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ANTON PASHKU,
 SHKRIMTAR I RIPAGËZIMIT 

TË LETËRSISË SHQIPE
nga Frrok Kristaj

Në një pranverë shumë të hershme të moshës sime 
të re e kisha njohur Anton Pashkun, por jo me emrin 
Anton, po me emrin Nue. Isha fëmijë kur nëpërmjet 
bashkëshortes së kushëririt tim, që ishte motra e 
Pashkut...

Dromca fragmentare që vetëm gjuha na i bënë të 
mundshme që të hyjmë në mendimin e lartësuar dhe 
shterues të Kinostudios përmes citatit. Monografi 
monumentale për ikonografinë e Kinostudios...

Me rastin e botimit të kësaj interviste të Profesor Eqrem Çabejit, mbase, e 
vetmja e tij, që e realizova me ndihmesën e profesor Mahir Domit, tanimë, 
pas afro tridhjetë e pesë vjetëve, që fjala e dhënë nuk prish punë, po e them 
të vërtetën e historisë së paharrueshme për mua, në shenjë nderimi për të dy 
gjuhëtarët e mëdhenj, që shquheshin edhe për mirësjellje e fisnikëri, secili sipas 
etikës së vet...

Nga Bashkim Kuçuku

Një intervistë 
gati e pamundur 
me profesor
Eqrem Çabejn 

RITA PETRO:
Ende nuk e kam shkruar 

poezinë e mungesës
Bisedoi: Andreas Dushi

Ti ke deklaruar se ciklin “Kryqëzimi i frymës”, ku figurë qendrore 
është Krishti, e ke shkruar në vitin 2000, në ndërrim të shekujve 
dhe ia ke kushtuar të dashurit tënd Latifit, i cili ka shumë pak 
kohë që është ndarë nga jeta. Si ke mundur të gjesh pikëtakime?

IN MEMORIAM: 
HASAN HASANI

 Vepër e krijuar me 
përkushtim dhe në 

heshtje

Kafka është mjeshtër i madh, ndoshta më i madhi, 
i parabolës së mirëfilltë, gjini letrare për të cilën një 
kritik mund të thotë shumë pak që ia vlen të thuhet. 
Lexuesi i një romani, ose spektatori i një drame, 
megjithëse edhe romani dhe drama mund të kenë 
rëndësi parabolike, përballet me një histori të trilluar....
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- Unë s’jam për intervista. S’kam dhënë ndonjëherë. 
Shkonite ndonjë koleg. Mos më shqetësoni, që, e kthyer 
në shqip, do të thoshte, tani shko, në mos, mbathja.

Në pikën më kritike u tregova këmbëngulës.
- Ju kërkoj, vërtet, ndjesë, por më kuptoni përse po 

ngul këmbë. Vij me porosi të kryeredaktorit. Kryesia 
e Lidhjes së Shkrimtarëve ka kritikuar redaksinë “Pse 
nuk ju ka marrë juve intervistë,sidomos tani që ka 
dalë vepra madhore ”Studime etimologjike në fushë 
të shqipes?” ” Ky është quajtur faj i redaksisë.

- Kryesia e Lidhjes ka punët e veta, - ma ktheu.
- Më vjen keq që jam i detyruar t’ua shpjegoj, pasi 

nuk jam i autorizuar. Kritika ka ardhur nga lart, “Pse e 
mënjanoni profesorin?” Prandaj,ju shqetësoj. Ndryshe 
nuk do të guxoja të trokisja në derë.

- Mendon, se është kaq e ngatërruar, një gjë e 
thjeshtë?

- Nuk di më tej. Pa këtë barrë nuk do të vija.
- Kam punët e mia. Nuk shkëputem dot. …Më duhet 

ta mendoj.
Dhe, pas pak.
- Si bëhet kjo punë?
Nga « thyerja » e tij, mora kurajë. Fjalët më vinin me 

vrull, por i pengoja. Fola sa më shkurt, se mos mërzitej 
dhe ndërronte mendim.

- Është fare e thjeshtë, profesor. Me mundësitë e mia 
modeste, Me që kam mbaruar për gjuhë shqipe dhe 
letërsi, do të përpiqem të formuloj disa pyetje.

- Të shikoj pyetjet, pa ju jap përgjigje.
Me mirësjellje të përunjur, nuk dija si ta falenderoja.
Përsëri te Seiti, i cili u habit nga përgjigja e tij.
- Kam frikë se do ta kthejë fjalën. Mos e ka bërë për 

të më hequr qafe?
- Jo. Po të ka thënë kështu, do të përgjigjet. Fjalën 

nuk e shkel kurrë.
- Tani është radha jote, do të më ndihmosh për 

pyetjet.
- A, jo, është e pamundur. Sikur ta marrë vesh që unë 

të bëj pyetjet, unë nuk punoj dot më me të. Ai është i 
prerë. Këtë e quan pabesi dhe nuk ia fal askujt.

- Si të veproj?
- Për këtë vetëm profesor Mahiri mund të të 

ndihmojë, nëse pranon. Atë e ka mikun më të ngushtë.I 
a njeh natyrën. Po pati guximin…?!

 Me profesor Mahirin ishte më e lehtë. Më dëgjoi me 
vëmendje. Edhe atij i pëlqente që gjuhëtari më i njohur, 
i mbyllur në punën e vet, të komunikonte, qoftë edhe 
një herë, drejtpërdrejt me lexuesin.

- Po më vë në vështirësi! Mirë është të japë një 
intervistë, edhe për gjuhësinë, edhe për atë vetë, edhe 
për lexuesin. Këtu nuk bisedojmë dot, sepse, po e 

Puna e redaktorit në gazetën Drita  më detyroi t’i 
marr intervistë atij që nuk do të më shkonte mendja 

kurrë, pa le të guxoja, Profesor Eqrem Çabejit, për të 
cilën janë shkruar këto radhë, si dhe për fisnikërinë e 
pazëshme të Profesor Mahir Domit.

Ka qenë gusht. Më kujtohen lëvizjet nëpër vapë për 
të gjeturlëndën e numrit vijues.

E vetmja mundësi nga mund ta kapnim profesorin 
ishte vepra e tij Studime etimologjike në fushë të shqipes, 
që kishte filluar ta botonte Akademia e Shencave. 

 Fillova të vrisja mendjen, duke qenë i bindur, se 
ishte e pamundur. Brezi ynë nuk pati fatin të dëgjonte 
ligjëratat e tij. Dy-tre vjet para nesh nuk dha më mësim 
në universitet. Duke qenë student, kam ndjekur një 
ligjëratë të tij tepër mbreselënëse për etimologjinë e 
shqipes para profesorëve të fushave të ndryshme, në 
sallën e Rektoratit të Universitetit Shtetëror të Tiranës.

 Në redaksi nuk e kisha parë ndonjëherë të vinte. 
Edhe në ndërtesën e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të 
Artistëve, ku ishte edhe redaksia, e shihje me raste të 
veçanta, kur ishte i detyruar të vinte për respekt të 
problemit, ose, të jubilarit. Një shkrim, që kishte botuar 
te Drita me titullin Një njëqindvjetor, kushtuar në mos 
gabofsha, albanologut Norbert Joklit, e kishte sjellë 
sekretarja e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë. 
Me që më ishte ngarkuar mua ta lexoja dhe ta përcillja 
te kryeredaktori, -lënda në daktiloshkrim pa asnjë 
gabim teknik, fletët të lidhura, mbështjellë në zarf, me 
adresën e gazetës Drita, duke m’u kujtuar më trembnin 
edhe më, sepse kishin krijuar tek unë përfytyrimin e një 
përkore të madhe. 

– Sidoqoftë, - thashë, - të bëj timen! E para, të 
marr vesh, se ç’natyrë ka profesori. Nga larg e me të 
dëgjuar e dinim, se ishte tërësisht i përqëndruar te 
puna e vet shkencore, në Tiranë, e gjetiu lëvizte pak, 
miqtë e shokët i kishte të përzgjedhur, edhe për arsye 
të moshës, por edhe sipas kodit etik të dikurshëm.
Për të ditur konkretisht dhe nga burime të sigurta për 
natyrën e tij,bisedova me studiuesin Jorgo Bulo, shef i 
sektorit të studimeve letrare në Institutin e Gjuhësisë 
dhe të Letërsisë, që punonte në të njëjtën ndërtesë me 
profesorin. 

– Pak e çuditshme, kjo kërkesë, - më tha Jorgoja. – 
Eqrem Çabej, gazeta dhe intervista janë të kundërta me 
njëra tjetrën. Megjithatë, ti provoje. Po t’u përgjigj, do 
jetë një gjë e rrallë. Bisedoje me Seit Mansakun, atë ka 
ndihmësin kryesor. Po e mori ai përsipër, edhe mundet.

 Seiti nuk e mori përsipër. 
– Profesori është natyrë e vështirë për një punë të 

tillë. Nuk i them dot.
 Më mbeti të përballesha vetë. Duke e ditur se e 

kishte drojën e zyrave qeveritare, më erdhi një ide. 
Do t’i them e kemi porosi nga lart, që nënkuptonte 
Komitetin Qëndror të Partisë, përkatësisht Drejtorinë e 
Shtypit e të Propagandës. Me këtë pranonte të përgjgjej 
kushdo, sado “i vështirë” të ishte.

Me të vetmin çelës, dhe frikë se mos më nxirrte edhe 
jashtë, trokita në derën e zyrës ku punonte. Zyra ishte 
shumë e vogël, ngjitur me zyrën e drejtorit,

Androkli Kostallari. Ulur si i ngucur, në një tryezë 
edhe ajo shumë e vogël, dhe vet profesori i imët, më 
pa habitshëm, se si hyri një i panjohur, që nuk ishte 
punonjës i institutit. Pas përshëndetjes dhe të falurit 
të tepruar, që po i kërkoja për shqetësimin, ndiqte 
me shpërfillje fjalët e mia: gazeta, kërkesat e lexuesit, 
dëshira e redaksisë, porosia e kryeredaktorit, etj. Kur i 
zura në gojë intervistën, nuk di, ndoshta, i jam dukur 
“i lajthitur.”

- Ç’lidhje kanë këto me mua? - ma preu.
M’u desh t’ia përsërisja ato shkurtimisht, të cilat 

mezi filloi t’i dëgjonte.

NJË INTERVISTË 
GATI E PAMUNDUR 

 ME PROFESOR
 EQREM ÇABEJN 

 

Me rastin e botimit të kësaj interviste  të Profesor Eqrem Çabejit, mbase, e vetmja e tij, që e 
realizova me ndihmesën e profesor Mahir Domit, tanimë, pas afro tridhjetë e pesë vjetëve, 
që fjala e dhënë nuk prish punë, po e them të vërtetën e historisë së paharrueshme për 
mua, në shenjë nderimi për të dy gjuhëtarët e mëdhenj, që shquheshin edhe për mirësjellje 
e fisnikëri, secili sipas etikës së vet...

Përgatiti Bashkim Kuçuku
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mori vesh, nuk di si t’i përgjigjem. Mik e kam, po ai ka 
rregullat e tij, të cilat unë ia respektoj gjithmonë. Do të 
lëmë një takim. Këtu, në zyrë, ju lutem, mos të vini më, 
sepse mund t’ju shikojë ose ta marrë vesh.

I mirësjellshëm me të gjithë, i gatshëm për të 
ndihmuar dhe i përpiktë, me profesor Mahirin u 
takuam te Kafja e Pallatit të Kulturës në katin e tretë.

- E para e punës, - më tha, - do të më jepni fjalën, 
se nuk do ta marrë vesh njeri, që pyetjet po i bëjmë 
bashkë. Po më dhatë besën, do t’ju ndihmoj.

Pasi e sigurova për këtë, më këshilloi të formuloja 
idetë e mia, se çfarë kërkoja, për t’i mbushur me lëndën 
përkatëse dhe t’i përpunonte shkencërisht. Megjithë 
ngurrimin tim, të cilin i a shpreha, se mos shkruaja 
vulgaritete, i formulova. Në takimin tjetër, po në të 
njëjtin vend, profesori i solli pyetjet në daktiloshkrim. 
Më rikujtoi besën, që duhet të mbaja dhe mos të shkelja 
në zyrën e tij.

 Afër mesdite, në po atë zyrë të ngucur, i dhashë 
pyetjet. Ai i ulur, unë në këmbë, sepse nuk kishte 
karrige tjetër. Me që isha në këmbë, e vëreja në mimikë 
pa më kuptuar. Nga leximi shpërfillës, sikur kaloi në një 
lloj habie dhe dyshimi të pavetëdijshëm, në se i kisha 
formuluar unë. Leximi mbaroi vëmendshëm. Më vërejti 
me mosbesim në thellësi, të pangritur në sipërfaqe. 

– Mirë, do të mendohem. 
– Ju lutem, kur mund t’ju shqetësoj në telefon? 
- Këtu, mos më shqetësoni më. Më keni humbur 

shumë kohë. Më keni prishur punë.
- Mund t’ju marr në shtëpi? Mjafton të më thoni, në 

cilën orë nuk ju shqetësoj.
Më caktoi rreth orës 17.00, pasi binte zhegu, ose, 

ndoshta, çohej nga pushimi i drekës. 
 Pritja në telefon, edhe pse i thashë me tërë 

mirësjellje se kush isha, qe befasuese:
- Ju lutem, kush jeni ju që më shqetësoni? Kush ju 

jep të drejtë të telefononi dhe të kërkoni llogari……?!
Mendova, se do të kishte harruar edhe bisedën, 

edhe atë që kishte marrë përsipër. U tërhoqa qetësisht, 
duke i sqaruar:

- Më keni dhënë leje t’ju telefonoj në ditën dhe në 
orën, që ju mora.

Vazhdoi në të tijën, që nuk kisha të drejtë ta 
shqetësoja.

Mbeta në pritje. Një ditë qëlluam ballë për ballë tek
Pallati i Kulturës, tek hyrja e sotme për në 

Bibliotekën Kombëtare.
Edhe ai u drejtua nga unë. Më i përmbajtur, ndonëse, 

me një lloj mllefi ndaj “padrejtësisë” që i kisha bërë, më 
shpjegoi se kishte të drejtë. U zura ngushtë. Nuk dija si 
t’ja ktheja. Nuk doja as ta lëndoja, as ta kundërshtoja.

- Ju kërkoj ndjesë që ju kam shqetësuar! Ndoshta, 
nuk ishte ora e përshtatëshme. Mund të më lini një 
orë tjetër.

- Si guxoni ju, të telefononi në shtëpi?
- Më falni, profesor, por më keni dhënë ju leje, t’ju 

telefonoj. Ndyshe, si mund t’ju merrja?
- Është e vërtetë që ju kam dhënë leje?
- Po, më keni dhënë edhe numrin e telefonit.
Mbeti.
- Në është kështu, ju kërkoj ndjesë.
- S’ka gjë. Unë ju kërkoj ndjesë!
 U takuam dy herë tek një kafe e vogël, e pastër, 

ngjitur dhe para se të hyje tek restorant “Peshku”, 
në krye të rrugës “Abdi Toptani”, aty ku takohet me 
rrugën që vjen nga Sahati dhe vazhdon për në Rrugën 
e Elbasanit, më tej kullës së sotme e ngjashme me 
një piramidë kokëposhtë. Në atë kafe, ku kthehej me 
ndonjë mik, sepse, sikurse më sqaroi, “bënin kafe të 
mirë, ishte qetë, dhe nuk humbje kohë, se ishte në 
këmbë.” Në të dy takimet patëm biseda të lira për punët 
studimore letrare, universitetin, gazetën letrare, për të 
cilat ishte i interesuar të dinte diçka.

Në bisedën e zakonshme, nga je, përse ke kryer 
studimet etj.,vendlindja Konispol dhe mbiemri im i 
tërhoqën vëmendjen:

- Familja, fisi juaj ka lidhje me Muhamet Çamin?

Më vonë kam menduar, edhe sot, them: “Mos ka 
dashur me këmbënguljen e tij të më bindte të studioja 
një traditë, që, nënvleftësohej e hidhej poshtë, dhe, që 
brezi i ri po largohej prej saj?”

Këtë refren nuk harronte të ma kujtonte, madje dhe 
me një lloj ironie, në të tria herët që u takuam në kafe, 
dhe kur shiheshim diku rastësisht.

- Gëzohem, profesor, që ju shikoj. Punët, besoj, ju 
shkojnë mirë.

