trishto për kohën,
Për rrëkezën e saj që ikën vjedhurazi
Para pragut të pritjes sonë.
Se shtëpiza është aty…ja hapi sytë;
Tek figurinat prej balte në atelienë tënde,
Tek telajot ku fqinjërojnë
Bluja e Zogut të fatit, e kuqja e ikonës së humbur,
Kripa e detit të shkuar dhe e blerta e ullirtë
Në sqep të pëllumbit.
Ujërat u tërhoqën më në fund,
Eja të zbresim nga arka e Noes.

DUKE TË SODITUR TY
Tërë portat e shqisave hapen për ty.
Të gjitha poret zgjerojnë sytë si macja në errësirë.
E ndjej si më mësyn një duhmë drite,
E përbërë nga petale dhe hithra,
Me gjemba dhe rrënjë të thara,
Apo si një peshk luspartë me pikla të kuqe,
Që hidhet nën diell për të dëshmuar se mban në bark
Rubinin e çmuar që hodhi në det përrallëtari.
E dëgjoj zërin tënd si një curril ujëvare në veshë,
Sytë i mbyll për të dëgjuar kërcimin e dhive të egra,
Që thyejnë këmbët në shkëmbin e pritjes,
Dënesën e supeve të tua shestoj si më gjarpëron nëpër
deje
Dhe mendoj se përqafimi yt ka udhëtuar,
Si gamile në shkretëtirën e padurimit.
E nuhas lëkurën tënde të bardhë, ku lulëzon
Bari i zi rrënqethës.Gjethet rozë dhe manushaqeqilim persian i pashtruar,
Aromën dehëse të mandragorës nëpër shtigjet
përthithëse,
Dhe pahu i vdekjes më josh si polemi i prillit,
Tërheq luzmën e bletëve për ta kthyer në nektar
fërgëllues.
Flokët e tu si re e zezë i prek me mollëza
Dhe shpuploj panterën e diellit që më djeg poshtë vetes,
Me gishtërinj endem nëpër luginat dhe kodrat e
vreshtave,
Gjersa kokrrat e rrushit të më plasin ndër dhëmbë,
Si kokërrima e palcës sime bojëhiri nëpër unazat e
kurrizit.
Më në fund me buzë dhe gjuhë shijoj zjarrin dhe ujin
E përvëluar të gojës tënde. Magma bymehet
Dhe brinjët zmadhon brenda meje. Shpërthen
Llava dhe hiri nga fundi në kreshtë. Atje
Poshtë kodrës Vezuv sërish Pompei mbulohet nga hiri
Për t’u zgjuar nga hapat e arkeologëve të ardhshëm,
Për t’u ringjallur nga fjalët e fëmijëve
Që lexojnë me zë hieroglifet e dashurisë sonë.
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MEDITIM LARG PYLLIT
Ne të dy jemi si dy drurë të lëmuar
Në këtë korrik frymëpaktë.
Nëse do të gjendemi në mal
Pranë ujrave dhe gjetheve,
Nën vështrimine ketrit dhe dhelprave,
Tek shohin si manjakë afrimin tonë,
Nëse ata fëmijë jetimë të faunës
Fshihen mes degëve dhe shkurreve,
Duke fërkuar putrat nga bubullima e parë
E shiut në prag të qetësisë.
Nëse ata të kënaqur, me gëzim prej ketri e dhelpre
Na shohin pas blerimit se si qullemi nën shi,
Pa strehë endacake mbi krye,

Dy drurët ende të palagur do të fërkohen
Nga duart e zotit pagan
Sa për të ndezur një zjarr të vogël,
Me pak tym të kaltër, fjollak,
Me pak avull trupash të ngrohtë
Apo jo!?

DITËN E SHËN VALENTINIT
Prej acidi klorhidrik ishte
Trishtimi yt i egër,
Brejtës i tëmthave prej hekuri.
Në rrugën me baltë e shi
Ti ecje pas gjurmëve të mia,
Zhyteshe në pellgje
Me një llapashitje yjesh,

Të fshehur në kafkën tënde.
Dorën largove nga vetja një çast
Dhe prekja ime mbeti në ajër
Saora e fyer,
Pastaj u rrëzua si një xham i thyer
Mbi kalldrëmin guackor
Të krenarisë së kujtimeve.
Ditën e Shën Valentinit,
Si dy të huaj darkuam
Pranë një ujëvare të sajuar.
Jashtë binte shi me shtamba,
Ndërsa në retinat tona shfaqeshin
Breshëritë e vështrimeve
Të pendimit tonë të pafaj.

VEGIM
U zhyta thellë në det dhe pashë fytyrën tënde.
Frymë harrova të marr për shumë kohë.
Ti tërhiqeshe drejt koraleve,
Unë vija drejt teje;
Vetëm valsin e peshqve dëgjoja përreth
Dhe tingujt blu pranë algave.
U zhyta thellë në det gjersa…
Fytyra jote m’u zhduk sakaq.
Një zë dëgjova nga bregu të vinte;
Eja, i dashur, po të pres
Dhe dola nga ferri i bukur i ujit
I shushatur nga tmerri i vdekjes.
Atje nën diell, e vetmuar,
Ti buzëqeshje dhe zgjasje duart drejt meje,
Notova drejt teje i lodhur,
Si një varkë pa direk,
Që kërkon bregun e humbur nga stuhia.

NA DUHET PAK KOHË
Vetëm pak kohë na duhet, aq pak…
Larg zhurmave dhe pluhurit, larg
Shikimeve të lerosura, larg
Gojëve çapëlyese, larg ajrit të ndotur
Nga djersa e epshit të kauçuktë,
Aq pak sa të hapim sytë pa neveri,
Për të parë pemët dhe barin, ujërat dhe zogjtë,
Aq pak sa të heqim dyllin e Odiseut
Nga veshët e lodhur së dëgjuari këngë arkaike.
Sa për të ndjerë një cicërimë zogu në degë,
Frymëmarrjen e bimëve dhe të agimit,
Për të nuhatur erën e myshkut dhe të tokës,
Për të prekur sakaq ajrin e ndrojtur
Nga dyndja e njerëzve.
Vetëm pak kohë na duhet, e mira ime
Diku atje, ku s’ndihet
Kutërbimi i mushkërive të sëmura,
Të përziera me kundërmime epshi,
Të rrimë larg dykëmbëshve veshëmëdhenj
Me gojëshpella të hapura prej mishi.
Aq pak kohë na duhet sa vetmia
Të na vizitojë pa frikë,
Të na përkëdhelë qetësisht
Me duart e saj të padukshme
Në lëkurë, në flokë e në eshtra,
Aq sa të ndjejmë orën e gjakut tonë
Të rrahë me të njëjtin ritëm
Dhe të harrojmë se jemi dy vetë.

NJË PIKË VESE
Mbi kurrizin e dorës tënde të bardhëNjë pikë e madhe vese
Ra nuk di se nga.
T’i hetova sytë e mëdhenj, të blertë,
Ballin prej alabastreAs lot, as vesë djerse.
Dritaret ishin të mbyllura,
Tavani dhe muret ngjyrëokër heshtnin.
Enigma ecte me putrat e lehta mbi parket,
Ndërsa tej perdeve të rënda, të varura shndriste
Mesnata, si një trëndafil i zi, ngjyrë mat
Mbi dëborën e dhjetorit.
Ne të dy shihnin pikën e madhe të vesës,
Të rënë s’di nga ku,
Të mbirë s’di se qysh,
Mbi shpinën e dorës tënde të bardhë,
Brenda një dhome hoteli në qytetin e lashtë
Me shumë xhami dhe kisha mesjetare,
Dhe lexonim me zë antik psalmet e Davidit,
Dhe pikërisht Këngën e Këngëve…
Ndërsa lumi Drini i Bardhë zhaurinte nën dëborë

KËNGA E SINAGOGËS
Në sinagogën e vjetër ti hyre
Pa trokitur aspak;
Gjithë virgjëreshat dhe vejushat
Ikën sakaq nga altari, të trembura
Nga buzëqeshja jote me kordele të zezë.
Si një gazelë
Çapite brenda altarit të drunjtë;
Poshtë nesh u hap një humnerë.
Kokën në sup ma vure
Për të mos ndjerë përplasjen e rënies.
Binim ngadalë të dy,
Sikur ngjiteshim përpjetë,
Në kollonën e zezë të kohës pamë
Një vorbull blu me safirë të blertë.
U afruam pa e ditur se si,
Një zog sqepverdhë na përgëzoi
Me një cicërimë në vesh;
-“Mirëseardhët në Elizeun e vetmisë
Pa jehonat e kujtesës,
Sheolin e latë atje tej,
Me gjithë vejushat gjizbuluara,
Me gjithë hamshorët kokëulur.
Ja buka dhe vera e kuqe mbi trungun e prerë,
Ja, sterra me ujë të ftohtëShelbimi i parathënë nga zogu sqepverdhë
Larg shkrumbit të Sodomës dhe Gomorrës”.
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Përçmimi – thërmimi i idealit
martesor e njerëzor
nga Fjoralba Dikollari

I

shkruar në vitin 1954, “Përçmimi” vjen si një
nga përjetimet më të thella të jetës së Alberto
Moravia-s, në një kohë kur marrëdhënia me gruan e
tij, Elsa Morante, gjendej në një kolaps përhumbës si
pasojë e një rrugëtimi të gjatë së bashku. Kështu edhe
heronjtë e veprës kërkojnë lumturinë personale, por që
shkrimtari i çon gjakftohtë gjithnjë drejt kolapsit.
Romani është sjellë me një frymë pesimiste dhe
me një erë poetike tepër delikate, veti të përcjella në
gjuhën shqipe me një kujdes tejet të përpiktë nga Aida
Baro. Romani flet për familjen Molteni, bashkëshorti
Rikardo është dramaturg në profesion, por për shkak
të shtrëngesave ekonomike është i detyruar të punojë
si skenarist kinematografik, ndërsa e shoqja, Emilia,
me një mendësi të thjeshtë, larg botës intelektuale
me profesion ish-daktilografiste, është e dhënë pas
konceptit të zotërimit të një shtëpie sipas normave të
një jete borgjeze karakteristike të kohës. I influencuar
nga mendimi marksist siç është ai i tjetërsimit
të punonjësit, Moravia zbërthen qashtër luftën e
brendshme shpirtërore, që Molteni është i detyruar të
përballojë për hir të dëshirave të së shoqes. Zbërthimi
i së padukshmes së marrëdhënies të mijëra betejave që
kanë personazhet në brendinë e tyre, analiza e krizave
pa rrugëdalje të shoqërisë borgjeze, është epiqendra e
talentit të penës së Alberto Moravia-s.

“Po në ç’g jendje jam kështu që sillem në këtë mënyrë?
Si u katandisa në këtë far feje? Sa poshtë kam rënë…
’’(Përktheu: Aida Baro)
Nga ana tjetër, gjendet Emilia, e ardhur nga
provinca, e mbrujtur me një karakter, siç e cilëson
autori, të përgjithshëm dhe të thatë, përballë një
realiteti që nuk kish qenë kurrë pjesë, asaj të një Rome
borgjeze të viteve ‘50, një realitet ku fjalën e fundit e
vulos etja për sukses e karrierë, dhe mungesa e moralit.
Në brendinë e saj Emilia, pa një shkak konkret nga
një moment, mendim, apo ndjesi e caktuar ngjiz
gradualisht ndjenjën e “përçmimit”, i cili do të jetë
aktori kryesor i ngjarjeve, që do të minojë një herë e
përgjithmonë martesën e çiftit.
“-Unë të përçmoj… ja çfarë ndjej për ty, ja pse s’të dua
më…Të përçmoj dhe më vjen ndot sa herë që më prek…
Ja kjo është e vërteta… të përçmoj dhe më kall krupën!|
(Përktheu: Aida Baro).
Mungesa e fjalës është ajo që do të ngrejë themelin
e një muri të pakapërcyeshëm të marrëdhënies së çiftit.
Përçmimi shfaqet si një e vërtetë e errët, e papërcaktuar
dhe që do të ngulë në qenien e tij mendimin thikë,
do ta gërryejë kobshëm së brendshmi, me një dhimbje