- Mua mirë më shkojnë. Po ti nuk i ke mirë. Kur të 
më thuash që ke filluar studimin për Muhamet Çamin, 
atëherë do të shkojnë mirë.

 Intervistën e mora në zyrën e vogël të Institutit 
të Gjuhësisë dhe të Letërsisë. Pata përshtypjen se 
shpëtoi nga një barrë e madhe. Megjithatë, duhej dhe 
fotografia.

- Më falni, profesor, edhe një bezdi të fundit.
Më pa me vëmendje.
- Është e domosdoshme një fotografi!
- Fotografi nuk kam.
- S’ka gjë. Vjen fotografi i gazetës në zyrën tuaj.
- E kam të vështirë fotografinë. E lëmë me kaq, - tha 

si me lutje.
- S’kam ç’bëj, është rregull. Intervista shoqërohet 

me fotografinë e të intervistuarit. Vetëm thoni ditën 
dhe orën, që e keni për mbarë.

Fotografi i gazetës, Fatos Maliqi, i bëri disa foto. 
Njërën, më të njohurën, e kam parë të botuar në faqet 
e shtypit të asaj kohe. Vite më vonë, kur m’u desh një 
foto e tij për revistën Universi Shqiptar i Librit (1997/3), 
për të shoqëruar shkrimin e Prof. Seit Mansakut për 
Studime etimologjike në fushë të shqipes IV, kërkova 
në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë, tek punonjësi i 
Arkivit. Ai më dha një prej atyre fotove, e cila nuk ishte 
dhe aq e qëlluar, prandaj, i thashë të më jepte një tjetër. 
Më tregoi katër-pesë. Ishin të atij momenti. 

- Të tjera s’kemi, - më sqaroi.
Më erdhi keq. Një institut shtetëror, të mos kishte 

një dosje sosh për gjuhëtarin më të madh, ishte edhe e 
pabesueshme, edhe revoltuese. Meqenëse nuk kishte të 
tjera, në shenjë ndëshkimi, nuk e ktheva as atë. 

 Takimin për t’i dhënë disa kopje të gazetës me 
intervistën e botuar, e la te kafja e Hotel Dajtit, e 
paracaktuar për të huajt, shoqëruesit shqiptarë, 
sigurimsat dhe disa personalitete të rralla të letërsisë 
e shkencave, prej të cilëve nuk mund të përjashtohej 
Eqrem Çabej. Mbaj mend se kisha hyrë nja dy herë 
për të takuar shkrimtarin Shefqet Musaraj, i cili aty 
pinte kafen dhe shkruante. Nën hijen e tij nuk ngjallje 
dyshim.

Erdhi me përpikmëri minutash, me xhaketën 
verore që e mbante gjithmonë, veshur ose hedhur 
krahëve si burrat e qëmoçëm. Nga sjelljet dukej se 
ishte i familjarizuar me mjedisin, banakieren dhe 
kamarierin. Edhe ata silleshim si me të shtëpisë. Kafen 
tek banaku e porositi vetë. U ulëm diku nga mezi i 
sallës së madhe anash, në sfondin e së cilës ishin nja 
dy dyshe të huajsh në bisedat e tyre. Sjellja e përzemërt 
shprehte një lloj kënaqësie. Për intervistën nuk tha 
tjetër, veç falenderimit. Gazetën nuk e hapi. Mund ta 
kishte marrë më parë. Kënaqësinë e tij e ndieja edhe 
në bisedën e zgjatur, gjysmë, apo, tre çerek ore, një 
kohë e tepruar për të. Më vjen keq që nuk mbaj mend 
se çfarë biseduam. Afërsisht u vërtitëm tek temat e 
mëparshme. Kafen e pagoi ai. Këmbënguljen time e 
shpërfilli pa kundërshtime gojore, duke iu drejtuar me 
ton autoritar kamerierit, që mua nuk më linte shteg.

 Me rastin e botimit të këtyre intervistave, prej të 
cilave nuk mund të lija jashtë atë të Profesor Eqrem 
Çabejit, mbase, e vetmja e tij, dhe ndihmesën e profesor 
Mahir Domit, tanimë, pas afro tridhjetë e pesë vjetëve, 
që fjala e dhënë nuk prish punë, po e them të vërtetën e 
historisë së paharrueshme për mua, në shenjë nderimi 
për të dy gjuhëtarët e mëdhenj, që shquheshin edhe për 
mirësjellje e fisnikëri, secili sipas etikës së vet.

                                                         Tiranë, korrik 2013

Kur dëgjoi se isha nga ai fis, pyeti:
- Më vjen mirë. Po ç’studime ke bërë për veprën e 

Muhamet Çamit?
- Nuk kam bërë, - iu përgjigja, duke ngritur supet.
Në ato vite Muhamet Çami dhe vepra e tij, pas 

luftës së madhe kundër fesë dhe institucioneve fetare, 
ishte hequr nga Antologjitë dhe tekstet shkollore. 
Diku, me disa rreshta kritikohej se ishte përfaqësuesi 
tipik i përhapjes së besimit islam. Për mua nuk ishte 
vetëm kjo arsyeja përse nuk kisha punuar me të. Më 
tërhiqte fort letërsia bashkëkohore, njohjet, debatet 
me shkrimtarë dhe kritikë, ndonëse debate nuk kishte. 
Ato i kishte mbuluar miqësia e “mirëkuptimit” me të 
gjithë, bisedat e kafeneve dhe shkrimet e censuruara.

- Po punimin e diplomës, nuk e keni bërë për veprën 
e tij?

- Jo.
- Kjo është keq për ti! Si ka mundësi mos të 

interesohesh për veprën e tij, që është në çamërisht, 
një nga vlerat e mëdha të gjuhës shqipe?! Ti, do të ishe 
i pari që do të interesoheshe. 

Qortimi këmbëngulës më vuri në pozitë për të 
arsyetuar në ndonjë mënyrë, që deri atëherë nuk më 
kishte shkuar ndër mend. 

- Është e vështirë, profesor. Të them të drejtën, është 
jashtë mundësive të mia.

- Pse?
- Më duhet medoemos të njoh, apo, të kem të dhëna 

për letërsinë arabe.
- Të lexosh.
- Që të lexoj, më duhet të di arabisht.
- Do ta mësosh. Do t’i hysh dhe do ta mësosh.
Foli sikur mësimi i arabishtes të ishte fare i thjeshtë 

dhe të kryhej për një kohë të shkurtër.
- Arabishtja, larg shqipes, është e vështirë.
- Nuk ka gjuhë të vështirë. Edhe arabishtja është një 

gjuhë si të tjerat. Sa studiues e mësojnë në botë!
- Më duket, se nuk shkon. Unë një pasardhës të 

shkruaj për paraardhësin tim. Ngjan se dua të ngre 
veten.

 - Kjo, nuk shkon. Unë të them studioje, jo lavdëroje. 
Ti je studiues.

- Të paktën, kështu, kam menduar.
- Të të shpjegoj, pse e ke gabim. Çdo njeri punën e 

fillon nga prejardhja e tij. E njeh prejardhjen e tij, njeh 
dhe të tjerët me të. Pastaj vazhdon me shkrimtarë të 
tjerë. Po ta them si mik, sepse e kam bindjen të tillë. 
Çdo njeri, që nuk niset nga e tija, nga ajo që njeh dhe e 
ka për detyrë, nuk mund t’i shkojnë punët mirë. Edhe 
ti nuk kanë për të shkuar punët mirë, derisa ta kryesh 
këtë detyrim. Mos të të vijë keq dhe mbaje mend!
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Studiuesit dhe publiku ynë para ca kohësh patën në 
dorë veprën tuaj Studime etimologjike në fushë të shqipes, 
vëllimi i dytë. Ne mësuam se së shpejti Ju do të dërgoni në 
shtyp vëllimet 1 dhe 3 të kësaj vepre madhore me aq rëndësi 
për historinë e gjuhës dhe të kulturës sonë në përgjithësi. A 
mund të na thoni dy fjalë lidhur me përmasat e kësaj vepre 
dhe strukturën e saj?  

 Sikundër e thoni edhe Ju vetë, nga vepra Studime 
etimologjike në fushë të shqipes, që po botohet nga 
Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i Akademisë sonë 
të Shkencave, në vitin 1976 ka dalë vëllimi i dytë, që 
përmban fjalët e shkronjave A e B dhe që është pajisur 
edhe me një përmbledhje fjalësh frëngjisht e me indekse 
fjalësh. Kam dorëzuar para disa kohëve vëllimin e parë 
edhe të tretin. I pari, Hyrja e gjithë veprës, përmban, shqip 
e me përkthim tërësor frëngjisht, parimet dhe metodën 
e ndjekur në gjurmimin etimologjik të elementëve që 
përbëjnë pasurinë leksikore të gjuhës.

Aty jam nisur nga vetë lënda e shqipes, duke i vështruar 
çështjet, që dalin në atë mes, nga rrethanat e brendshme 
të gjuhës: me bindjen që objekti, e me të bashkë dhe 
materiali, përcakton shpeshherë edhe metodën e punës. 
Ky vëllim, i cili përmban dhe shkurtimet bibliografike të 
caktuara prej meje gjatë punës, si edhe indekset e fjalëve, 
ka marrë formën përfundimtare dhe është gati për shtyp.

Parimet dhe metoda e punës, të parashtruara në Hyrje, 

shfaqen në mënyrë konkrete në vëllimet e gjithë serisë, si 
në atë që është botuar si në vëllimet që do të ndjekin në 
të ardhmen. Nga ato, vëllimi i tretë, që, si u tha, edhe ky 
është dorëzuar prej meje, përmban fjalët e shkronjave C, 
Ç, D, DH, përveç përmbledhjeve frëngjisht dheindekseve 
të fjalëve. Struktura e veprës është e tillë, që mbarë vepra 
mendohet të përfshijë disa vëllime, pas parashikimeve 
rreth tetë e mbase edhe ndonjë më shumë. Mënyra e 
paraqitjes së lëndës do të jetë e njëjta në të gjitha vëllimet.

  Lexuesit e vëllimit 2 Studime etimologjike në fushë të 
shqipeskanë vënë re se duke u mbështetur në një konceptim 
të gjerë, të ri tëstudimeve etimologjike, janë arritur rezultate 
me rëndësi në fushëne studimeve të gjuhës e të kulturës sonë. 
A mund të na thoni diçkapër këto koncepte dhe parime 
shkencore që janë vënë në bazë të studimeve etimologjike 
dhe për mundësitë që kanë krijuar ato për të arritur në 
sqarime dhe zgjidhje të reja të burimit dhe të historisë së 
fjalëve të gjuhës sonë?

 U përmendën më sipër objekti, materiali, parimet e 
metoda e punës që ndiqet në këtë fushë studimesh. Këto, 
si u tha, janë të lidhura dhe kushtëzohen në mes të tyre. 
Dihet lashtërisht që etimologjia është dija që studion 
burimin e fjalëve. Në konceptin modern të zbatuar në këtë 
lëmë kërkimesh etimologjia ndërkaq përfshin një fushë 
më të hapët. Ajo duhet të rrokë historinë e elementeve 

përbërëse të leksikut të gjuhës në vështrimin më të 
gjerë të asaj fjale. Shtrohet detyra të ndiqet filli i jetës së 
fjalëve, fatet dhe zhvillimi i tyre në hapësirë e në kohë. Aty 
ndërkaq do pasur përherë parasysh që fjalët e një gjuhe 
nuk kanë ekzistuar e nuk ekzistojnë kurrë në vetvete.

Në të vërtetë janë njerëzit që e kanë folur e që e flasin 
gjuhën e që kanë përdorur e përdorin fjalët e sistemit të saj. 
Kështu elementet leksikore, fjalët, nuk mund të merren të 
shkëputura nga shoqëria dhe nga kushtet e saj ekonomike 
e kulturore. Duke i shikuar këto të gjitha – ashtu si edhe 
duhet – nga këndi i vështrimit të rrethanave vetjake të 
gjuhës shqipe, kërkimet etimologjike dhe rezultatet e 
tyre marrin një rëndësi të veçantë përbrenda gjuhësisë 
dhe përgjithësisht brenda lëmit të shkencave shoqërore. 
Dihet se shqipja ndër gjuhët motra të Evropës është e 
dokumentuar me shkrim relativisht vonë, në gjendjen e 
sotme të njohurive tona me këta pesë shekujt e fundit e 
këtej. Dihet më anë tjetër që ajo paraqet një ndër gjuhët 
e lashta të kontinentit. Këtë realitet të dyfishtë duhet 
ta kenë parasysh historia gjuhësore përgjithësisht dhe 
përbrenda saj etimologjia në veçanti dhe t’i përgjigjen në 
mënyrë shkencore objektive. Kjo vlen si në konceptimin, 
në rrokjen e kësaj problematike në përgjithësi si në punë 
të zbatimit të saj në gjurmimet etimologjike të gjuhës. 
Aty e ka burimin dhe metoda e punës, e cila, si u tha, 
kushtëzohet dhe nga objekti e nga materiali. Aty, për t’u 
ngjitur në disa shkallë më të moçme të gjuhës, ndihmojnë 
kryesisht dy lloj burimesh gjuhësore.

Më një anë janë përmendoret e vjetra të shkrimit, duke 
nisur nga ato të epokës kastriotiane e duke zbritur në 
kohë. Më anë tjetër është lënda e gjallë e gjuhës sot dhe 
e dialekteve të saj, brenda trojeve ku flitet shqipja dhe 
nëpër ngulimet e përhapura brenda e jashtë

Gadishullit Ballkanik. Kjo lëndë gjuhësore, ndonëse 
nuk është mbledhur ende tërësisht, paraqitet në ditë tona 
shumë më e pasur nga sa dihej sot e një shekull më parë. 
Ky rezultat është arritur kryesisht me punën e palodhur të 
shqiptarëve vetë në Shqipëri dhe nëpër viset e ndryshme 
ku flitet shqipja. Letrarë, arsimtarë e dashamirë të tjerë 
të gjuhës amtare kanë punuar, në kohët e kaluara, 
me vetëmohim, e shpeshherë në kushte të vështira, 
në mbledhjen e dokumentimin me shkrim të lëndës 
gjuhësore. Një punë më e thelluar, më sistematike, e me 
kritere shkencore më të shëndosha, është kryer e vazhdon 
të kryhet tek ne në epokën e Pasçlirimit nën kujdesin e 
pareshtur të Partisë. Krahas me këtë punë ka shkuar e po 
shkon dhe mbledhja e emrave të vendeve, e toponimisë, 
ku ruhet një pjesë e moçme dhe e paregjistruar e pasurisë 
leksikore të gjuhës.

Duke u mbështetur sidomos në këto të dhëna, për 
një pjesë të mirë të paditura më parë e për dijen, prandaj 
shumë herë të reja, ka qenë e mundur të arrihet në një 
fazë gjuhësore më të vjetër, ku dialektet kanë qenë më 
afër ndaj njëri-tjetrit, si dhe ndaj tipit të përbashkët të 
gjuhës. Në atë fazë mjaft fjalë dëshmohen me një trajtë 
ose me një kuptim të ndryshëm nga trajtat a kuptimet 
e sotme. Me këtë rrugë edhe historia e tyre paraqitet 
shpeshherë në një dritë të re. Ashtu mundësohet hetimi 
i trajtës a domethënies së kryehershme të fjalëve, dhe 
me këtë rast lehtësohet dhe diktimi, gjetja e burimit të 
tyre. Një ndihmë të mirë na japin në këtë mes të dhënat e 
dialekteve të diasporës shqiptare, të ligjërimeve sidomos 
të Greqisë e të Italisë; të shkulura para disa shekujve prej 
trungut të përbashkët të gjuhës, ato ruajnë shpeshherë 
tipare gjuhësore më të moçme. 