therëse gjithnjë në rritje. Përpos kësaj, Molteni thjesht
nuk arrin të kuptojë bazën e kësaj ndjenje që i kishte
përpirë qenien së shoqes. I gjendur krejt papritur
në një realitet që kurrë, as në makthet e tij më të
errëta s’do ta kishte imagjinuar, ai orvatet deri në
dëshpërim në rrëmimin e zbardhjes së atyre “përse-ve”
rraskapitëse, të cilat nuk marrin kurrë përgjigje ashtu
siç ia lypste nevoja shpirtit dhe mendjes së tij. Një
personazh i mësuar të meditojë thellë, brenda një bote
të brendshme ku, materiali, cinizmi, shitja e shpirtit
nuk zënë hapësirë përpara dashurisë së pamatë, lirisë
së mendimit, lirisë së shpirtit, të cilat janë armiq të
përjetshëm përballë çdo dogme zvetënimi që shoqëria
e ushqen pamëshirshëm. Por duket se “përçmimi”
ka zënë rrënjë me një fuqi mbinatyrore, simboli i
pafundësisë së detit i rëndon në qenie Moltenit ashtu
siç shfaqet trumfues përçmimi i Emilias ndaj tij.
“ kapak mbi kokën tonë ra gjithë ai det” (Komedia
Hyjnore, Dante Alighieri, përkthyer nga Pashko Gjeçi).
Vetë Emilia nuk mëton t’i japë një përgjigje
shteruese. Përse i gjithë ky përçmim? Ideja e tij rrjedh
në roman si një ndjenjë e papërcaktuar, e padeshifruar,
gjë që e vë në mëdyshje lexuesin deri në fund për të
zbuluar thjesht arsyen “përse Emilja urrën bashkëshortin
e saj?”
Përveç krizës martesore, dy tema të tjera qendrore
në roman janë edhe kinemaja, e shpalosur si një botë e
robëruar e tregut komercial, zhveshur nga çdo element
artistik cilësor. Propozimi i shkrimit të skenarit të
një vepre homerike, “Odiseja” shfaqet edhe si një
pasqyrë e brendshme e ngjarjeve të jetës së Moltenit
me bashkëshorten e tij. I gjendur midis luftës së
brendshme për të krijuar një vepër sipas aspiratave të tij
artistike përballë mendjengushtësisë së producentëve
e regjisorëve, mundi i tij për të sakrifikuar ëndrrat e
së ardhmes për nevoja ekonomike, idealet e tij do të
mbeten në hije, si një realitet i shtrirë në kohë sa vetë
ekzistenca e njerëzimit.
Moravia shquhet për aftësinë e tij të të thërrmuarit
të “idealit” në jetën njerëzore. Në vend të tij, me një
finesë mendimi kaq të hollë, e çon personazhin nga një
gjendje e shkërmoqur shpirtërore në një vetëzgjidhje
konkrete që shpalos mesazhin aq ekzistencial për
qenien atë që “ lipset për të jetuar”.
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Shënime mbi librin e Adil Ollurit, “Kthimi i profetit”

“KTHIMI I PROFETIT”,
një metanarrativë njerëzore
nga Shqipe Elezi

Autori përballë utopisë
“Kthimi i profetit ” i autorit Adil Olluri është libri
i fundeve, i përmbysjes së ideologjive, i mbarimit të
historisë por edhe i realitetit. Përmes këtij libri është
krijuar një grusht i fortë që i mëshon shoqërisë mu aty
ku i dhemb më shumë e shpesh denjon ta pranojë këtë
të vërtetë paradoksale të shekullit XXI. Si jetohet në
këtë shekull në Kosovën e autorit? Çfarë pasojash ka
lënë e kaluara në të tashmen e ç’na pret në të ardhmen?
Rrëfimet e këtij libri e vënë njeriun përballë utopisë.1
(Gashi)
Kamxhiku i Ollurit godet këdo, pa mëshirë dhe
pa hatërmbetje. Ndonëse i vogël për nga vëllimi,
“Kthimi i Profetit” është i bujshëm për nga tematika.
Në të gërshetohen tragjikja me komiken, mbijetimi i
njeriut në jetën e sistemin e sotkrijuar, mosvlerësimi i
jetës njerëzore dhe rrekja e pafundme nëpër rrëpirat e
pushtetit e sistemit vetëm për pozita shoqërore e para.
Gjatë leximit fillon të dyshosh se a jetojmë vërtet në
demokraci, a jemi në shekullin e XXI a në errësirën
mesjetare? Apo ndoshta diktaturat s’marrin fund kurrë
por thjesht transformohen ?!
Struktura dhe loja me ‘mëkatet’
Libri përbëhet nga tetëmbëdhjetë tregime që shumica
nuk kanë lidhje mes veti. Personazhet janë të ndryshme
dhe në secilin tregim flitet për një temë të caktuar
përmes së cilës autori e sulmon shoqërinë. Ngjarjet
vendosen herë në kryeqytetin e
Kosovës, herë fshatrave të saj,
herë dhomave luksoze të hoteleve,
herë bankave shtetërore e herë
maleve a fushëbetejave të luftës.
Përmes këtyre tregimeve secili
personazh rrëfen tragjikomedinë
e vet, qarkoren e jetës së tij nga e
cila s’mund të dalë dhe s’i mbetet
zgjidhje tjetër veç të bëhet njësh
me tufën, me fenë, me sistemin,
me politikën, me krimin, me
korrupsionin, shtetin... Tregimet
që janë vendosur në fillim me
titujt “Barku i balenës”, “Sheshi i
ndryshuar” , “Kthimi i profetit” ,
janë tregime në të cilat krijohet lojë
me referenca religjioze.
Autori nxjerr në fushëbetejë
njeriun përballë fesë, që e beson
por s’di asgjë në lidhje me të, ai
hipotezon e dyshon vazhdimisht,
thotë se besimi pa njohje është
xhahiliet. E vetëm përmes pyetjeve
mund të arrijmë te njohja. 2 Olluri
Agron, Gashi: https://gazetaletrare.
com/olluri-sjell-profetin-muhamed-neprishtine-agron-gashi/, 10 dhjetor 2019
2
Adil, Olluri: Kthimi i profetit, Armagedoni, Prishtinë, fq.16
1