– Më e vështirë paraqitet puna e gjurmimit etimologjik 
kur dëshmitë e vjetra, shkrimore a gojore, mungojnë. Aty 
kërkimtari detyrohet të dalë jashtë caqeve të shqipes. 
Ndërsa gjer aty mjaftonte krahasimi i brendshëm, 
krahasim midis dialekteve ose ndërmjet dialekteve dhe 
burimeve shkrimore, tashti ndërmerren krahasime të 
jashtme, midis shqipes dhe gjuhëve të afra ( farefis) me 
të, krahasimeve të fushës indoevropiane. Në atë mes 
dalin në shesh tipare që dëshmojnë karakterin vetjak 
edhe të lashtë të shqipes në rreth të idiomave të kësaj 
familjeje gjuhësore. Shihet këndej rëndësia që merr 
etimologjia shqiptare edhe për gjuhësinë e përgjithshme 

NJËSIA GJUHËSORE
PASQYRON NJË NJËSI KULTURE

Tri pyetje Prof. Eqrem Çabejit
rreth Studimeve etimologjike në fushë të shqipes

Drita, 9 shtator 1979     
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indoevropiane. Gjithashtu në mënyrë të veçantë dhe 
për hetimin e gjuhëve ballkanike të lashta të zhdukura 
gjatë kohëve, e për gjuhësinë ballkanike në përgjithësi. 
Metoda e gjurmimit aty, përveç krahasimit, është edhe 
rindërtimi, diktimi i disa tipareve të padëshmuara në 
mënyrë konkrete. Aty puna e gjuhëtarit i përngjan asaj 
të arkeologut. Edhe ky nga disa mbeturina rrënojash, nga 
ndonjë hark, nga disa shtylla mbetur më këmbë, rindërton 
një tempull a një pallat të kohëve të lashtësisë.

Gjurmimet etimologjike përveç se për historinë 
e gjuhës janë me peshë edhe për historinë e popullit 
dhe historinë e tij kulturore. Populli shqiptar është 
trashëgimtar i një kulture ballkanike të lashtë.

Elementët e leksikut të shqipes të hetuara në historinë 
e tyre hapin shtigje për të gjurmuar elementët e kulturës 
popullore e të zhvillimit të saj në rrymë të kohëve. Me 
gjithë afrimet që ka me kulturat fqinje, kjo kulturë 
përmban tipare vetjake. Dhe ajo jo vetëm ka marrë prej 
sosh, po edhe u ka dhënë atyre nga elementët e veta, 
gjë që gjer më sot nuk ka qënë vënë në dukje sa duhet. 
Gjurmimet etimologjike janë një mjet në këtë mes për të 
nxjerrë në dritë këto rrethana.

Studimet etimologjike të shqipes kanë një traditë 
mjaft të pasur. Përveç dijetarëve të huaj, që gjuhësia 
shqiptare i vlerëson si duhet, do të theksohet se edhe mjaft 
gjuhëtarë vendës kanë lëvruar këtë fushë studimesh. Pa 
mundur të përmendim të tjerët, do të themi se një vend të 
veçantë zënë aty Kostandin Kristoforidhi dhe Aleksandër 
Xhuvani. E nga vargu i gjatë i arbëreshëvet të Italisë 
sidomos Dhimitër Kamarda edhe Marko La Piana.

Nga studimet në këtë fushë, a dalin të dhëna me interes që 
dëshmojnë për njësinë e gjuhës e të kulturës sonë kombëtare 
në periudhat e ndryshme të historisë? Gjurmimi i historisë 
së fjalëve ç’na tregon për traditat e gjuhës sonë të shkruar 
dhe për punën e frytshme të zhvilluar nga autorët tanë për 
përpunimin dhe pasurimin e vijueshëm të saj?

 Burimet kryesore për studimin e fjalëve të gjuhës në 
zhvillimin e tyre historik janë, sikundër u tha, shkrimet 
letrare, sidomos ato më të vjetrat, edhe gjuha e gjallë 
me dialektet e saj. Të dyja këto burime japin dëshmi për 
karakterin e njësishëm të gjuhës dhe bashkë me të edhe të 
kulturës popullore. Ka forma fjalësh që janë të barabarta 
në ligjërimet e Kosovës dhe në Çamëri, kjo për arsyen e 
ditur në gjuhësi që në një truall gjuhësor të caktuar anët, 
skanjet, ruajnë tipare më të lashta. Gjithashtu ka forma 
dhe kuptime fjalësh të dialekteve veriore e të autorëve të 
vjetër të Veriut që janë të ngjashme me ato që ndeshen 
në ligjërimet arbëreshe të Greqisë a të Italisë dhe te 
shkrimtarët e tyre. Këto të gjitha dëshmojnë për një njësi 
brenda ndryshimeve.

Njësia gjuhësore ndërkaq pasqyron një njësi kulturore. 
Me gjithë ndryshimet krahinore që shfaqen, si kudo, 
edhe përbrenda trevave shqiptare në këtë fushë, një dije 
në vështrimin e mirëfilltë të fjalës, një etnografi e një 
sociologji objektive nuk mund të mos vënë re karakterin 
në analizë të fundit të njësishëm të kulturës popullore.

Si në kulturën materiale, si në kulturën mendore 
të popullit tonë, ka elemente të përbashkëta të 
pamohueshme. Ata integrohen në një bashkësi më të 

madhe ashtu si integrohen dialektet në bashkësinë 
gjuhësore. Studimi historik i gjuhës, gjurmimet 
etimologjike të kryera në formë objektive, u japin në këtë 
mes studimtarëve të fushave të ndryshme një mjet në 
dorë për të rrokur disa nga tiparet qenësore, esenciale të 
kësaj kulture. Kuptohet vetvetiu që kjo është me peshë 
edhe për kërkimet në lëmin e historisë.

Në lidhje me këto, më së fundi, do vënë në pah se 
tradita letrare dhe pasuria dialektore që u zunë n’gojë më 
sipër, nuk janë dy fusha qenësisht të ndara njëra nga tjetra. 
Shkrimtarët shqiptarë, duke nisur që me autorët e vjetër, e 
mbase dhe me të tjerë që mund të kenë vepruar përpara 
tyre, kanë marrë vazhdimisht fjalë nga gjuha popullore. 
Ata shpeshherë i kanë përpunuar ato, i kanë shtënë në 
përdorim në veprat e tyre dhe i kanë ngritur ndonjëherë 
në një sferë kuptimore më të lartë. Kjo veprimtari ka vijuar 
pa ndërprerje dhe më vonë, ndonëse me përmasa më të 
vogla, edhe në shekujt para shkrimtarëve të Rilindjes. 
Këta ndërkaq, si në Shqipëri – edhe më parë – në Itali, 
duke u mbështetur dhe në traditën e mëparme, e kanë 
vazhduar këtë rrugë me frymë të vetëdijshme e në mënyrë 
të thelluar. Këtë rrugë po ndjekin edhe shkrimtarët e 
sotëm, me veprat e tyre në poezi e në prozë. Ata përveçse 
frymëzohen nga gurra e pashtershme e poezisë dhe gjuhës 
popullore, me drejtimet e dhëna nga Partia, synojnë edhe 
në pastrimin e kësaj gjuhe prej ndikimit të huaj dhe në 
pasurimin e saj të vazhdueshëm.

         EQREM ÇABEJ
(Marrë nga libri me intervista: Bashkim Kuçuku Uni 

krijues dhe vepra, Toena, Tiranë, 2019)
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(Mbi librin “Kinostudioja 'Shqipëria e Vjetër'”  të Gëzim Qëndros) 

MORFOLOGJIA E SIMBOLIKËS SË 
KINOSTUDIOS DERI NË DETAJE

Nga Enver S. Morina

Dromca fragmentare që vetëm gjuha na i bënë të mundshme 
që të hyjmë në mendimin e lartësuar dhe shterues të 

Kinostudios përmes citatit. Monografi monumentale për 
ikonografinë e Kinostudios. Vepra e Gëzim Qëndros është një 
guidë, është një hartë, është një glosar i thelluar në zonat e 
më të imëta dhe “të fshehta” të Kinostudios. “KINOSTUDIOJA 
“SHQIPËRIA E VJETËR” me nëntitullin në kllapa “Aventura 
seminare e gjurmës” botuar në serinë e Surrealizmit Socialist 
nga Shtëpia Botuese “Onufri” në vitin 2016. Vepra është e ndarë 
në pesë pjesë: në vend të prologut “Flurimi i hutinit”, tre kapituj 
“Gjurma mbi dyllë, “Procesi i gjurmëlënies” e “Aventura seminare 
e gjurmës” dhe pjesa e fundit në vend të epilogut “Kujtesa si 
hapësirë heterotopike”...  

Çdo histori, çdo vepër që shkruhet për Kinostudion, për 
kinematografinë “e vjetër” shqiptare duhet të niset nga hyrja, nga 
fjalia hyrëse si citat i veprës së Gëzim Qëndros: E shkuara po bëhet 
edhe më i paparashikueshme se e ardhmja (Svetllana Boym).

Një hyrje përmbajtësore dhe më përgjegjësi intelektuale. 
Dhe artistike për nga vlera njëkohësisht. Hyrja në këtë vepër 
shërbeu për të hyrë tashmë në epokën e artit socrealist. Për të 
rihyrë në kthinat e kësaj krijimtarie duhet harruar momentumin 
e përballjes së parë më të. Dhe përballja e parë ishte kinemaja 
në ambient të hapur, ishte ekrani i televizorit.

“Hutini i Minervës ngrihet në fluturim vetëm pasi bie 
muzgu,” - thotë Hegeli duke nënkuptuar, ndër të tjera, se vetëm 
pas perëndimit të një epoke historike fillon procesi i mirëfilltë 
i hulumtimit dhe njohjes në thellësi të natyrës dhe veçorive 
të saj të papërsëritshme. Kjo figurë misterioze e mitologjisë 
greko-romake (sivëlla me hutinin e Athinasë), quhet simbol i 
hulumtimit dhe filozofisë jo vetëm sepse arrin të shohë edhe në 
terrin më të plotë, por edhe sepse rri vazhdimisht mendjengritur 
duke shqyrtuar imtësisht gjithçka që hyn në fushën e shikimit 
të tij të mprehtë. Mbi epokën e stalinizmit shqiptar ka rënë 
prej kohësh “muzgu i historisë,” ndërkohë që mbi territorin e tij 
plot humbella, guva e hone të errëta, “hutini” ka nisur tashmë 
fluturimin e tij të heshtur.” Një hyrje të tillë zgjidhje enigme si 
prosede krijues e hasim tek “Ftesë në studio” të Ismail Kadaresë. 

Në veprën e Gëzim Qëndros, destruksioni i Derrida-s vjen e 
bëhet diskurs me nuanca e pikë referimi themeltar. E tërë vepra 
në “përmbylljen” deshifruese i përmbahet në pafundësi thënies 
së Derrida-s se “kuptimi nuk varet nga identiteti subjektiv por 
nga sfera të ndryshme të cilat prodhojnë interpretime.” (Cituar 
nga “Fjalori i kritikës moderne”).

Çasti fluturak i një vetëdije përjetimi dhe vraga e gjurmës 
prekëse sikur të deh për një ekzistencë tjetër, jo vetëm të një 
dileme të rizbuluar por të faktit të dokumentuar. “Dihet se 

akti zbulues nga një dialog i brendshëm, i cili në momentin e 
zbulimit na bën të përjetojmë përvojën, të ndërgjegjësohemi 
për një fakt, duke harruar idetë që kishim më parë për të. 
Pikërisht kjo vetëdije e përjetimit, ky dialog me veten që përbën 
themelin e fenomenologjisë, brendashkruan përvojën njerëzore 
në struktura kuptimdhënëse duke ia nënshtruar objektin e 
zbuluar analizave racionale dhe përsiatjeve me synim gjetjen 
e një domethënieje të re.”

Në kërkim të një refuzimi estetik drejt majave të ajsbergut 
“të pavetëdijshëm” komunist?! “Njerëzit që jetojnë nën 
diktaturë janë të obseduar nga dykuptimësia.”, thotë Gëzim 
Qëndro. Maksima empirike dhe racionale e një studiuesi prej 
shkencëtari: “Ne duhet doemos të kuptojmë atë që ndodhi vërtet 
duke kapërcyer stereotipet, pasi epoka e stalinizmit shqiptar 
është shumë më e ndërlikuar dhe më komplekse nga se është 
paraqitur deri tani.”

Përmes artit të interpretimit hermetik tashmë si shthurje e 
njohje Gëzim Qëndro e kërkon Gjurmën e Vulës a Vulën e Gjurmës 
tek Kinostudioja. Si bazë merr mendimin e Paul Ricceur të cituar 
disa herë për konceptin e Gjurmës në triptikun e analogjisë 
platoniane “ideja e të Njëjtit, Tjetrit dhe Ngjashmit”, nën skandalin 
e mendimit te Russell për thelbin e qasjes shkencore prirë “kah 
skepticizmi konstruktiv dhe i frytshëm.” Përherë rikthimi tek 
thelbi i një qasjeje shkencore është një nga paradigmat apriori të 
suksesshme. Ta rrëmosh shtrembërimin është një tjetër synim dhe 
uverturë e studiuesit. I vështirë për të hequr dorë, por konsekuent 
për ta shpjeguar saktë dhe më vërtetësi.

Kujtesa borgesiane e trand epokën. Riceur, i cituar nga 
Gëzim Qëndro ecën edhe një hap më tej. “Ne nuk e njohim 
të shkuarën, por mendimet dhe idetë tona për të shkuarën.” 
Filozofi francez Riceur e thyen kohen për ta futur në memorien 
e të tashmes si gjurmë paradigmatike e themel i ekzistencës.

Autori shqyrton, analizon në detaje pronaosin, kontekstin 
hapësinor e simbolik në imtësi, simbolikën përbërëse të 
elementeve, analogjinë me një tempull tjetër të kësillojt, me 
katedralen bazilikë në Vilnius në Lituani, vend në afërsi të 
vendlindjes së arkitektit rus të Kinostudios, Georgij Lavrovit.

Hapi i parë përballja me planimetrinë qarkore hyrëse te 
Kinostudios. Autori tashmë po bënë hapin e parë, syri i parë 
përmes të tretit ilustruar me fotografi.

Vetëm pak muaj para se të shpërfytyrohet pamja, një 
si ngjizje e modernes me të kaluarën, bëra disa fotografi të 
Kinostudios. Ende nuk kishin ndërhy inxhinierët dekorues të 
kohëve moderne. Pastaj Kinostudioja u bë pronë e Ministrisë 
së Kulturës. Sa e bukur do të ishte po të bëhet ambient për 
shitjen e çadrave.

Personale: Në vitin 1985 gjeometria deskriptive m’u bë 
obsesion por që fatkeqësisht nuk mu bë pasion. Përgatitesha 
për të nisur studimet e arkitekturës por hoqa dorë në çastin e 
fundit. Formulat matematikore më ishin bërë abstrakte dhe të 
pakapshme në zbrazësinë e tyre pragmatike për përfundime 
llogaritjeje jetësore.

Autori Gëzim Qëndro si një hulumtues i pakompromis dhe 
me një përpikëri shkencore i drejtohet edhe profesionistëve 
“anësor”. Njohësi i teologjisë dhe praktikave fetare të krishtera 
prof. Christopher Lockwood jep mendimin e Tij, fragment i cili 
jepet gjatë në libër.

Me një observim prej shkencëtari dhe njohësi të civilizimit 
shpirtëror Gëzim Qëndro ecën në imtësitë, detajet e objektit 
të Kinostudios si një kamerë shumëdimensionale dhe e 
pakufishme, thelbësore në sfidën për të arritur sa më afër të 
vërtetës. Siç edhe sistemi i ri kishte fillesat e dirigjuara nga 
lart për t’i lënë pavetëdijshëm pezull, edhe kuptimi merrte 
përmasat e shthurjes së mesazhit ikonik. Uji si pastrim nga 
ndotja, një si pastrim nga Njeriu i Ri socialist? Na ishte njëherë 
një shatërvan në sheshin “Liria” në Durrës. Përballë teatrit 
“Aleksandër Moisiu”. Ndoshta, u rrëzua nga se mungonte guaska 
në dorën e Gjon Pagëzorit që i hedh Krishtit ujë mbi kokë. Në 
kohet moderne qyteti bregdetar lejon prishjen e sheshit “Liria” 
dhe ndërtimit të të riut më plate graniti!

Po të ndalojmë për një referencë analogjia në kërkim 
tek sprova për një poetikë te Sabri Hamitit, atëherë vepra e 
Gëzim Qëndros është bioletra për një ideoletër, është kritikë që 
dëshmon për një objekt që shpalon një ideologji.

Referncialiteti, vjen e bëhet diskurs për njohje dhe rilexim. 
Pas leximit të parë siç thotë Sabri Hamiti te “Ideologji  e utopi 
letrare” “realja jetësore bëhet kundërshtarja më e madhe e 
ideores.”

Tri shtatorët në pediment dhe simbolika e tyre: “Organizimi 
formal i pedimentit përkthen pamorisht epërsinë e Idealit 
komunist, duke vendosur një hierarki të qartë midis besnikërisë 
së detyrueshme ndaj tij, që përfaqësohet nga shtatorja që ngre 
yllin dhe besnikërisë së individit kundrejt grupit etnik dhe 
kulturore të cilit i përket.” Autori në përpikëri dhe më një simetri 
mahnitëse analogjike hulumton konfiguracionin e Gjurmës 
“qe nuk përputhet me substancën e Vulës”, që është synimi 
kryesor dhe themeltar. I rëndësishëm për historinë e objektit 
të Kinostudios.

Kryqi dhe planimetria e tij? Autori citon Hans Biederman 
në lidhje me simbolikën dhe kuptimin e Kryqit. Është kontesti 
kontekstual i përballjes mes simbolikës së kryqit në epoka dhe 
territore të ndryshme, në veçanti si simbol i planimetrisë së 
kishave të krishtera dhe militantizmit ateist të bolshevikëve.

Shpjegimi i kubesë në katin e dytë të Kinostudios dhe 
krahasimet me ndërtimet e disa formave të tilla në kohë dhe 
hapësira të ndryshme të se kaluarës së largët të ndërtimeve 
arkiteknike qoftë në antik, qoftë në Mesjetë na jep një dimension 
tjetër të kureshtjes tonë si lexues. Si mbamendje dhe përvojë 
kur të vizitojmë, për shembull, kishën e Sofisë në Stamboll, 
kubenë e saj.

Një nga nënkapitujt shpjegues, i shkruan me dije të lartë 
jo vetëm nga të dhënat që jep është “Karakteri arkitektonik 
dhe “fshehja” e kubesë”. “Përdorimi i saj (kubesë-vër e. s. m.) si 
strukturë mbulimi ka shërbyer si udhërrëfyes për klasifikimin 
e orientimeve kryesore të historisë së arkitekturës, sepse mund 
të ballafaqojmë arkitekturat e kubeve (romake, mesjetare) me 
arkitekturat e rrafshëta (egjiptiane, greke)”, thotë autori.

Një libër i mbyllur që përmban një univers të gjerë të 
Kinostudios. Në dimensionin e hapur shohim ndërtimin e asaj 
lagje përreth por edhe të tërë Tiranës së thellë verilindore rrëzë 
Dajtit dhe përreth Arkivit të Filmit.

Hulumtimet e autorit vijnë tek teoria e arkitektit neoklasik 
Claude-Nicolas Ledoux, në gjurmët e termit arkitekturë 
folëse. Analogjia me Kinostudion është mbresëlënëse. Është 
propaganda e kohës ajo që diktonte projektet. Stalini ishte gjallë. 
“Roli që kish luajtur në shekuj propaganda përmes arkitekturës 
dhe artit në nxitjen e sakrificave ishte shumë i njohur, prandaj 
Stalini e shfrytëzoi potencialin e artit, muzikës dhe arkitekturës 
për t’i frymëzuar njerëzit të vetësakrifikohen në emër të idealit 
komunist.” 

Për ata që kanë të bëjnë me studimin e filmit artistik 
shqiptar, sidomos të periudhës së parë të saj, është veçanti dhe 
njëkohësisht madhështi ta kesh një vepër si të Gëzim Qëndros. 
Libri kap nivele të gjëra të ontologjisë dhe fenomenologjisë 
së Kinostudios, të qenies së saj. Nënthelbi i librit është Ajo 
“thjeshtësi fisnike dhe madhështi e qetë” (cituar Qëndron 
sipas të cituarit nga ai të Winckelmann-it-vër. e. s. m.) janë të 
dhënat kontekstuale dhe analogjike “përanash” që e bëjnë këtë 
libër edhe më afër lexuesit kureshtar. Sipas autorit funksion 
i rëndësishëm i arkitekturës deklamative ishte “paraqitja 
triumfuese e kumteve politike armiqve ideologjikë.”

Dhe shpjegimi “... Kinostudioja i ka kthyer shpinën haptas 
kryeqytetit të huaj që e mirëpriti duke u kthyer me “fytyrë” nga 
kryeqytetit ku u projektua.”, një pikëçuditëse bindëse a një 
anakronizëm në përmasa totale të pakapshme! Mohon Tiranën 
për t’u këshilluar me “liderin” e vendeve socialiste, siç edhe vet 
konstruktimi mohon traditën për t’u dirigjuar nga “e reja” e 
realizmit socialist!

Përmes shpjegimit dhe analogjisë me përvojën e rrjedhave 
të kulturës e artit në përgjithësi, pandehmës si kahja e kryqit 
të kubesë dhe vështrimi i shtatores së gruas na dërgon në fakt, 
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se kahja dhe vështrimi janë drejtuar qëllimisht kah Kremlini.
Autori arrin në përfundime sa imagjinative (në diskursin e 

sotëm konspirativ) aq edhe shkencore: “... ndodhemi përballë 
një programi të mirëfilltë ikonografik me përmbajtje fetare të 
cilën autori as që ka mundimin ta fshehë.” 

I bazuar në metoda dhe dije qenësore fenomenologjike 
autori përqendrohet tek hapësira në kohë dhe njëkohësisht 
koha në hapësirë për të rishikuar fillimisht, për ta vlerësuar 
më tej dhe për të arritur në përfundime të shteruara si një 
shikues fanatik ndaj objektit, ndaj simboleve “të fshehta” 
kontekstuale në kontestet e veprimtarisë të një institucioni 
si censurë dhe autokritikë agjitprope dhe ambiguitive klasike. 
“Nga fenomenologjia e artit dimë se subjekti vështrues është 
tejet i rëndësishëm, madje themelor, pasi forcat pamore që 
përcaktojnë fuqinë e kompozimit të një vepre arti, përfshirë 
edhe një ballinë ndërtese, nuk gjenerohen ashtu vetvetiu, nga 
brenda veprës, por nga subjekti vështrues, duke kaluar nëpër 
proceset e perceptimit, interpretimit dhe shijimit estetik. 
Fenomenologjia e artit merret pikërisht me strukturat e këtij 
procesi.”

Vërtetë funksioni pamor ka arritur qëllimin e estetëve të 
regjimit sovjetik se “objektet estetike duhet të shfaqeshin si 
prani të heshtura.” dhe arkitektura socialiste si “pasqyrim i 
realitetit në dinamizmin e tij revolucionar.”

Bashkëbisedimi i një regjisori me liderin e kohës dhe njërin 
nga pesë, gjashtë personalitetet kyçe të Luftës së Dytë Botërore, 
në mbamendjen e trashëgimisë së civilizimeve botërore, sjell 
filmin “Ivani i tmerrshëm”. “Filmi Ivani i Tmerrshëm është një 
nga dëshmitë më elokuente dhe të drejtpërdrejta të simbiozës 
së teorisë së “Romës së tretë” me ambicien e Stalinit për ta 
kthyer Moskën në qendrën ekumenike të komunizmit botëror 
dhe fesë ortodokse.”

Nënkapitujt “Profecia e “Romës së trete” dhe “Manipulimet 
sovjetike me teorinë e Filofei-t” janë më të afërta dhe 
përmbajtësore në marrëdhënieve me filmin, duke vënë në 
simetri prodhimin e një filmi epik, në kohë të papërshtatshme 
dhe në përballje me liderin vendimmarrës. Në anën tjetër vet 
kinematografia shqiptare për dekada nuk arriti ta tejkaloj 
“Skënderbeun” e vitit 1953. Ndoshta ishte realizimi “Nëntori 
i dytë” vepra epike e historike njëkohësisht për ta bërë më të 
diskutueshme dhe më sipërfaqësore mungesën e Skënderbeut 
në një version të dytë. Qoftë ky edhe si bashkëprodhim!?

Pikarritje në ambiguitetin e trinomit fe-histori-kulturë: 
“Me programin ikonografik dhe me produktin e saj, filmin, 
Kinostudioja u bë pjesë e synimit të propagandës që të luante 
përmes ideologjisë zyrtare rolin e dikurshëm të fesë për të krijuar 
një identitet të ri shqiptar, një model të ri njeriu dhe një kulturë 
të lidhur me agjenda me të cilat, për mirë apo keq feja, historia 
dhe kultura e një vendi në shekuj janë lidhur pazgjidhshmërisht. 
Historia e regjimeve totalitare me frymëzim marksist-leninist 
tregon se edhe ato kishin agjenda të tilla politike.”

Lënda e hulumtimit zgjerohet. Tek Kreu i dytë “Procesi 
i gjurmëlënies” autori largohet nga objekti i Kinostudios, 
kapërcen tek zanafilla e veprimtarisë së “largët” të gjenezës, 
tek jeta dhe vepra e arkitektit të Kinostudios, tek arkitektura 
në kohën e Stalinit dhe qëndrimi i shtetit sovjetik ndaj fesë dhe 
kishës ortodokse ruse. Në detaje jepet qëndrimi dhe kthesa e 
marrëdhënieve të Stalinit me kishën ortodokse ruse nga viti 
1917 deri në vitin 1953. Fillimisht terrori policor e pas pushtimit 
nazist, shkas afrimi i kishës ortodokse dhe lirisë fetare. Dhe 
afria me tematikën thelbësore të veprës: qëndrimi i pushtetit 
shqiptar ndaj fesë nga përurimi deri sidomos në vitin kur feja 
u ndalua me dekret (1967).

Autori Gëzim Qëndro duke cituar e gjënë krahasimin 
përshtatës dhe analogjik. Shembulli i cituar nga Zhdanovi 

“mish-mash i çmendur” dhe “mish-mashi i stilit arkitekturor 
të Kinostudios”.

Pikëpamjet e Stalinit për gjuhën e folur elaborohen në 
detaje për ta shkëputur dhe lënë “të lirë” gjuhën e simboleve, 
një dukuri tjetër e trajtuar me shkas në ikonografinë jo vetëm 
të Kinostudios. Shembulli i dy simboleve të lashta Yllit dhe 
kryqit, siç thotë autori “pavarësisht se kanë një histori shumë 
më të lashtë se komunizmi dhe krishterimi nuk mund të luajnë 
funksione simbolike të ndryshme nga identiteti që kanë marrë.”

Në kapitullin “Proletariati ynë që je në tokë” elaborohet 
karakteri i hapësirës së kubesë, përvoja fenomenologjike 
e kubesë dhe apoteoza e Njeriut të Ri në marrëdhënie me 
apoteozën e Punës. Zhbirimi, thellësia e rrjedhshmërisë së një 
studimi analitik na jep të dhënat përmbajtësore të qëndrimit 
fillimisht tradicional ndaj Punës dhe më pas qëndrimin marksist. 
Puna në mitologji dhe në nismën histori qenka parë si sinonim 
i mundimit dhe torturës! Marksizmi e kthen “përmbys” duke 
e vënë të kundërtën e punës, siç thotë autori, “demokratizimi 
dhe parazitizmi shiheshin si “mëkatet më të rënda” për moralin 
puritan socialist.”

Filozofia e historicizmit, determinizmit, “fundit të historisë” 
etj. i kanë paradigmat marksiste si lufta e klasave dhe forcat 
prodhuese për të arritur tek “vetpërcaktimi i Qendrës” si 
forma më e lartë në panteonin simbolik të një objekti laik. 
Autori citon dhe mbështetet tek Marksi, Hegeli, Trocki, Poperi, 
Dunkani, Derrida, Berlini etj. Që “matricën teologjike” ta vë në 
rrjedhshmërinë e traditës dhe fundin e historisë.

Derrida është shprehur, cituar nga Gëzim Qëndro se 
“perëndia e re, i shënjuari i ri transcendental është gjuha.” Dhe 
siç thotë studiuesi në analogji me këtë thënie dhe se si dogma 
teologjike “gjuha shkencore” e propagandës “nuk merr përsipër 
të provojë asgjë.”

Poetika dhe ngushëllim, fundi i diktaturave. Derisa filmi 
i regjisorit Saimir Kumbaro “Vdekja e kalit” me skenar të 
Nexhati Tafës erdhi shpejt dhe më tërë ironinë e pashkruar 
si një përsëritje ciklike e harresës së regjimit, ndërhyrja në 
pronaosi vite më pas është një shenjë e shkërmoqjes të së 
kaluarës edhe në pikën e vetme të mundësisë së fshehtë e “të 
pavetëdijshme” të ikonografisë fetare. Kjo nuk ndodhi as pas 
vitit 1967. Gjysmëshekulli më pas “revizionimi” dhe mbyllja e 
plagëve qëllon në shenjën e një vepre të shpëtuar në ingranazhin 
e pushtetit komunist. Nuk konservohet, as nuk restaurohet 
por hiqet që objekti të kaloj për një veprimtari tjetër. I vetmi 
objekt që sipas Gëzim Qëndros ruan lidhjen e kohës Moskë-
Tiranë dhe jo anasjelltas dhe gërsheton arkitekturën socialiste 
me ikonografinë e krishterë deri në periudhën kur “duhet” 
ndërhyrë në pamje të parë. Kapërcyelli i ndërrimit të sistemeve 
siç thotë autori vuajtësit nga regjimi e përcollën xhelatin “duke 
brohoritur drejt e në morgun e historisë.”

Nëse tashmë gjatë leximit në faqet e parafundit kemi arritur 
te njohja e objektit, në këtë rast Kinostudios, nën shembullin 
e cituar se “Iluminizmi kërkoi ta çlironte Historinë prej fatit të 
parathënë mitik por, padashur, hyri në të njëjtën hulli mendimi.” 
nuk arrijnë dot të njëjtën gjë për të shkruar për veprën me syrin 
e kritikës kritike, sepse autori arrin majat e shterimit të lëndës 
duke treguar një dije të lartë ligjërimi, një vepër të përkryer 
studimore. Prandaj edhe këtë shkrim e mbizotërojnë citimet 
që mbet ana më programatike e një vepre.

Është Gëzim Qëndro që me një libër voluminoz, me një 
përkushtim përmes gjuhës të na jap tërë imazhin e Kinostudios 
në një gjendje të ngrirë, tashmë si histori e Kinostudios “së 
vjetër”. 

Nostalgji: Filmin e parë artistik shqiptar e kam parë në 
Kijevë, në ambient të hapur, në mbrëmje. Rreth vitit 1971. Ishte 
“Njësiti gueril”. Një te premte gjyshi paska pritur në radhë për një 

biletë për ta parë filmin “Skënderbeu”. Dhe qenkan grumbulluar 
shumë të interesuar. Në rrëmujën e krijuar në Kino “Rinia I” në 
Prishtinë, gjyshi me veshë kombëtare, tirq, shokë, xhamadan, 
cigare qelibari dhe plis dallohet nga trupgjatësia filigran. Një 
polic i rëndit i kishte thënë: “O plak, ma mirë me pas shku me fal 
xhumanë, se si ke ardhur në këtë rrëmujë për biletë filmi!” Gjyshi 
vdiq në vitin 1972. Më vonë këta filma i përcillnim çdo të diele në 
TVSH pas programit te Teatrit të Kukullave. Kinostudioja nuk e 
dinim që ekzistonte. Vetëm 50 vite nga ndërtimi dhe përurimi 
e pashë për herë të parë. Afër 800 veta kanë qenë të shkruar në 
siglën e tridhjetë e tre filmave artistik prodhim të Kinostudios 
deri në vitin 1972. Gjashtëdhjetë vite pas ndërtimit, në prag të 
restaurimit bëra fotografitë e para të objektit të Kinostudios, 
sidomos te pronaosit, pedimentit në përgjithësi. Dhe fjalia në 
kapitullin e fundit “U përpoqëm vetëm të propozojmë një lexim 
të ri nj ndërtese historike me shpresën se përmes këtij leximi 
kemi parë atë që regjimet totalitare e fshehin, por që padashur 
e tradhëtojnë veten në artin e tyre zyrtar.”

Megjithatë, në fund mesazhi i autorit ishte i qartë, është i 
dhembshëm: “Kinostudioja, mund të gjallonte ende si formë e 
mnemes, (kujtesa si njohje), si njëra nga rrugët për t’u kthyer të 
e shkuara, për ta kuptuar dhe njohur më mirë.”

Në objektin e Kinostudios është vendosur Ministria e 
Kulturës. Një shpërfytyrim “i domosdoshëm” do të thoshin 
oligarkët e pushtetit mbi kulturën!