e kthen edhe njëherë profetin Muhamed në Prishtinë
, ai është si të tjerët, joshet nga e bukura dhe mëkaton
njëlloj si njerëzit. Keqinterpretimin e fesë, të cilën
ai e ka krijuar, e hasim në xhami, ai tregon se është
profeti por e marrin si të marrë e kur bërtet se njerëzit
e besojnë dhe i luten Zotit vetëm sepse kanë frikë nga
Ai e jo nga dashuria që ndiejnë, atëherë profetin e
flakin jashtë xhamisë.
Januzi që qëndroi tri ditë e tri net në barkun e
balenës3, kthehet në ditët e sotme por nuk e ripërtërin
historinë nga libri i shenjtë, ai mëkaton, tundohet aq
fort nga një femër sa harron martesën e fëmijët dhe
zhytet në epshet njerëzore që falin kënaqësi. Kur
kthehet në shtëpi aq mistershëm sa u largua, gënjen
duke thënë se ka qenë në barkun e balenës.
Tregimi me titull “Sheshi i ndryshuar” është
një proleksë përmes së cilës e ndërton ardhmërinë,
shkuljen e kombëtares përpara fetares duke harruar
se kombi është mbi të gjitha. Këtu flet për shembjen
e idhujve kombëtarë, burgimin e intelektualëve dhe
ardhmërine e errët kur në pushtet do të vijë feja e do të
udhëheqë me shoqërinë.
Tregimet tjera flasin për hipokrizinë njerëzore e
shoqërore, që duhet të vdesësh e më pas të të duan se
po të jesh në jetë s’mund të të mposhtin dot (“Funerali
im”), që mediet e sotme (“Vdekja e autorit”) të bëjnë
lajm e shpifin për ty, qoftë kjo edhe për mënyrën si ke
vdekur, që teatri shoqëror dhe marionetat e pushtetit
vazhdojnë të shpifin e të përflasin cilindo a cilëndo e
Histori nga Kurani për profetin Junuz, një histori e tillë e
ngjajshme ekziston edhe në Biblën hebreje
3

në këtë rreth shoqëror, ku gjithçka është kokëposhtë
(“Rrëfimi im personal”) vetëm një person ndryshe nga
kjo shoqëri mund të gjejë një strehë ku të jetë vetja, e
jo kokëposhtë.
Populli, sado që të revoltohet është i vogël përballë
pushtetit,ai s’e ka përjetuar lirinë dhe nuk di si të
veprojë e si të sillet në liri prandaj prapë kthehet në
zgjedhën e robërisë e të pushtetit që kështu së paku të
ketë bukë për të ngrënë. Intelektualëve të sotëm duart
ua pret sistemi e pushteti, e ata duhet të shkruajnë e t’i
përshtaten atij, në të kundërtën e harrojnë ëndrrën për
të cilën punuan aq shumë. E pushteti ka spiunët e tij
kudo dhe xhelatët e tij mbijnë si kërpudhat pas shiut
për të vrarë viktimat. Kjo lloj shoqërie që kemi krijuar
ka mbirë brenda nesh jonjerëzoren, që vret mikun për
t’i marrë gruan a pushtetin, që sa është paradoksale
aq edhe ironike, që sado e kritikojmë aq më shumë
e pranojmë, sado e mohojmë natën fshehurazi bëjmë
planet si të dashurohet kjo shoqëri në mua e të jem
unë sunduesi. Autori përmes sarkazmës, ironisë dhe
alegorisë (“Revolta e minjëve”, “Kthimi i sërishëm
i drerit në kopshtin zoologjik”) kritikon, provokon,
parodizon secilën hallkë të sistemit që është ngritur e
jetës shoqërore që jetojmë, e për krijimin e këtij sistemi
si fajtor e sheh vetë njeriun, që luftoi aq shumë për
atdheun por s’krijoi atë që u prit aq shumë e u ëndërrua
aq fshehurazi.
Olluri është një Kafkë që krijon procesin e gjyqit
kafkian në Kosovë, e për përfundimin e gjyqit na flet
në “Sheshin e ndryshuar”. Ai është pasqyra ku secili
shqiptar e gjen veten, e përmes këtij libri synohet edhe
revolta, jehon në të thirrja “Zgjohu o popull, se është
koha për ndryshim”.
Një metanarrativë njerëzore
“Kthimi i Profetit” është një metanarrativë njerëzore
e së tashmes, ku secili tregim shpalos një jetë
personazhi e cila sado na duket personale, trajton
tema ngacmuese e intriguese dhe përfundon duke u
universalizuar aq sa secili e gjen veten pjesë të këtij
a atij tregimi. Vetëm përmes revoltës do të mundnim
shpëtonim nga sunduesit dhe t’i jepnim fund një
metanarrative njerëzore shqiptare. Ndonëse vepra do
të kënaqte maksimalisht edhe një lexues semantik,
do të ngacmonte ende më shumë erudicionin e një
lexuesi semiotik. E vepra e Ollurit fillon pikërisht në
momentin kur mbyll librin.
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LAZËR
SHANTOJA:
MODERNI I
VITEVE ’30
nga Ardian Ndreca

A

të mars të vitit 1938 posta i solli Cuk Simonit,
botuesit të së përkohshmes Cirka, asokohe mjaft
popullore në Shkodër, nji zarf prej La Motte, Zvicër.
Letra vinte prej mikut të tij të hershëm dom Lazër
Shantoja, i cili prej 14 vjetësh ishte mërgimtar politik
fillimisht në Jugosllavi e mandej në Itali, Austri e në
fund në Zvicër. Si gjithnji Shantoja, përposë lajmeve
personale i dërgonte edhe shkrimin e rradhës për
rubrikën “Kodra mbas bregut”, e cila përpihej prej
lexuesve të Cirkës.