Është Gëzim Qëndro, është libri e Tij “Kinostudioja...” vepra 
më monumentale, tashmë në përjetësi që përjetëson këtë 
institucion të rëndësishëm të ndërtimit dhe përurimit vetëm 
7, 8 vite pas lufte. “I rrënuar” në përmbajtje dhe i shpërfytyruar 
përreth, objekti i Kinostudios “së vjetër” (në thonjëza “i vjetër” 
sepse nuk ka më të re), tashmë nostalgjia dhe historia (1953-
1990) ruhet në këtë libër. Po cilët libra si literaturë themeltare 
deri me sot kanë të bëjnë me Kinostudion dhe filmin artistik 
shqiptar përgjatë rrjedhave kinematografike? Paraardhësit, 
si Abaz T. Hoxha, Abdurrahim Myftiu, Josif Papagjoni dhe të 
tjerë. Për historianët e filmit do të mbetët si një kujtim “Na ishte 
njëherë një Kinostudio” (titull i librit të studiuesit të përkushtuar 
dhe historianit të filmit Abaz Hoxha, botuar në vitin 2013), 
për estetët e filmit si një ikonografi simbolike e Kinostudios 
“Shqipëria e vjetër” dhe për nostalgjikët dhe pasionantët, 
si një rrëfim brilant, një paradigmë shkencore, një studim 
shumëdimensional e shterues e një studioje kinematografike 
me më rreth 700 punëtorëve të saj, e prodhimin e qindra 
dokumentarëve, kronikave e kinozhurnaleve, përgjatë 30 viteve 
të ekzistencës.

Ndonjë studiues fanatik i Kinostudios mund të dyshoj 
në kohërat moderne, se ishte pikërisht inaugurimi që u bë 
në përvjetorin e themelimit të Ushtrinë Popullore, që pastaj 
shumica e filmave t’i kushtohen Luftës Nacional-Çlirimtare.

Autori është konsultuar me literaturën që trajton orientimin 
e objekteve të kultit e fjalor të simboleve, ka takuar shumë 
dëshmitar të kohës, ka pyetur ekspert dhe njohës profesional, 
është bazuar në vizatime të dërguara nga studioja sovjetike.

Lexuesi i librit të Gëzim Qëndros përtej kufirit? Duhet 
kapërcyer rrugë të gjatë, edhe me lakore imagjinatave që një 
lexues nga Kosova të arrij te Kinostudioja “Shqipëria e Re”. 
Nostalgjia të bënë kurioz. Filmat si “Njësiti gueril”, “Debatikët”, 
“I teti në bronx” pas vetëm një dekade (1971-1981) të shfaqur 
në dhjetëra kinematë e atëhershme në Kosovë, u mbyllen në 
ekranin e Televizionit Shqiptar në disa rajone të Kosovës. 
Studentët shqiptar në Beograd i janë gëzuar kur filmi “Lulëkuqet 
mbi mure” mori çmimin kryesore, në Festivalin Ndërkombëtar 
të Filmit në vitin 1980. Nga të dhënat për këtë film thuhet se 
askush nga realizuesit e filmit nuk ndodhet në Beograd, bile 
edhe vet informacioni kishte arritur vonë në Tiranë!
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ARDHJA E TIJ
Askush nuk beson më

Te rikthimi i Krishtit të Parë,
Sidomos ata të vetëquajturit shenjtorë,

Njerëzit kanë dy mijë vjet
Që e përdhosin Krishtin
Dhe festojnë madhërisht

Datëlindjen dhe Datëvdekjen e tij,

Po unë që jam femër
Po aq shenjtore sa “virgjëresha” Mari,

E ndiej Frymën e Shenjtë
Që ma gërryen përbrenda trupin

Dhe ma përgatit mitrën
Për riprodhimin e ri.

E nëse askush nuk beson më
Në virgjëri,

Fara e Tij me siguri
Një ditë do të zërë

Nga seksi i një myslimani
Me një të krishterë.

1. Ti ke deklaruar se ciklin “Kryqëzimi i frymës”, 
ku figurë qendrore është Krishti, e ke shkruar 
në vitin 2000, në ndërrim të shekujve dhe ia ke 
kushtuar të dashurit tënd Latifit, i cili ka shumë 
pak kohë që është ndarë nga jeta. Si ke mundur 
të gjesh pikëtakime? Le të ndalemi te poezia 
“Ardhja e Tij”. Si ta kuptojmë rebelimin apo 
mosbesimin tënd në lidhje me ringjalljen?  

Poezia, në ndryshim nga proza, nuk i duron dot 
fare faktet biografike. Ajo lind nga ndjesitë dhe 
eksperiencat personale, ku evokimet e figurave 
simbolike apo përqasjet e situatave të ngjashme 
përbëjnë atë çka i jep poezisë origjinalitetin.  

Poezinë “Ardhja e Tij” e kam shkruar tamam 
natën e vigjiljes së shekullit të ri. Është fat i madh 
të jetosh ndërrimin e shekujve që ndodh një herë në 
jetë, sepse ka plot që nuk arrijnë ta provojnë fare. 
Dhe është akoma më fat të jesh i dashuruar dhe të 
besosh në ardhjen e Atij. Njeriu i dashuruar ka prirjen 
ta përjetësojë ndjenjën e tij përmes trashëgimisë.  

Mosbesimi i shfaqur ndaj ringjalljes lidhet 

me kontekstin e së përditshmes, me dukurinë e 
hipokrizisë e të falsitetit njerëzor, e jo me simbolin 
e përjetshëm të Krishtit, i cili është aq frymëzues për 
idealin e dashurisë njerëzore. Dhe, a nuk ka ardhur 
koha vërtet për një martesë mes feve të ndryshme, 
prej së cilës të lindë Ai, që do t’i sjellë njerëzimit 
paqen?! Se aq shumë po i vuajmë sot aktet terroriste 
në emër të fesë.  

Unë si femër (në atë kohë fort e dashuruar me një 
burrë mysliman) u besoja më shumë instinkteve të 
mia dhe, si poete, rebelizmit ndaj çdo tabuje, sado 
e shenjtë të ishte ajo. Secila prej ne femrave ka të 
drejtë të mendojë se është një Shën Mëri që do të 
lindë Njeriun, i cili do të ndryshojë botën. Dhe sipas 
rrëfimeve biblike, Zoti zgjodhi Marinë, e cila vetë 
çuditej me zgjedhjen e tij, pasi e mendonte veten një 
vajzë të thjeshtë nga Nazareti. Fryma e Shenjtë nuk 
mund të jetë gjë tjetër, përveçse një orgazmë e lartë, 
ardhur prej një dashurie qiellore, sepse nuk mund të 
lindet një Krisht nga një lidhje e rëndomtë njerëzore.  

DASHNORI KRISHT
E pashë

Si t’u hollua
Dhe t’u anua qafa
Mbi supin e majtë

Një njollë e madhe
E kuqërremtë

Mbeti atje
Prej dhëmbëve të mi
Ngulur si ushunjëza

Ta thitha tërë gjakun
Përzier me lëngun e bardhë

Të gjëndrave të tua
E ndjeva

Si t’u përpëlit
Shpirti

Rënkimi
T’u fundos nëpër frymë

M’u kryqëzove në prehër
Krahëlëshuar
Syperënduar

2. Si imazh, Krishti lidhet me dashurinë e 
pakushtëzuar, dhënë duke mos pritur për të 
marrë, Agape, sikurse e përdorin grekët... Ai 
kryqëzohet mes një vuajtjeje të thekshme.  Ti e 
ke shfrytëzuar këtë fakt, duke e paraqitur në këtë 
poezi përmes erosit. Përmes cilave etapa arrihet 
te dorëzimi? 

Përkushtimi-dhënia-dorëzimi. Gjithçka nis me 
përkushtimin ndaj tjetrit, vazhdon me dhënien apo 
kur ti i jepesh me trup e shpirt atij që e do fort, dhe, 
në fund vjen dorëzimi. Nuk e di, por përherë kam 
menduar se ka diçka të përbashkët mes grahmave 
të njeriut që i dorëzohet vdekjes dhe njeriut që i 
dorëzohet erosit. Sepse dorëzimi është dhënie dhe 
dhimbje bashkë. A nuk është madhështore figura e 
Krishtit me qafën e anuar e sytë perënduar, teksa 
i është dorëzuar vdekjes, pasi gjithë energjinë e 
dashurisë e ka derdhur te njerëzit? Dhe, e dimë 
që është një grua plot mëkate, Maria Magdalena 
ajo që pastron trupin e tij gjithë plagë nga vuajtjet 
e kryqëzimit. Po a nuk është po kaq madhështore 
pamja e një burri në sytë e një gruaje teksa i 
dorëzohet asaj, pas çlirimit të atij akti madhështor 
seksual, që siguron vazhdimësinë e jetës mbi tokë? 
Jemi mësuar të flasim shpesh për dorëzim të femrave 
ndaj meshkujve, por nuk ka të dytë akti vetëflijues i 
këtij burri, qoftë ky edhe simbolik. 

Të gjitha gjërat simbolike mund t’i gjejmë në 
veprimet tona të përditshme, mjafton që të kesh sy 
poeti për t’i parë dhe imagjinatë për t’i bërë bashkë.  

Një bisedë me Rita Petron për poezitë e shkruara para dy dekadash kushtuar 
të dashurit të saj, Latifit tanimë të ndjerë

RITA PETRO:
Ende nuk e kam shkruar 

poezinë e mungesës
Bisedoi: Andreas Dushi
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Krishti vdes nga dashuria për njerëzimin. Dhe 

përkushtimi im i këtij cikli është: “Për atë burrë që di 
të vdesë për një grua/Për atë burrë që di të rrojë për 
një grua”. Te poezia “Dashnori Krisht”, fjala Krisht 
del më shumë si cilësim, si vlerë që i shtohet të qenit 
i dashuruar. Se një poete femër nënvetëdijshëm 
kërkon dhe gjen simbole mashkullore, pavarësisht 
se akti i vetëflijimit nuk ka gjini.  

LIGJI I POHIMIT DHE I MOHIMIT NË KRYQËZIMIN 
E TRUPAVE

POHIM
Maja e gozhdës

Ngulur në shpinën time
Pranë shtyllës vertebrore

Arrin deri në shpinën tënde
Pa e dëmtuar palcën,

Kjo është dashuri
Në moshën madhore.

MOHIM
A e keni parë

Apo e keni ndier
Si kryqëzohet mishi me mishin

Pa ndihmën e sendeve
Të hekurta apo të drunjta?!

Një elektrizim natyral
I përshkon trupat e mishtë,

Kur në brendësi të tyre
Derdhen trupat e lëngët,

Dhe si në djegien e dy qirinjve
Që qëndrojnë pranë e pranë

Prej zjarrit të brendshëm shkrihen
E lëshohen te njëri-tjetri
Duke humbur me dashje

Formën e tyre.

3. Në titull “Ligji” ngjan si ndonjë rregull 
themelor i fizikës, por, në fakt, vëmë re  se ai 
trajton/shpjegon metafizikën e fizikës. Si ndodhi 
takimi në poezi i këtyre dy realiteteve kaq të 
largëta? 

Ndodhi përmes kryqëzimit. Ligji i Pohimit lidhet 
me atë çka të gjithë e dimë se kemi të bëjmë me 
një bashkim fizik – dy trupa, ndonëse të bashkuar 
mbeten përsëri dy trupa: Krishti dhe Kryqi, Gruaja 
dhe Burri, secili me individualitetin e vet.   

Ndërsa te Ligji i Mohimit kemi një proces kimik, 
shkrirjen e trupave nga nxehtësia, nga ndjesia e 
mrekullueshme e dashurisë dhe shndërrimin e tyre 
në Një. Individualitetet humbasin me dëshirë formën 
e tyre. Dhe kjo është forma më e lartë e të qenit të 
dashuruar verbërisht.  

Natën
E shoh veten në ëndërr

Të gozhduar në trupin tënd,
Në mëngjes arsyeja,

Djalli më i keq që krijoi Zoti,
Më thotë: “Respekto lirinë tënde!”

“Respekto lirinë e tjetrit!”
Në djall liria jote!
Në djall liria ime!

Rroftë robëria e shpirtit!

4. Ngjan sikur besimi lind nga mosbesimi dhe 
shpëtimi nga bashkimi i dy të ndryshmëve. 
A ishte kështu edhe marrëdhënia jote me të 
dashurin? A filloi nga mosbesimi përballë tij e 
mandej, shpëtimi ju erdhi të dyve, kur u bëtë një? 

Dashuria si ndjenja më e lartë njerëzore njëkohësisht 
na çliron, na hap horizonte të reja ndjesish e na e 

përgatit mendjen për veprime inteligjente e të 
larta, por, nga ana tjetër, na prangos ose më mirë 
vetëburgosemi. Dhe kjo ndodh me dëshirën tonë 
të plotë. Ndaj rebelizmi ynë për paradoks drejtohet 
kundër gjithë botës që do të na shkëputë prej njëri-
tjetrit.

KURORA
Kurora me gjemba
Mbet përjetësisht

Mbi kryet e Krishtit.
Kurora e lavdisë

Shëtit kokë pas koke
Te mëkatarët

5. Kurora si dëshmi e padrejtësisë. Po dëshmia e 
drejtësisë ku qëndron? 

Jetojmë në një realitet, ku ai që vendos drejtësinë, është 
i pari që shkel ligjin; ai që merr rolin e liderit, sillet me 
arrogancën e dhunuesit; ai që duhet të na mbrojë, na 
e rrezikon më keq jetën; ai që duhet të na e ngrejë 
lart moralin, na heq edhe atë pak shpresë që kemi; 
ai që duhet të na frymëzojë, mendon veç për veten 
e tij. Ndaj, kurora me gjemba është njëkohësisht dhe 
dëshmi e të drejtit, e mbrojtësit tonë, e udhëheqësit 
shpirtëror, e frymëzuesit mendjelartë.   

 6. Le të kthehemi te faktet biografike me të cilat 
e nisëm intervistën. Si i priti dhe si u ndie Latifi, 
kur lexoi këto poezi kushtuar atij? Po ti si je 
ndier, kur lexove dorëshkrimin e romanit të tij, 
“Kufiri”? 

Latifi kish një humor të mrekullueshëm dhe ironi 
aq fine, sa edhe kur ndihesha keq, ia bëja hallall. Më 
thoshte duke qeshur se poetët i idealizojnë gjërat 
dhe ai nuk kishte lidhje me Krishtin e poezisë sime. 
Mendoj se atë nuk e kanë bërë të lumtur poezitë 
e mia, por ajo çka bënim përditë për njëri-tjetrin. 
Por, sigurisht që ndihej i përkëdhelur në sedër nga 
përkushtimi i librit tim Ndërsa në rastin tim si 
personazh do të tregoj diçka për të qeshur. Kur isha 
e re dhe lexoja ato romanet e famshme me histori 
grash të mrekullueshme, ëndërroja të bëhesha dhe 
unë ndonjëherë personazh i ndonjë libri, prej ndonjë 
autori të madh, si për shembull Kadareja. Në fakt u 
bëra personazh, por nga një autor që shkruante libër 
për herë të parë. Këtë ia thosha Latifit dhe qeshnim 
me lot. Sot ndihem aq e lumtur që jam personazh 
kryesor te romani “Kufiri”, që përjetëson një dashuri 
që kapërcen çdo lloj kufiri e që frymëzon secilin që 
e lexon.  

Unë e kam provuar njëherë te kasollja në mal
Sapo kishte shkrirë dëbora dhe pemët i kishin zënë 

ethet e pranverës
Vdekja kishte shije eksituese, të athët si fruti i 

papjekur
Apo më mirë t’i lëmë krahasimet romantike

Si seksi yt.

7. Ti ke shkruar një poezi, në të cilën ëndërron të 
vdesësh bashkë me të dashurin tënd në pranverë. 
Si të lindi kjo ide në kulmin e dashurisë? 

Sepse e kam provuar ndjesinë e bukur të vdekjes, 
ndaj e kam shkruar. 

8. Cila është poezia që akoma nuk ia ke shkruar? 

Poezia e mungesës. Sepse nuk më ka munguar 
asnjëherë në 20 vitet që përjetuam bashkë. Skicë nga libri
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Në një pranverë shumë të hershme të moshës 
sime të re e kisha njohur Anton Pashkun, por jo 

me emrin Anton, po me emrin Nue. Isha fëmijë kur 
nëpërmjet bashkëshortes së kushëririt tim, që ishte 
motra e Anton Pashkut, e kisha takuar Antonin e me 
të cilin më vonë edhe jam shoqëruar. 

Meqenëse vimin nga i njëjti vend (Zymi i Hasit) sa 
herë takoheshim përherë bisedonim për Hasin, për 
visin prej nga e ka prejardhjen i madhi Gjergj Kastrioti, 
pastaj Pal Hasi, familja Bogdani (Ndre, Pjetër, Gjon e 
Lukë Bogdani), bisedonim për viset ku punoi Gjon 
Nikollë Kazazi, Pjetër Karragiqi, Mihill Suma, Lazër 
Lumezi, Ndue Bytyçi, visin ku u varros Atë Luigj Palaj, 
ku jetoi dhe u vra Shtjefën Gjeçovi, ku u lind dhe u 
varros Katarina Josipi… Pra, Anton Pashku vinte nga 
gjiri i kulturës dhe trashëgimisë së lashtë shqiptare.

Atëbotë me Antonin na lidhte shumëçka, kurse tash 
na lidhin kujtimet e ëmbla për të dhe për veprat e tij të 
mëdha, që ia fali kulturës shqiptare.

Anton Pashku u lind në Grazhdanik, afër Prizrenit, 
më 1 janar 1937. U pagëzua në Konkatedralën e Zojës 
Ndihmëtare në Prizren, më 8 janar 1937, datë kjo që 
zyrtarisht edhe i mbeti si datë e lindjes. Nënën, Getë 
Nikë Kërhanaj (mbiemri i vajzërisë), e kishte nga Zymi, 
kurse babën, Tonin, nga Karashëngjergji (Shëngjergji 
i sotmë) afër Zymit. 

I ati i Antonit punonte bukëpjekës. Kishte punuar 
në Gjakovë, Prizren, Fushë-Kosovë, Prishtinë e gjetkë, 
andaj edhe kishte pak kohë t’i përkushtohej fëmijëve 
të vet – Ndout (Antonit) e Verës. Kjo kishte ndikuar 
që edhe Nou (Antoni) përherë të ishte i tërhequr, i 
vetmuar. Ai e kishte zgjedhur vetminë si në familje 
e po ashtu edhe në shoqëri. Vetëm gjatë pushimeve 
dimërore apo atyre verore Antoni shkonte në Zym te 
dajat e vet – Nikë Dodë Kërhanaj.

Me mbiemrin Pashku e pagëzoi gjyshi i tij, pasi vetë e 
kishte mbajtur në pagëzim. Pra, gjyshi – Pashku, emrin 
e vet ia dha për mbiemër nipit, të cilin gjatë e kishte 

pritur familja të vinte në jetë. Familja e Anton Pashkut 
kishte zbritur në Prizren nga fshati Karashëngjergj, që 
në një mënyrë ishte si lagje e Zymit të Hasit. Sot më 
të afërmit e tij në Shëngjergj (lagja Dodaj) e mbajnë 
mbiemrin Kolëndrekaj, kurse pothuajse të gjithë 
kushërinjtë e tij, që janë shpërngulur nga katundi i 
përmendur e mbajnë mbiemrin Bytyçi, si dhe një pjesë 
e tyre e mbajnë mbiemrin Gjoni.

Antoni ishte brezi i 12 i Bytyçasëve që kishin 
ardhur nga krahina e Bëtyçit dhe që ishin vendosur në 
vendbanimin që dikur njihej si Shgjeq, pastaj Bëtyç e 

më vonë Karashëngjergj, kurse nga tetori i vitit 1996 
njihet si Shëngjergj, që është afër Zymit të Hasit, 
komuna e Prizrenit. 

Në kohën e Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene 
familja e Antonit e mbante mbiemrin Gjoni, mirëpo 
administrata e pushtuesit sllav ia kishte ndërruar në 
Gjonoviq. Megjithatë, me ndërrimin e pushtuesve, 
në vitin 1947, kur kërkohej riemërimi i familjeve, kjo 
familje e ktheu mbiemrin e të parëve – Kolëndrekaj 
(Kolë Ndreka). Këtë e bëri vetëm e vetëm për t’i ikur 
mbiemrit që ia kishin sllavizuar në Gjonoviq.

Gjyshi i Nout (Anton Pashkut) Pashku, me familjen 
e vet kishte bërë shumë lëvizje për kushte më të 
volitshme jetësore. Ai me familje ishte shpërngulur nga 
Shëngjergji dhe ishte vendosur në Gjakovë, pastaj në 
katundin Kushavec, afër Gjakovës, më vonë në Prizren 
e nga aty në fshatin Grazhdanik (ku u lind Nue Pashku 
alias Anton Pashku) dhe përsëri në Prizren. Me kalimin 
e familjes nga vendi në vend ata edhe e kishin ndërruar 
mbiemrin në Bytyçi. Nga Grazhdaniku familja e madhe 
Kolëndrekaj ishte ndarë. Gjysma e tyre ishte vendosur 
në Prizren, kurse pjesa më e madhe ishte kthyer në 
Shëngjergj, ku edhe tash gjenden. Ndërkaq, babai i 
Anton Pashkut – Toni, nga Prizreni ishte vendosur në 
Fushë-Kosovë, ku për mbiemër e kishte marrë emrin 
e stërgjyshit – Pashku, andaj edhe Antoni (shkrimtari) 
u quajt Pashku.

Anton Pashku së bashku me motrën e vet Verën 
kryesisht u rritën pa nënë. Nëna u kishte vdekur kur 
Antoni i kishte shtatë vjet. I ati – Toni qe martuar tri 
herë. Bashkëshortja e parë i vdiq pak muaj pasi kishte 
lindur një vajzë. Më pastaj Toni u martua me Getë Nikë 
Kërhanajn (1913-1944). Me te pati katër fëmijë – dy 
i vdiqën, kurse dy të tjerë (Nou alias Anton Pashku 
dhe Vera) u rritën. Më vonë Tonit i vdiq edhe gruaja 
e dytë (nëna e Anton e Vera Pashkut) e më pas Toni (i 
ati i Anton Pashkut) u martua për të tretën herë. Kësaj 
radhe me Lubicën nga Janjeva, me të cilën ka pasur 
pesë fëmijë. 

Nue (Anton Pashku) shkollimin fillor e nisi në 
shkollën fillore “Bajram Curri” në Prizren, ku mësues 
e kishte Pal Lumezin (i njohur edhe si Pal Shkollari), që 
ishte me prejardhje nga Zymi e njëherësh në Prizren 
e kishte edhe fqinjë të parë. Po ashtu, në shtëpinë e 
Antonit në Prizren banonte edhe Frrok Nikë Hilë 
Pecollaj, nga Zymi, i cili ishte mësues në fshatrat e 
Suharekës, por që Anton Pashkut i ndihmonte të nxinte 
sa më shumë njohuri të reja. Pas shkollës fillore Anton 
Pashku e kishte filluar gjimnazin në Prizren, të cilin më 
vonë e kreu në Prishtinë. 

Antoni ishte martuar me Paulina Miten, nga 
Prizreni, që jetonte në Prishtinë. Fëmiu i parë që u 
kishte ardhur në jetë kishte qenë Gjoni, i cili u kishte 
vdekur, kurse ky çiftë bashkëshortor ka lënë në jetë 
dy fëmijë: Paulinin dhe Lulen, që jetojnë në Prishtinë. 

Antoni shpirtërisht ishte i lidhur ngushtë me 
Shëngjergjin, me Zymin, me Hasin e Thatë. Për këtë 
edhe fëmijët përherë i kishte mësuar të krenohen se 
janë zymjanë, se janë hasjanë, se rrjedhin nga ato vise 
shkëmbore, që e mbajnë ngjyrën e hirit, ngjyrën e gurit, 
ngjyrën e thatësisë...

Anton Pashku vdiq në Prishtinë  para plot 25 vjetve, 
pra më 31 tetor 1995 dhe u varros (më 1 nëntor 1995) 
afër babait të vet, Tonit, në varrezat e Kishës së Shën 
Prenës në katundin Karashëngjergj (Shëngjergj i 
sotmë). 

Gjithë kohën punoi në “Rilindje”, njëherë gazetar, 
mandej redaktor i Rubrikës së kulturës e në njëzet 
vjetët e fundit, redaktor në Redakësinë e botimeve 
“Rilindja”. Shkrimet e para letrare filloi t’i botojë në 
revistën “Jeta e re” në vitin 1955. Me krijimtari letrare 
është marrë plotë 40 vjet (1955-1995). 

Ka botuar edhe në revistat shkencore e letrare, 
si në “Jeta e re”, Zani i rinisë”, “Dituria”, “Thema”, 
“Flaka e vllaznimt”, “Bota e re” e në “Fjala”. Ka qenë 
edhe redaktor i revistës letrare “Jeta e re” dhe revistës 
“Fjala”. Kryesisht ka shkruar me iniciale e më së shumti 

ANTON PASHKU,
 SHKRIMTAR I RIPAGËZIMIT 

TË LETËRSISË SHQIPE
nga Frrok Kristaj

Me emrin dhe veprën e Anton Pashkut lidhet letërsia bashkëkohore shqiptare. Vepra e tij 
e ka madhështinë e shkrimtarit të së ardhmes. Ai na vjen si Modeli pashkian, që paraqet si 
vetëdije e pastër letrare, si vizion i rrallë në historinë e kulturës dhe të letërsisë shqiptare.



ExLibris  |  E SHTUNË, 12 DHJETOR 2020 11
shkrimet gazetareske i ka nënshkruar me a të vogël në 
kllapa - (a).  

Ishte anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës 
dhe nga viti 1993 ishte anëtar i Akademisë së Shkencave 
dhe Arteve të Kosovës.

Veprat e Anton Pashkut:

TREGIME, “Jeta e re”, Prishtinë, 1961
NJI PJESË E LINDJES, “Rilindja”, Prishtinë, 1965
KULLA, “Rilindja”, Prishtinë, 1968
SINKOPA, “Rilindja”, Prishtinë, 1969
OH, “Rilindja”, Prishtinë, 1971, 1979, 1986, 1990, “Camaj-Pipa”, 

Shkodër, 2003, “Berati”, Prizren, 2012 
MBI KOMUNIKIMIN POETIK, “Dituria”, Prishtinë, 1972  
KJASINA, “Rilindja”, Prishtinë, 1973
GOF, “Rilindja”, Prishtinë, 1976
LUTJET E MBRËMJES, “Rilindja”, Prishtinë, 1978, “Berati”, Prizren, 

2011, “Piramida”, Prishtinë, 2015
TRAGJEDI FANTASTIKE, “Rilindja”, Prishtinë, 1986, 1989
TRAGJEDI MODERNE, “Rilindja”, Prishtinë, 1986
GALTINA (e përgatiti Shaip Beqiri), “Faik Konica”, Prishtinë, 2005
Shtëpia Botuese “Rilindja” në vitin 1986 i botoi veprat e zgjedhura 

të Anton Pashkut në tri vëllime: TREGIME FANTASTIKE, OH 
dhe TRAGJEDI MODERNE.

Veprat e Pashkut të përkthyera në gjuhë të huaja:

PRIPOVETKE, përktheu në gjuhën serbe Vehap Shita, “Nolit”, 
Beograd, 1967

KJASINA, përktheu në gjuhën maqedone Luan Starova, “Misla”, 
Shkup, 1975

OH, përktheu në serbisht Ismet Memiç, “Prosveta”, Beograd, 1983, 
“Jedinstvo”, Prishtinë, 1983

KULLA / Anton Pashku. Në: The angry cloud, An anthology of 
Albanian stories from Yugoslavia. Prishtinë, Kosova Association 
of Literary Translators, 1991

THE LASSLAY UNDER THE TURKEY-OAK / Anton Pashku. Në: The 
angry cloud, An anthology of Albanian stories from Yugoslavia. 
Prishtinë, Kosova Association of Literary Translators, 1991

FLOÇKA / Anton Pashku. Në: The angry cloud, An anthology of 
Albanian stories from Yugoslavia. Prishtinë, Kosova Association 
of Literary Translators, 1991

GLÖD (Gof ), përktheu në gjuhën suedeze Ullmar Qvick, 
Studiekamraten, Tollarp (Suedi), 1996 

FIÈVRE (Gof ), përkthyen në gjuhën frenge Eqrem Basha e 
Christiane Montecot, Petite Véhicule, Paris, 2000

FIÈVRE (Gof ), përkthyen në gjuhën frenge Eqrem Basha e 
Christiane Montecot, L’espace d’un instant, Paris, 2003

APARAT PROFESORA KOSA, e përgatiti për shtyp Voja Cariç, e 
përktheu në gjuhën serbe Halil Jupa e A. Pashku, “Rilindja”, 
Prishtinë, 1961

Veprat e të tjerëve për Anton Pashkun:

Rexhep Qosja: SHKRIMTARË DHE PERIUDHA, “Instituti 
Albanologjik”, Prishtinë, 1975

Rexhep Murtez Shala: CD LIBRIS – antidrama e autorit, “Papyrus”, 
Prishtinë, 2001

Alfred Uçi: ESTETIKA E GROTESKUT: grotesku në letërsinë shqipe, 
“Akademia e Shkencave të Shqipërisë”, Tiranë, 2001

Sabri Hamiti: LETËRSIA BASHKËKOHORE (vepra letrare 10), Libri 
për Antonin, “Faik Konica”, Prishtinë, 2002

NË MBRETËRINË POETIKE, zgjodhi dhe përgatiti për shtyp Anton 
N. Berisha, “Kuvendi Salezian”, Prishtinë, 2002

Kujtim Rrahmani: INTERTEKSTUALITETI DHE ORALITETI: E. 
Koliqi, M. Kuteli, A. Pashku, “AIKD”, Prishtinë, 2002

Kujtim M. Shala: VOX-i I ANTON PASHKUT, “Gjon Buzuku”, 
Prishtinë, 2002

Nysret Krasniqi: LIBRI I PASHKUT, (romani Oh – interpretim 
letrar), “Gjon Buzuku”, Prishtinë, 2005

ANTON PASHKU – GJENIU I MODERNES, (kujtime, poezi, 
vlerësime, krijimtari figurative në 10-vjetorin e vdekjes), 
përgatiti Frrok Kristaj, Sh.B. “A. Pashku” Prishtinë e K.L. “A. 
Pashku” Kukës, 2005

Kujtim M. Shala: SHEKULLI I LETËRSISË SHQIPE, “Gjon Buzuku”, 
Prishtinë, 2006

Mehmet Kraja: E SHTUNA IME, publicistikë, Shpërpjestimet 
Pashku, “PEN Qendra e Kosovës”, Prishtinë, 2009   

Vjollca Dibra: MOZAIKU I JETËS MODEL I ARTIT. Poetike e 
tregimeve të A. Pashkut – studime, Sh.K.K. “A. Pashku”, 
Prishtinë, 2009

Abedin Koiçiçi: FORMIMI I FJALËVE DHE VLERAT E TIJ NË 
PROZËN E SOTME SHQIPE NË KOSOVË, (mbështetur në 
veprat e autorëve A. Pashku e R. Qosja), “Geer”, Tiranë, 2011

Anton N. Berisha: VETËDËSHMI TË ISMAIL KADARESË PËR 
LETËRSINË, “Gjon Buzuku”, Prishtinë, 2013

Zana Memedi: GJUHA DHE STILI NË PROZËN E ANTON PASHKUT, 
“Logos-A”, Shkup, 2015

ANTON PASHKU – STILIST I LIGJËRIMIT, zgjodhi dhe përgatiti 
Frrok Kristaj, K.L. “Shtjefën Gjeçovi”, Zym-Has, 2016

Rexhep Murtez Shala: ANTIDRAMA, intervistë e improvizuar me 
Pashkun, “Neokultura”, Prishtinë, 2016

Nysret Krasniqi: LETËRSIA E KOSOVËS 1953-2000, Autorët e 
letërsisë së refuzimit, “AIKD”, Prishtinë, 2016

Sabri Hamiti “ANTON PASHKU” (studim), “Albas”, Prishtinë, 2017

IN MEMORIAM: HASAN HASANI

 VEPËR E KRIJUAR 
ME PËRKUSHTIM 
DHE NË HESHTJE

Hasan (Malë) Hasani (1947 – 2020) na la trashëgim 
një varg veprash letrare me vlerë, sidomos disa 

nga kurorat sonetike (akrostikë) të hartuara me dije e 
përkushtim, ku vështron poetikisht disa nga figurat më 
të rëndësishme të botës sonë. 