Stili sa i rryeshëm në polemikën politike aq edhe
lirik e i ambël, admirohej prej kohësh prej të gjithëve,
tue nisë te Gurakuqi e tue përfundue te Koliqi.
“Gungalla, gomari e nji lule mullagë” përfaqson
ma së miri kundrimet e poetit, synin e tij naiv dhe
kurioz, autoironinë, shijet skofiare, modernitetin,
mallëngjimin, shllimet e tija vetmitare.
Shantoja asht poet i mirëfilltë e gadi gadi jeton
në nji botë paralele. Asht pasional dhe i pandalshëm,
andrrimtar i skajshëm, fëmijë për nga zemra e
romantik për nga formimi, aspak i zakontë për
përkatësinë e tij si klerik katolik.
Mbas nji viti, mërgimi i tij do të merrte fund e ai
do të kthehej përfundimisht në atdhe. Jeta e tij dhe e
gjithë shqiptarëve do të merrte nji rrjedhë të panjohun
ma parë, për dikënd tue u mbyllë tragjikisht, për
gjithë të tjerët tue u privue prej lirive themelore.
Uni i tij poetik i ngjet nji gurre, uji i së cilës do
të hupin pa lanë gjurmë. Tek ai vërehet ndamja
prej shkollës së vjetër, por pa shenjue nji vijimsi.
Shantoja din me lidhë në mënyrë të vetvetijshme

GUNGALLA, GOMARI E
NJI LULE MULLAGË
nga Lazër Shantoja

N

ji natë para kishem luejtë nji poker të lehtë.
Poker? Pse jo? Rusët thonë se për me qênë
burrë katërqindsh u lypkan katër vjet gjymnaz, dy
vjet universitet e dy vjet burg. Un kujtoj se për me
qênë intelektual shqiptar me fé lypet, ndër tjera, me
dijtë të luejsh poker! Lêne se tue luejtë poker ke edhe
hije diplomatit, bâhesh psyholog, bân kurë nervash,

ushtrohesh në mujtjen e vetes e... , kur të don zari,
edhe të tjerve!
Pra at’ natë kishem luejtë edhe un poker. Por,
si thashë, nji poker të lehtë, të vogël, nji poker të
shtrêmbtë, si kishte me thânë nji mik i em i rí. Ku e
çon mâ poshtë! Nji centime hor çipin! Nji qind çipa nji
frâng. Por, si gur gur bâhet mur, kështue edhe çip mbi

gjuhën e zakonshme me kategoritë e estetikës
moderne. Malinkonia e tij pasohet prej shpërthimesh
entuziaste, vrulli romantik prej etjes për nji të vërtetë
të amshueme, e ndër gjanat e amshueme ai njeh ma së
parit atdheun e tij që i mungon shumë.
Lexuesi i sotëm mundet me shijue tek penda
shantojane gjurmët e nji shkrimtari të vërtetë dhe
me u ba i vetëdijshëm për distancën mes tij dhe nji
plejade rishtarësh dhe ushtruesish të letrave që nxori
dhe humbi ajo epokë e shkurtë por e larmishme.

çip qypi mbushet e frângu mblidhet. Sidomos kur e ke
zarin në pupa. Kështu un at’ natë me nji carré dhetash
servi (uh harrova! tue luejtë poker ke edhe rasën me
folë frêngisht e anglisht pa i dijtë aspak këto gjúhë;) e
nji herë tjetër me nji floesh bâna namin! Kur u da loja,
kishem 3 frânga e 40 centimes qar.
Ne nesre sillem nëpër rrugat e qytetit e ndalem
para xhamave të nji libërtores. Ec e mos u ndal. Asht
gjithnji si me i thanë nji grues mos me u ndalë para
nji magazes modash. Libra të rij. Me duer në xhep
para tyne, harû. I qyri, i sodis, i çeli me mend, i ha
me sŷ. Me bisht të sŷnit qyri edhe shenimin shkrue
me lapsë në nji skâj maje librit. Çmimin! Sikur bâjshe
shum herë me listën e gjellnave në restaurant. Madje
këtu çmimi ishte kryet e punës. Ça don me thânë me
pasë xhepin shpue. Por ndoshta ata qi e kanë të qepun,
kanë bâ e bâjnë edhe ata si un. Por ata kanë marre me
dishmue. Janë zotní!
Këndoj. Frs. 3. 40.
Po si kështu? Qari i pokerit të mbramshem? S’i
a bâj as nji as dy, por nxjerri duert prej xhepash, çeli
derën e hŷ mbréndë.—«Të lutem, zojushë! (Ishte mjaft
rrole, por—zojushë âsht nji titull qi çdo grue pranon pa
protestue...) Librin e Axel Munthe: Hommes et Bêtes».
Nji javë para kishem pasë rasën me folë me nji
shoq t’emin shqiptar mbi Axel Munthe. Mbi autorin
e librit të famshem: «Le livre de San Michele». Folem
gjatë mbi at’ autor aq origjinal e mbi dashunín e tij
për shtâzë. Para disa muejvet njoftja e atij autorit më
bâni bilé me bâ, si thonë Italjanët, bella figura, para nji
deputatit të kantonit të Bernës. Ky më diftoi se do të
flitte në radio të Laussanës përmbi qên e se nuk kishte
mbledhë ende letratyren e duhun. Si thae? Nji deputat
me folë në radio përmbi qên? Edhe kët e ndieme. Po,
zotní. Pse ai deputat, sikur të gjithë deputetnit tjerë
në kët vênd, ka nji profesjon. Âsht veterinar. Luksin
me bâ profesjon zyret politike mund t’i a lejojë vetes
vetëm Shqipnija e ndoshta ndoj shtet ballkanik tjetër.
Zvicra e shkretë nuk ka mbërrîjtë ende n’at shkallë.
Ajo e shkreta s’i a ka kamin si ... na. Ndiç... Kû mbeta
ej? Kjo dreq politiket m’âsht bâ morr. Nuk hiqet. A
po. Tu deputati e tu qêni. I thâm (deputatit): «A e
njihni Axel Munthe? Librin e tij? Aty keni disa fletë të
mrekullueshme përmbi qên».
E kishe qitë në rrugë. E kur mâ vonë më qiti rasa
me u ndeshë rishtas me tê, ky s’dijti me gjetë fjalë të
mjaftueshme për me m’u falun nderës. Kishte bâ edhe
ai bella figura në saje t’eme.
Axel Munthe—Hommes et Bêtes. N’origjinal:
Memories and Vagaries. Paraqitun prej Pierre Benoit
t’Akademís së Francës.
Të punoftë bafti! Libri i dytë i tij. Frânga 3.40.
E kam këndue, e kam përpî në nji ditë.