Kjo krijimtari, e filluar në vitin 1967 kur botoi librin 
e parë me poezi “Krojet e bardha”, pasurohet më shumë 
të tjerë në vazhdimësi, për të mbërritur rrafshin mjaftë 
të lartë me veprën e botuar në fillim të këtij viti “Mirditë 
dhe mirditorë” (Faik Konica, Prishtinë 2020), ku autori 
dëshmoi mirëfilli botën e vet poetike. 

Një vepër tjetër e rëndësishme e Hasanit është 
“Leksikoni i shkrimtarëve shqiptarë 1501 - 2001” 
(i ribotuar disa herë, ku i gjejmë të dhënat për 2600 
shkrimtarë tanë), i vetmi i tillë i bërë dhe i botuar deri 
më sot në botën tonë. 

Hasani ishte një gjurmues i zellshëm i teksteve 
të shkrimtarëve të traditës, që përligjet sidomos me 
botimin e veprës komplete të Ernest Koliqit (në gjashtë 
vëllime) dhe të librit më vete “Dy shkollat shkodrane”.

*

Kush e ka përcjellë nga afër veprimtarinë letrare të 
shkrimtarit Hasan Hasanit s’ka asnjë dyshim të thotë se 
ajo u krijua në vijimësi, me përkushtim dhe në heshtje; 
larg zhurmës dhe interesave grupore. 

I përvuajtur dhe i pathyeshëm përballë vështirësive, 
ai ishte i vetvetes dhe me forcat vetanake ia doli të 
hartonte dhe të botonte një varg veprash letrarë 
të llojeve të ndryshme, për fëmijë dhe të rritur, që 
ndriçojnë botën tonë dhe botën e tij të brendshme.

Veprimtaria e Hasanit shtrihet në tri degë kryesore: 
a) vepra në fushën e poezisë dhe të prozës, b) vepra të 
karakterit publicistik dhe c) puna në revistat letrare 
“Jeta e re”, “Fjala”, “Pionieri” etj.

Në fushën e poezisë dhe të prozës,  për fëmijë dhe të 
rritur, Hasani Hasani botoi një varg veprash me vlerë, 
që përligjet dhe nga kompleti i veprave të tij në 15 

vëllime, të botuar më 2018 e të promovuara në shtëpinë 
e Kulturës në Gjakovë. 

Poezia dhe proza për Hasnin ishin dy mënyra të 
të shprehurit, dy mundësi për të shqiptuar botën që 
e rrethonte, dukuri nga rrjedha e njeriut tonë nëpër 
kohë, po dhe shqetësimet e brendshme dhe dhembjen 
e tij, që përligjet në forma të ndryshme në veprat që i 
botoi.

Në poezi Hasan Hasani u nis nga poezia e traditës, 
nga poezia e Mjedes, e Camajt etj., po me kohë kërkoi 
dhe përdori forma të tjera, që afroheshin dhe përkonin 
me poezinë bashkëkohore në ish Jugosllavinë dhe në 
Evropë. 

Në mënyrë të veçantë e përdori kurorën sonetike 
(akrostikun), ku vështroi e shprehu poetikisht disa 
nga figurat më të rëndësishme të botës sonë letrare 
e kulturore. Të përmendim këtu kurorën sonetike 
kushtuar Buzukut, Bogdanit, Hasan Prishtinës, Nënës 
Tereze etj. 

Në këto krijesa poetike Hasani përdori një shumësi 
figurash poetike dhe tablo të lartësuara; hartoi vargje 
me përkushtim, nga dalin kuptime shumësore, që janë 
cilësi e teksteve poetike.

Hasani botoi dhe disa libra me poezi haiku, formë 
që kërkoi njohje të këtij lloji dhe aftësi për ta hartuar.

Në fushën e prozës Hasani botoi disa përmbledhje 
me tregime dhe romane. Në to ai përdori një rrëfim 
kryesisht të mbështetur në rrëfimin e traditës sonë 
gojor, por të pasuruar me rrëfimin e shkruar të traditës 
sonë dhe të traditave të tjera letrare në prozë.

Në të gjitha këto vepra Hasani e vështroi, nga 
rrafshe e aspekte të ndryshme, botën tonë dhe njeriun 
tonë; përmes rrëfimit ndriçoi dukuri shoqëror e plagë; 
shqetësime dhe tragjika në periudha të ndryshme, 
sidomos të jetës së shqiptarëve në ish Jugosllavinë.

Si shkrimtar Hasani krijoi dhe një varg veprash 
për fëmijë dhe të rinj në dy llojet kryesore: poezi e 
prozë. Në to dëshmoi aftësinë që tekstin dhe mënyrën 
e shtjellimit, gjuhën dhe stilin t’ia përshtatë moshës 
së lexuesit, kryesisht nxënësve për të cilët dhe qenë 
shkruar.

Ai bëri dhe një punë për shumëçka të rëndësishme 
në përgatitjen e veprave të disa shkrimtarëve tanë 
të traditës: Ernest Koliqit, Nermin Vlora Falaskit, 
Musine Kokalarit; përgatiti numra tematikë të revistës 
letrare “Jeta e re” për Ernest Koliqin, Nermin Vlorën, 
Musine Kokalarin, Mehdi e Mithat Frashërin, Vinçenc 
Prenushin, Azem Shkrelin, Beqir Musliun etj.

Një punë sa me vlerë aq dhe të rëndësishme Hasani 
bëri dhe në revistat “Jeta e re”, “Fjala”, “Shkëndija” e 
sidomos “Pionieri” ku kreu punën e bashkëpunëtorit, 
të redaktorit dhe (për shumë vite) ishte kryeredaktori 
i “Pionerit”.

Përmbledhja e fundit me poezi e botuar me titullin 
të rrallë e simbolik “Mirditë e mirditorë”, është dëshmia 
dhe testamenti i tij kryesor poetik.

Dhe vetëm ky libër do të mjaftonte që Hasan Hasani 
t’i ketë siguruar vetes një vend me rëndësi në letërsinë 
tonë.

Vepra që na e la trashëgim Hasan Hasani e bën atë 
të pavdekshëm.

ANTON NIKË BERISHA
IBRAHIM KADRIU
SABIT RRUSTEMI

Prishtinë, më 3 dhjetor 2020
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Thanas Medi (1968) hyri në letërsinë shqipe në 
kohën kur bashkëmoshatarët e tij, shumica, 

po dilnin kokulur prej andej, ishin dorëzuar, kishin 
braktisur thurimat rinore për sukses letrar, për lavdi 
letrare ose ishin ambientuar për bukuri në mjedisin 
gala dhe galerinë e prototipave jetësorë-krijues që dikur 
e patën stigmatizuar, atakuar, shpërfillur. Duket sikur 
skena jonë kulturore të ofron këto dy mundësi, ose të 
pranohesh e të lakohesh si shkrimtar a artist i madh, 
pa e marrë mundimin të jesh ndonjëherë i tillë, pa qenë 
nevoja të merresh me letërsi e arte përkushtimisht, 
ose t’i kushtohesh artit, letërsisë si krijues origjinal, 
të jesh me to e për to në çdo orë të çdo dite të jetës 
tënde, dhe të kundrosh me nënqeshje kompetentët 
letrarë, burokracinë kulturore të Shqipërisë që sillet 
përqark vetvetes me zbulesa e shërbesa siç sillen qentë 
endacak rreth bishtit të tyre. Thanas Medi i takon asaj 
pakice që e kanë letërsinë qëndrore në qenien e tyre; 
nuk ushqehen prej letërsisë shqipe si psecialistë të saj, 
por e ushqejnë atë me vepra të reja, të vlera. Duke hyrë 
në moshë pjekur në letërsi, fjala e tij artistike, ashtu siç 
mund të pritej, ka peshë, saktësi dhe përgjegjësi gati 
testamentale.

  E kam njohur Thanasin nga v.1987, njohjen si 
shkrimtar e nisa me “Fjala e fundit e Sokrat Bubës” 
(2013); çdo libër fitues çmimesh të rëndësishëm tërheq 
vëmendje, aq më tëpër kur autori nuk është pjesë e 
salloneve dhe e paradhomave ku vendoset përkohësisht 
fati e fama disa orëshe e librave; nëpërmjet leximit 
pashë se autori përfaqësonte më shumë se veten në 
romanin e tij, përfaqësonte  një brezni, një grup të 
caktuar etno-kulturor, dhe dy kohë, të shkuarën dhe 
të tashmen….

Statusi shoqëror i Thanas Medit është gërshetim 
rrethanash historike, mpleksje e fatit shekullor të një 
pjese arumunësh, me Shqipërinë e gjysmës së dytë 
të shek XX; filiz (si edhe ne të tjerët) i një shoqërie 
eksperimentale ku fillojnë e zbehen me program 
shtetëror, me propagandë e masa policore deri në 
zhbërje dallimet etnike, dallimet fetare, dallimet 
krahinore, dallimet ekonomike dhe klasat tradicionale; 
një besim po lulëzon në vend të besimeve fetare: 
komunizmi origjinal shqiptar, rregullat e tij origjinale, 
ligjet e tij, po ashtu origjinalë, të hartuar në mënyrë 
krijuese duke i dhënë fizionominë përkatëse jo vetëm 
strukturave shtetërore por çdo individi. Nuk synohet 
vetëm rend i ri shoqëror-politik, por edhe krijimi i 
njeriut të ri, pra - një inxhinieri komplekse gjenetike, 
nëse mund ta themi figurativisht. I vetmi autoritet 
moral e ligjor është Partia e Punës; vlera njerëzore që ta 
siguron jetesën e lehtë  dhe mbijetesën si privilegj është 
partishmëria, shërbimi ndaj saj. Nuk ka tjetër kapital 
të ligjshëm veç përkatësisë në Parti e vendndodhjes në 
hierarkinë e saj, nuk ka njësi të besueshme  vlerësimi 
veç saj; në krye të proceseve transformuese/historike 
është Partia, ajo ideon dhe përgatit deri në hollësi jetën 
shpirtërore e materiale të nënshtetasëve të saj; për 
rrjedhim kemi nomenklaturën politike, nga njëra anë 
dhe popullin nga ana tjetër, popullin e edukuar si krah 
i lirë pune për makinerinë dhe projektet shtetërore; 
popullin, i madh e i vogël si ushtar nën armë ose në 
rezervë për ta mbrojtur sistemin nga ndërhyrjet e 
jashtëme apo lëvizjet e mundëshme, të brendëshme. 

Sqarimet e mësipërme socilogjike do të ishin 
të tepërta nëse nuk do të bëhej fjalë për romanet e 
deritashëm të Thanas Medit. Detyrohemi ta sjellim 
mozakiun e asaj të shkuare sepse ajo periudhë është 
bota lëndore e frymore e romaneve “Hija e mallkuar” 

(2011), “Fjala e fundit e Sokrat Bubës” (2013),  “Kohë e 
djegur” (2016) dhe “Valsi i një dasme fantazmë” (2019). 
Njeriun e asaj periudhe, mbrujtur nga inxhinieria 
totalitare e gjejmë në çdo faqe të romaneve të tij, qoftë 
si viktimë, qoftë si përgatitës e shkakrtar fatkeqësish. 
Edhe kur personazhet e tij zhvendosen në emigrim, në 
qytete e qyteza të Greqi, instinktivisht manifestojnë 
gjurmët e një mendësie, edukate e kulture të veçantë, 
të lartëpërmendur.

Kolonat mbi të cilat e ngrë eposin e tij Th. Medi, 
duken të njohura, të trajtuara në letërsinë shqipe, të 
paktën paradigma individ-shtet totalitar. Nuk është 
krejtësisht ashtu. Duke qenë admirues i fakteve të imëta 
jetësore, më tepër se sa ndjekës i modave moderne e 
eksperimentale shkrimore, Th. Medi sjell me ngjyra të 
gjalla njerëzit e zakonshëm dhe mendësinë autentike 
të epokës, kryesisht njerëzit e fshatit;  mënyrën si 
ata flisnin, arsyetonin; mënyrën si hynin në debate e 
konflikte me njëri –tjetrin; mënyrën si përthithnin e 
rishpërndanin trillime e zezona për ‘armikun’; mënyrën 
si i shprehnin ndenjat e forta të dashurisë a të urrejtjes, 
të militanizmit politik, të nënshtrimit a të shfytyrimit. 
Në këtë pikëpamje, në katër romanet e Th. Medit 
kemi një enciklopedi vrojtimesh, dëshmish, sjelljesh 
e shprehjesh gjuhësore, të vleshme për t’u vjelë për 
studim nga ana anthropologjike. Por shkrimtari Th. 
Medi shkon më larg se kolegët e tij letrarë kur shkruan 
për socializmin shqiptar dhe njeriun përkatës: ai na  
bën të mendojmë se njeriu nuk është vetëm viktimë 
e sistemeve, por edhe mishërim i tyre, embrion i tyre; 
njeriu i përçudnon sistemet, u jep atyre ngjyra të reja 
e tonalitete  shtesë nga fizionomia e tij shpirtërore; 
pra, nuk ishte ashtu koha, sistemi, siç thuhet rëndom, 
por ashtu ishin edhe njerëzit, pjesa përcaktuese e tyre, 
ashtu ishte natyra e tyre mentale e humane.

Nga tipologjia, poetika e romaneve të Th. Medit 
anon nga realizmi, nga realizmi kritik, në formën e 
vet më sublime, më lakonike. Historitë parashtrohen 

nga  Virion Graçi

në një ekspozicion të qartë, ngjarjet shkojnë në rend 
të drejtë kronologjik nga episodi në episod, konfliket 
dramatike e kanë të dukshme nisjen si dhe pikën 
kulmore të përplasjes që është njëkohësisht edhe 
shthurja e saj duke i çuar personazhet qartësisht në 
caqet e tyre; personazhet karakterizohen hollisisht, nga 
pamja fizike, nga ligjërimi me nuanca të dallueshme, 
tipike, çka sjell vizatimin vëllimor të unit të tyre, 
ndonëse janë elementë të një shoqërie të standardizuar 
ku individualizmi dënohej si shfaqe mikro-borgjeze. 
Brenda poetikës të realizmit kritik, Th. Medi u jep 
penelata natyraliste disa personazheve të tij, atyre 
që shkojnë përtej sistemit për nga ligësia, brutaliteti, 
indoktrinimi, hipokrizia dhe tuhaflliku; ngjashëm 
me Emil Zolanë te Xherminal-i, ju vendos heronjve 
të tij për mbierma emra kafshësh (mushka) ose emra 
sendesh me tingëllime qesharake (sholla, çerepi, 
shëllira, zavalli, etj,) e kjo është gjetje efikase, mjet 
stigmatizues etik e estetik.

Nuk mund të ndrydhim në pak rreshta disa qindra 
faqe romanesh, por një hero heteronym që shfaqet 
nga vepra në vepër e ndjejmë. Ai është i afër për nga 
botëkuptimi dhe botëpërjetimi me autorin, si një vetje 
e tij fiksionale. Dhe heroi heteronim e jep me pak fjalë 
aksin dramatik/autorial: “Në vendet e huaja nuk kisha 
të tashme/Isha me kohë të djegur. (“Kohë e djegur”, 
f.247) ky mendoj se është filli që i ndërlidh si një libër 
I vetëm historitë e veçanta, të sistemuara në katër 
libra. Heroi autobiografik-fiksional ka ndjeshmëri dhe 
shprehi poeti lirik, ai ashtu I përshkruan çastet e tij më 
fatlume, në mënyrë poetike të strofëzuar, si më poshtë:

 “Kërceu në këmbë. Dyllë në fytyrë/ sa s’i ra varomë 
për herë të dytë./ U takuam../ m’i dha t’ia shtërngoja sa 
të doja gishtrinjtë../ I la sytë të ngjiteshin me të mitë./ 
Sy të ndritshëm/ Të larë me lot/ Që frika i kishte bërë 
më të bukur nga ç’qenë”. (“Kohë e djegur”, f.278) 

“E kisha dhe kur ajo u këput si kërcell nën mua,/ dhe 
kur putheshim sa mbeteshim pa frymë,/ dhe kur më 
kujtoi: kujdes mos më lësh shenjë,/ dhe kur më tha me 
zë të ngashëryer, më dhemb,/ dhe kur u ndez si zjarr 
bubulak,/ dhe kur u shua si pulëbardhë e vdekur në 
breg…/ dhe kur s’më mbeti mbeti veçse të rrëzohesha 
mënjanë..” (“Kohë..” f.172)

“Zbukuronte baltën ku hidhte këmbën, gardhin ku 
hidhte sytë (“Valsi…” f.10)

  I përkthyer në rumanisht dhe i perceptuar me 
entusiazëm si shkrimtar i vllehëve shqiptarë e fatit 
të tyre historik, Th. Medi është romancier i dalluar i 
hapësirës sonë të përbashkët. Në Shqipëri nuk mund 
të vlejë vetëm për vllehët përcaktimi: “Muhaxhirë në 
vendin e tyre, të braktisur udhëve të fatit, si mes një 
deti me lotë, me pikëllim. (“Valsi..” f.9) Fatkeqësisht, 
është epitaf i përbashkët.