13

Do t’ju flas mbi tê? Jo aspak. Mjaft qi aj liber më
dha idén me shkrue dy fjalë përmbi shtâzë. «Un e
shtâza!» qe titulli i nji romani të vogël qi secili nesh
kishte me mujtë me shkrue.
Por na jemi të zânun tepër me njerëz, sidomos
tepër me veten, për me mendue se ka edhe shtazë qi
na shërbejnë, qi na bâjnë shoqní, qi na argtojnë. Në
fëminí shtâzët qi mâ parë na tërhjekin janë zogjët.
Trumcaku, gushakuqi, trishtili, kanarina, gardelina.
E bata e trapulla janë mobilizue për me i zânë... Për
me u rrëmbye lirín frymorve të pupluemë. Mbandej
kanë ardhë fluturat. Edhe këtyne në shpinë, mandej
pilivoesat. Vrik me i zânë e me i mundue. Bâmun mâ
të mëdhaj e të zott me përdorë nji flobert, instinkti i
grindjes gjênë nji fushë mâ të hapun. Gjoja. Me pa
gjak me sŷ. Po der këtu mund të flasim prap për poezí.
Zogjët janë kafshët mâ poetike të krijesës. Leopardi e
tjerë kanë shkrue bukurí mbi ta.
E mbandej? Breshka, iriqi, gungalla. Gjithnji poezí.
Andrrat e aventurat qi kanë mbushun fëminín t’onë.
«Qe, nanë ça kam zânë!» Kukú, bërtet nâna. Çohet,
kap dorën e foshnjes e i thotë: «Lëshoje në tokë!» I
shkreti, trêmbun, lëshon në tokë nji... hagrep! E kishte
gjetë e zânë tue çue prej murit me lagshtinë fuguren e
Zojës.
«Nânë, pse blen ti gjithmonë drû me ngarkicë? Te
Gact—e Nushët i blejnë gjithmonë me gomar o me
kál. Due me hypë edhe un në gomar, nânë!»
Fëmija i lemun në skam nuk e din se drûtë me
gomar e kál bâjnë mâ shtrêjtë se ngarkicat në shpinën e
nji malsoreje. Por ai din se don me u argtue edhe ai e...
me hypë në gomar, si kojshija i pasun.
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Gomari, kali, qêni (zagari).
Por para këtyne qe rika e pata. E rrugat vlojnë ne e
ditë të dielle për me pa tue u hângër rikat e Tepes me
ato të Ballabânes, e patat e Arrës së Madhe me ato të
Djepaxhíjvet.
Matchet e para të sportit shkodran...
Kali? Ky âsht nji sport mâ i kushtueshëm. Duhet
me qênë së paku prift për me mujtë me e quejtë nji kal
të vetin. Un në fillim, edhe kët e mora uhá. Nji alamet
zgobell kalit lanun prej ushtrí serbe në të hikun e aq i
mbaruem sa me t’u dukë rodit të kualvet t’Apokalypsit.
Nji mik shkodranë e kishte ble e nuk mund t’a mbante
në qytet. Me i bâ sherbim vetes edhe mue m’a dha
në Velipojë. Aty i ra kroma. M’u desht me i a kthye
në Shkodër. Ndër balta të Sukave të Dajçit më mbet
në rrugë. As mâ andej as mâ këtej. Nuk i pashë hall
vetes as... kalit. I zdrypa, i hoqa shalen e e mëshefa
në nji gardh mrinash. Ishe kujtue qysh here se bota
kishte mjaft gjindë qi kur s’kanë ça me i bâ kalit, i
bien samarit. Samarin (n’rasë t’eme, shalen) nabare
po e shpëtoj, i thashë vetes. E kali’ mbet aty qyqari...
në baltë! Më qyri me do sŷ të dhimbëshem, pa luejtë.
Sigurisht se sod nji skenë e tillë kishte me m’bâ me qa.
Por at herë ishem i rí e... shtazët nuk i dojshem!
Qe kû deshta me dalë.
Duket se dashunija për shtâzë u fitoka me moshë.
Ndoshta èdhe me vetëmí. Do të pyes Ernest Koliqin,
por kujtoj se Carducci kur pat shkrue at’ sonet të
mrekullueshëm
T’amo, o pio bove, e mite un sentimento.... nuk do të
ketë qênë axhamí. E mendoj plak. Kështu edhe Silvio
Pellico mos të kishte pasë rrezikun me ndêjë për disa

vjet të mira në burg nuk kishte pasë as rasën as qejfin
me folë me nji marimângë. Për me dashun shtazët lypet
ndoshta edhe mâ shum. Me qênë njeri. Me pasë nji
jetë shpirtnore, nji jetë të përmbrêndshme. Shêmbull
klasik: Shën Françesk Asisi. Thonë se Mussolini i
don shum micat. Hitlerin e shoh të pikturuem në
jetën private tue pasë për brî nji qên. Gandhi e quen
lopen «nji poezí e mishrirës». Sa bukur. E mâ e mâ e
mâ e mâ... Ça na lypen tjerët? Ra vehtja e më këputi
shpirtin, thotë nji fjalë shkodrane.
Po bâjshem rrugë. Në vithe të nji motoçiklete
amerikane. Me dy miq vjenezë. Në Côte d’Azur...
Cannes, Nice, Monte Carlo!
Ndalu—i thom shoqit para meje—A nuk po i
ndien gungallat tue këndue? Ai u çudit. Gungallës
nuk i dinte se êmnin. Un nuk i kishem ndie tash 12
vjet. Ndalem i përmalluem mâ andej qe nji djalosh me
nji gomar të vogel për doret. E brî meje lule, lule, lule.
Ndajë edhe nji lule të përvújtë. Të përvújtë si atdheu
i largët. Nji lule mullagë. E këpus. I marr erë. Lehtë
lehtë e marr me të mirë me dorë. E due mirë. Lulen e
kopshtit t’em.
Côte d’Azur! Cannes. Nice. Monte Carlo?...
Un kishem Shqipnín në zémër.
Disa gungalla, nji gomar e nji lule mullagë më
kishin mbushun me tê... .
A e kënduet kët artikull?—Po.
Do të thoni: More i shkretë! Po na dhîmbesh. Të
paskan ra trûtë në qafë... .
Paj.... fajin e kam un qi shkruej!
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NJERIU QË SHPIKU
SHITBLERJEN E LIBRAVE SIÇ
ËSHTË EDHE SOT
“Tempulli i Muzave” i James Lackington-it, libraria më e lirë në botë
nga John Pipkin

P

ak njerëz ka të ngjarë ta kujtojnë sot James
Lackington-in (1746-1815) dhe librarinë
e tij dikur të famshme në Londër, “Tempulli i
Muzës”, por nëse ka të ngjarë që si klient të keni
blerë ndonjëherë një libër me çmim shumë të lirë,
keni përshkuar mendueshëm rreshtat e rafteve
të mbingarkuara të një librarie të madhe, ose
keni kaluar një pasdite në zonën e leximit të një
librarie thejsht për qejf (pa blerë asgjë!), atëherë i
keni përjetuar tashmë disa nga mënyrat me të cilat
Lackington-i ndryshoi skajshmërisht shitblerjen e
librave në fund të shekullit të 18-të.
Dhe nëse jeni shitës librash, atëherë ka gjasë

që t’i keni hasur tashmë strategjitë e marketingut
dhe trysninë e konkurencës që e ka zanafillën në
dyqanin e librave të Lackington-it. Në tregun e
shekullit të 21-të, ngjallet nganjëherë dëshira
për një epokë më të hershme, më të thjeshtë,
por tensioni i ankthshëm mes të mëdhenjve të
shitblerjes dhe shitësve me pakicë duket se ka
qenë i përhershëm që nga fillimi. “Tempulli i
Muzës”, një nga libraritë e para moderne, ishte
një sipërmarrje gjigande, deri tani libraria më e
madhe në Angli, me inventar prej mbi 500.000
vëllimesh, shitje vjetore të 100.000 librave, dhe
të ardhura vjetore 5.000 paund (afërsisht vlera

e 700.000 dollarëve sot). Të gjitha këto e bënë
Lackington-in shumë të pasur, të admiruar nga
disa dhe të përbuzur nga të tjerë, por librashitësi
më i madh në Londër e nisi karrierën pa lavdi, si
një këpucar i pashkollë.
Duke qenë pjesëtar i një familjeje me 11 fëmijë,
djaloshi Lackington shkoi tek një këpucar për të
mësuar zanatin. Nuk kishte arsimim zyrtar, por që
në moshë të hershme kuptoi vlerën e librave, dhe
bashkë me shokët viheshin në kërkim të tregjeve
ku shiteshin botime me çmim të lirë të poezive,
dramave, dhe të letërsisë klasike të përkthyer,
me qëllim që të mësonin në mënyrë autodidakte
të lexuarit dhe të zgjeronin njohuritë për botën.
Më vonë, u zhvendos si këpucar në Londër
me bashkëshorten, Nancy-n, dhe vite më vonë
përshkroi në kujtimet e tij se si me të mbërritur
në qytet, e harxhoi një gjysmë korone të mbetur
për të blerë librin me poezi, “Mendimet e natës”
të Edward Young: “Sepse po të blija ushqime për
darkën që do ta hanim të nesërmen, kënaqësia e
saj do të harrohej shpejt, por nëse do të jetonim
edhe pesëdhjetë vjet të tjera, duhej të kishim
“Mendimet e natës” për t’i shijuar edhe atëherë.”
Jo shumë kohë më pas, në vitin 1774, Lackington-i
mundi të merrte me qira një dyqan dhe filloi të
shiste edhe këpucë edhe libra.
Fundi i shekullit të 18-të ishte kohë e
ndryshimeve të mëdha shoqërore për Londrën.
Më shumë njerëz po mësonin të lexonin, dhe
shtimi i kohës së lirë për klasën punëtore dhe të
mesme do të thoshte rritje e kërkesës për libra.
Por librat ishin akoma artikull i shtrenjtë luksi,
kurse libraritë mund të ishin vende ku ndjeheshe
në siklet.
Në atë kohë, nuk nxitej thjesht të kalaurit e
kohës në librari apo qoftë edhe shfletimi i librave.
Lackington-i donte të gjente një mënyrë për t’i
bërë librat më të përballueshëm financiarisht dhe
libraritë hapësira që vizitoheshin, duke qenë sërish
aktivitete me fitim, dhe me këtë në mendje, ai filloi
të ndryshoj skajshmërisht tregtinë e librave në të
paktën katër mënyra. Risia e parë ishte zhdukja
e elementit kryesor të jetës tregtare të shekullit
të 18-të: pagesës me listë. Ai drejtoi një biznes ku
paguhej vetëm me para në dorë, gjë që fillimisht
i tronditi rivalët e tij dhe u quajt fyerje prej disa
klientëve, por ai arsyetoi që nëse shiste me para në
dorë, po kështu mund të blinte me para në dorë
në vend që të merrte hua të kushtueshme. Në këtë
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mënyrë shmangte tarifat e interesit si dhe humbjet
nga klientët që nuk paguanin dot borxhet.
Risia e tij e dytë kishte të bënte me menaxhimin
e librave të pashitur. Ishte praktikë standarde që
shitësit e librave blinin sasi të mëdha librash, i
shkatërronin më pas më shumë se tre të katërtat e
tyre për të rritur kësisosj çmimet. Por Lackington-i
bleu sasi shumë të mëdha, ndonjëherë biblioteka të
tëra, dhe pastaj uli në mënyrë drastike çmimet e
të gjithë librave në mënyrë që t’i shiste në sasi të
mëdha. Në këtë mënyrë i mbante në qarkullim, i
bënte të përballueshme financiarisht për një gamë
më të gjerë blerësish, dhe në të njëjtën kohë kishte
të ardhura të mëdha. Risia e tretë e Lackington-it
është e njohur për këdo që i pëlqen të bëj pazar: ai
i bindi klientët që tashmë kishin një ofertë mëse
të leverdisshme dhe nuk pranoi të debatohej për
çmimet. Vendosi në dyqan këtë tabelë: Çdo libër
ka çmimin më të ulët dhe nuk ka ulje çmimi për asnjë
artikull.
Deri në 1794, ai kishte grumbulluar sasi kaq të
madhe librash sa vendosi që bashkë me ortakun
Robert Allen të zhvendosej në një librari në
“Finsbury Square”. E quajti librarinë “Tempulli
i Muzave” dhe sipër hyrjes vendosi një tabelë ku
me guxim lajmëronte: Libraria më e lirë në botë.
“Tempulli i Muzave” u bë një vend tërheqës për
turistët dhe kjo ishte risia e katërt e Lackingtonit: madhësia e pazakontë e librarisë, me pamje
spektakolare që i bënte të dukeshin të vogla të
gjitha libraritë e tjera të kohës, duke u kthyer në
një destinacion në vetvete.
Me një hyrje 42 metra të gjatë, në mes të hollitë
të madh ishte një banak rrethor me aq hapësirë sa
mund të kalonte një karrocë postare me gjashtë
kuaj. Mbi këtë banak, një shkallë të çonte tek
“dhomat e leximit” ku klientët mund të lexonin
poshtë galerive me raftet e mbushura me libra në
plot katër kate. Kat pas kati, klientët gjenin libra
më të përdorur dhe më të lirë. Poeti John Keats
kaloi shumë orë duke lexuar falas në “dhomat e
leximit” dhe pikërisht atje u takua me botuesin e
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tij të parë, “Taylor and Hessy” të cilët punonin në
dyqan.
Siç ishte e zakonshme në atë kohë, shumë
shitës librash ishin gjithashtu edhe botues,
dhe Lackington-i herë pas here bëhej pjesë e
sipërmarrje të tjera botuese. Më e rëndësishmja,
në 1818, Lackington-i u bashkua me Hughes,
Harding, Mavor & Jones për të botuar një numër
shumë të vogël (500 kopje të pamjaftueshme!)
të një romani të pazakontë nga një shkrimtar i
panjohur, Mary Shelley. Romani, natyrisht, ishte
“Frankeshtajni”. Ndërsa një shitës librash u kthye
botues, Lackington-i botoi dhe ribotoi shumë
herë autobiografinë e tij, deri diku sepse ishte
mëse i vetëdijshëm që emri i mirë kishte në rrezik
t’i cënohej, pasi suksesi i tij ngjalli kritika nga
shitësit e tjerë të librave. Disa nga kundërshtarët
argumentonin se katalogët e librave e tepronin me
cilësinë e librave, kurse të tjerë këmbëngulnin se
pasurinë duhej ta kishte vënë nga ndonjë llotari e
fituar sepse dukej e pamundur që ta kishte krijuar
vetëm nga shitjet e librave. Të tjerë e akuzuan

për konkurrencë të pandershme; ata thonin se
ai kontrollonte një pjesë të madhe të tregut dhe
duhet të “tërhiqej” nga tregu, pasi e kishte krijuar
tashmë pasurinë e vet. Një argument i ngjashëm
mund të dëgjohet edhe sot; tani që “Amazon” ka
filluar hapjen e librarive të konceptuara si godina të
ndërtuata me tulla dhe llaç (e para u hap në Seattle
në nëntor 2015, një tjetër në San Diego) disa kanë
shtuar pyetjen nëse kjo është e nevojshme apo gjë
e mirë, pasi shitësi on-line tashmë kontrollon më
shumë se 60 përqind të tregut të librave.
Dhe ashtu si Jeff Bezos-i i Amazon, edhe
Lackington-i u bë shumë popullor. Një flamur
ngrihej sipër “Tempulli i Muzave” për të njoftuar
klientët kur ishte i pranishëm në librari, kurse
përshkonte rrugët e Londrës në një karrocë që
kishte të shkruar me moton e tij: “Fitimet e vogla
bëjnë gjëra të mëdha.” Ai madje krijoi emblema
me imazhin e vet, të cilat mund të përdoreshin
si kompensim për pagesën e blerjeve në dyqan.
Katalogu i librave që gjendeshin në librari
shtypej rregullisht, dhe bëheshin porosi nga
klientë të largët deri në Amerikë. Lackington-i
përfundimisht ia shiti librarinë kushëririt të
tretë në vitin 1798 dhe u tërhoq në fshat për t’u
aktivizuar me kohë të pjesshme si predikues i
Kishës Metodiste. Mjerisht, “Tempulli i Muzave”
u shkrumbua nga zjarri në vitin 1841 dhe nuk
u rindërtua kurrë. Megjithëse libraria gjigande
nuk ishte pjesë e një zinxhiri librarish, ky zinxhir
modern librarish do të krijohej vetëm një dekadë
më vonë kur “A&P Supermarket” hapi dyert e
saj në Amerikë ndërsa risitë e Lackington-it dhe
praktika e tij e diskutueshme për të shmangur
konkurencën duke shitur me sasi të mëdha dhe
me çmime shumë të ulëta, vazhdojnë të jenë pjesë
e modelit të biznesit për zinxhirët e librarive të
mëdha dhe shitësit në internet si Barnes & Noble
dhe Amazon edhe sot.
Përktheu Granit Zela
Shkrimi botuar në revistën letrare LitHub