Lëvrimi i temave të së kaluarës nuk e largon 
shkrimtarin nga aktualiteti; fokusuar te bashkësia e tij 
e origjinës, ai afirmohet shkrimtar shqiptar, për nga 
vetëdija, për nga shprehja gjuhësore, për nga përjetimi: 
“Që të rrimë shtrembër e të flasim drejt,  populli ynë 
i dashur nuk është aspak ashtu siç e gënjen veten e 
trumbetohet gjithandej, është thjeshtë frikacak… 
Ne ngjizemi me frikë që në mitrën e nënave tona, 
mëkohemi me frikë që në shpërgënj, rritemi me frikë, 
mendojmë me frikë, qeshim me frikë, qajmë me frikë, 
dashurojmë me frikë, dhjesim me frikë, rrojmë e 
vdesim me frikë. Frika e syrit që përgjon,, e veshit që 
dëgjon dhe e kërbaçit që ndëshkon, shoqëron në varr 
çdo shqiptar. Çdo njeri të këtij vendi, nga Konispoli në 
Vermosh. (“Kohë..” f.83)  

Heroi heteronim i Thanas Medit, nuk është tribuni 
anti regjim, nuk është hero politik a kryengritës; 
i vetëdijshëm se u përket botëve në zhdukje, në 
vetëshkatërrim, ai është ushtar i dashurisë njerëzore, 
në kuptimin biologjik dhe estetik të fjalës. Heroi i tij 
kërkon fitore e vijimësi në kohë nëpërmjet lidhjes 
dashurore-martesore; kjo është A-ja dhe Zh-ja në 
abetaren e tij të jetës, unifikimi mishëror e shpirtëror 
me njeriun e adhuruar, me vajzën e dashur; këto caqe 
biologjiko-filozofike janë prologu dhe epilogu tragjik 
në epopenë gri të mosrealizimeve e dështimeve në 
dashuri e në jetë, në tokën e hijeve.

KRONIKAT GRI TË 
THANAS MEDIT
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Romanin e fundit të sapobotuar nga Shpend Sollaku 
Noe, shkruar në gjuhën italiane "Filius Hostis, Il 

figlio del  nemico" (“Biri i armikut”) e lexova me një 
frymë. Në të ka aq shumë Berat, aq episode, që brezi 
që u rrit në Shqipërinë komuniste, i ndjeu në cdo hap, 
duke humbur aq shumë jetë lirie. 

Kanë kaluar 30 vjet nga rënia e shtetit komunist 
dhe ne, dëshmitarët e asaj periudhe të përfshirë në 
përditshmërinë tonë, në luftën për  jetesë, i kujtojmë 
shumë pak, pse jo, edhe aspak.  Dhe kështu, si padashje, 
jemi duke bërë gabimin e madh, sepse një histori që 
harrohet, rrezikon rikthimin akoma dhe më të egër të 
pasojave të atij sistemi, që na dëmtoi përditë e ngapak. 
Por ja që ka disa shkrimtarë si Shpend Sollaku Noe, 
që i risjellin të gjalla, të dhimbshme, që përvecse na 
prekin memorien tonë, na bën të mundur arsyetimin se 
cdo gabim dhe krim, jetuar aso kohe, duhet të rithuhet 
me zë të lartë. Historia e popullit tonë që ka kaluar 
në periudha të dhimbshme, pikërisht tek harresa e ka 
tragjizmin e vet. Kështu ka ndodhur ndër shekuj dhe 
nëse do të vijojë njëlloj, ripërsëritjet nuk do të vonojnë.

Romanin “Biri i armikut” po e quaj roman-ditar 
jete, një kronologji qytetare, sepse autori ja ka dalë të 
ngërthejë  fort dhe bukur copëza jete, ndjesi të asaj 
kohe, pasqyruar në jetë të ndryshme personazhesh. Në 
cdo faqe që lexoja, sikur jetoja ditët tona të asaj kohe 
në Berat, ku gjithcka zjente nën rrogoz, ndërsa kujtime 
shoqesh dhe shokësh që vuajtën, më erdhën para syve.  

Mosdhënia e një të drejte studimi në shkollën e lartë 
aso kohe, ishte nisja e dënimeve për atë që goditej. 
Për një të ri 18 vjecar, ishte nisja e periudhës së frikës, 
përndjekjes, revoltës dhe dënimit të pashmangshëm. 
Kështu ndodhi me Venetik Kazazi, personazhi kryesor 
në roman, rreth të cilit përsillen  fate djemsh  të tjerë 
dhe vajza, familjet e të cilëve jetuan përndjekjet politike 
dhe dënimet e formave nga më të ndryshmet. Ai sistem 
këtë kishte qëllim: të ngulte frikën që të tulateshe, 
të mos ngrije zërin ndaj padrejtësive, përndryshe, 
dënimin e kishe mbi kokë.  

Shkrimtari Shpend Sollaku ka përfshirë shumë 
aspekte të asaj periudhe dhe ja ka dalë. Kronologjia e 
kohës përfshin rininë më të pafajshme të moshës 17-18 
vjecare, që përballet me mungesën e të drejtës për ta 
jetuar jetën sic i takon. Cdo përpjekje prindërore për tja 
arritur një të drejte të tillë në roman përshkruhet me 
shumë gjallëri faktesh mes mundjes dhe pamundjes, 
mes një injorance të verbër krejtësisht deri lart në 
Byronë Politike, deri tek udhëheqësi satrap i kohës, ku 
më së shumti, gjithcka varej nga humori i zgjimit në 
mëngjes të tij. Sado që ka dhe skena sarkazme në këtë 
drejtim, revolta e mungesës të së drejtës, mbizotëron 
teksa lexon faktet e tilla. 

Kushdo që ka provuar mosdhënien e të drejtës për 
studimet e larta, e ndjen në kockë atë dhimbje, që nuk 
ikën. Kam qëlluar në biseda me personazhe të tillë 
gjatë këtyre viteve, që ndonëse ja kanë dalë të bëhen të 
suksesshëm pas 90-tës në jetë, plagën e mosdhënies së 
të drejtës së studimit e kanë një plagë që pikon dhimbje 
shumë fort edhe sot e kësaj dite. Sepse askush nuk 
mund ta pranojë se dallimi mes të aftit dhe të paaftit 

që përfitonte shkollimin e lartë vetëm falë biografisë së 
“mirë” për sistemin komunist, përbën një padrejtësi që 
nuk harrohet. Dhe në një moshë 18 vjecare, kushdo që 
e pati këtë fat, në fakt u bë më vëzhgues dhe kritik për 
sistemin politik, sepse gjykon cdo veprim që rëndon të 
ardhmen. Por përvec tyre, në roman përfshihen dhe një 
kategori tjetër të rinjsh,kryesisht nga familje pa anëtarë 
partie, të cilëve u jepej e drejta e studimit për degë që 
nuk i kërkonin, edhe pse mund të ishin fatlum. Porn 
ë këtë kategori futeshin dhe bij komunistësh, për të 
cilët sistemi i kohës kishte kategorizimet e veta, sepse 
jo të gjithë kishin të njëjtën devotshmëri bindjeje ndaj 
shtetit.  

Për vajzat që mbeteshin pa studimet e larta, puna 
me turne në fabrika ishte e ardhmja, ku zhgënjimet 
edhe nga dashuri të pamundura, shkatërronin jetët. 
Ndërsa për djemtë, vinin tre vitet e detyrueshme 
në ushtri dhe personazhit të romanit i ra t’i bënte 
në ishullin e Sazanit, vendi-burg i vërtetë i sigurisë 
së lartë. Por me dallimin që ndërsa burgjet në tokë 
rrethoheshin me tela, burgu i ishullit ishte rrethuar 
me ujra të pakapërcyeshme. Për më shumë, largësia 
e detyrueshme dhe e kontrollueshme nga radarët, 
krijonte një mbytjeje të shpirtit, gati pa u kuptuar. 
Kushdo që ka kryer ushtrinë aso kohe, e di mirë se ato 
tre vjet përbëjnë humbjen e një periudhe të shtrenjtë 
të jetës, ku kuptoje se duhet të përballoje një “armik 
imagjinar” tek mëndja e sëmurë e udhëheqësit, që 
nuk mbrriti kurrë në prag. Por nga ana tjetër, sistemi 
komunist duke zgjedhur këtë lloj rruge, forcoi 
vëzhgimin pas jetesës dhunuese dhe arsyetimeve 
mes ushtarëve, që përgjithësisht vinin nga shtresat e 

dënuara nga politika komuniste, për një botë qesharake 
imagjinare, ku lufta bëhej gati me mullinjtë e erës. 

Duke lexuar këtë roman me titullin domethënës 
“Biri i armikut” , njeh aspekte të jetës së asaj shtrese të 
dënuar, ku dhimbja nuk shkëputej nga e përditshmja 
me aq shumë fate tragjike të personazheve të 
ndryshëm. Secili prej tyre përbën një histori dhimbjeje, 
që ngushtonte hapësirat e jetës. Sepse askush sot 
nuk mund ta kuptojë se vepronte Sigurimi i shtetit 
me grupmoshën e 20-vjecarëve për t’i tërhequr në 
veprimtari spiunllëku tek shokët dhe shoqet e ngushtë. 
Ne që e jetuam atë kohë, pas viteve 90-të kemi mësuar 
aspekte të ndryshme, kur shoqja, apo shoku i klasës, 
kryesisht bij komunistësh, që u përfshinë në këto 
veprimtari, na spiunonte ne, pa ditur gjë. Ndër ta, edhe 
nëse gjendej ndonjë që guxonte ta shprehte nën zë këtë 
fakt, vetëm rriste pasigurinë dhe frikën.       

Romani “Biri i armikut”  përbën tërheqje për tre 
kategori lexuesish. Së pari për brezin që e jetoi atë 
kohë me aq shumë pengesa lirie, ku mosha e rinisë 
piqej dhe ndryshej pa kuptuar asgjë nga jeta që ikte. 
Për të rinjtë e sotëm ky roman përbën një mundësi për 
të njohur marrëzitë e asaj jete , që ndrydhte gjithcka 
dhe për të kuptuar se sistemet diktatoriale pjellin 
vetëm krime dhe fatkeqësi njerëzore me mungesën e 
lirisë. Për grupin e tretë përfshij të huajt, të cilët përmes 
këtij romani, mund të njohin jetën në një shtet të vogël 
në jug të Europës, ku jeta mbyllej me një mbyllje të 
frikshme, të trembur nga gjithcka. 

Besoj se ky roman duhet të përkthehet edhe në 
gjuhën shqip, si një mundësi rikujtese për një sistem 
që shkatërroi njeriun dhe fatet e secilit prej nesh. 

“Filius hostis, i biri i armikut” bën pjesë në ciklin 
e romaneve “Bij të Saturnit”, shkruar në italisht nga 
Shpend Sollaku Noé. Ky cikël madhor është frymëzuar 
në ngjarje reale, ndodhur në më shumë se 50 vite 
dramatike në Shqipëri. Nder romanet e botuara në 
ciklin “Bij të Saturnit” janë: “I treni persi di Atzel 
Brauner”, “Il pero fiorì a dicembre”, “Filius hostis”, “Il 
Gancio”, “Scorpius”, “Cavie”, “Walscher”, “Gerda T. 
nelle braccia dei tre fiumi. 

 

TË RIKUJTOSH VITET 
E BURGUT KOMUNIST, 

VLEN NË ÇDO KOHË    
nga Nini Mano

Reflektime nga leximi i romanit të shkrimtarit Shpend Sollaku Noe në gjuhën italiane 
"Filius Hostis, Il figlio del  nemico" (“Biri i armikut”) 
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POEZI NGA ANDREJ 
VOZNJESENSKI
Përkthyer nga Bardhyl Londo

GOLGOTA

Një shtyllë malin çan,
si lëmshin shtiza majëmprehtë.
U këput boshti i Tokës!
Ulërijnë qentë.

Dhimbja vazhdon,
ndërrojnë vetëm kohët.
Njeriu kryqëzuar
mbi boshtin e Tokës.

Golgotë, 25 tetor   

QERSHOR ’68

Mjellma, mjellma, mjellma...
Drejt veriut. Drejt veriut. Drejt veriut.
Kenedi... Kenedi... Kenedi...
E kositën.

Ndoshta në politikën e huaj
jam fare profan,
por e kuptoj mirë gjakun
kur faqen e pafajshme lan.

Ekrane demagoge,
limuzina në zi,
me plumba, me plumba, me plumba,
polemizojnë tani...

Kujtoj: lëkundej si i dehur,
kokën pa e varur ende,
i tregonte me gisht Eseninin,
litarit që tundej mbi dhe.

Lëkundej njëlloj si ai,
eklipsi në sy iu shfaq.
Gjithçka u mendua për reklamë,
në gjak përfundoi, në gjak.

Jetë e pambrojtur
e liderëve, artistëve,
drejt nga ekranet
kositen nga krismat.

Ah, sa trishtohen rrënjët
e prera, pa jetë,
të mollës në ballkon
në katin e tridhjetë.

Mollë, mollë, mollë,
në djall kështu!
Mollë të rrokaqiejve
për arkivole ju rritin ju?

NATË

Sa shumë yje!
Si mikrobe
në ajër...
          

1963

* * *

Nënat po mbesin jetime.
Fëmijët po i braktisin.
Ti je fëmija im,
                             nënë,
                                      fëmija im i braktisur.

ROMANCË

Mbaje mend këtë çast. Mbaje mend këtë gjemb
dhe gërvishtjen që mbi sup të la.
Unë jam poeti yt i përjetshëm i
                                            dashurisë që dhemb.
Kjo është gjithçka.

Mbaje mend këtë botë, aq sa ti mund
                                           ta mbash mend,
ndoshta një mijë vjet, ndoshta më tepër.
Do të thërrasësh. Ty do të të  
                                         grisë prapë ky gjemb
dhe... asgjë më tepër.

LETËR E JANJICKAJAS, 
ISH-DAKTILOGRAFISTE E MAJAKOVSKIT

Ju Majakovski ju ka diçka borxh.
Po jua kthej unë.
Faleni, ai vdiq shpejt.

Për Lermontovin, për Lorkën,
diçka nga xhepi duhet të heq
që borxhin e pafund ta ndreq.

Borxhi ynë i tmerrshëm, i tejzgjatur,
paratë: pika-pika gjaku.

Faleminderit etër, stërgjyshër,
epoka e re prapë borxhe ka...
Po vallë kush për mua do të paguajë,
për gjithçka do të paguajë, për gjithçka?

NË VDEKJEN E PAZOLINIT

Klor i hidhnin
mbi trup, mbi kokë,
Pazolinit,
si dikur Lorkës.

Ka gjithmonë një të vërtetë,
kështu do të jetë siç ishte:
të vrarët janë poetët,
vrasësit fashistët.

Dhe do ta përcjellë si legjendë
vargu i brezave një nga një.
Në rast se nuk vriten më poetë
e qartë është:
                         s’ka kush të vritet më.

Romë, 6 nëntor 1975

LUTJA E MIKELANXHELOS

Zot, unë jam bishti yt,
përse vallë më le në turmë?
Zot, vallë ç’të kam bërë?
Po vallë ç’të të bëja më shumë?

ANATEMA
Kujtimit të Pablo Nerudës

Shtrijeni Ju në Kili si në varrin vëllazëror pa fund e anë.
Nerudën e vranë.

Vrasësit, të shtirur, mes lotësh,
afrohen me kurora demagogësh.

Ushtarët tani i braktisën portat Tuaja.
Arresti mbaroi. Fitorja Juve ju buzëqesh.
Kur vdes poeti, vdes liria,
kur vdes liria,
                       poeti vdes.

Poetët tiranët s’i kuptojnë askund.
Kur i kuptojnë, i shkojnë në plumb.

Nën një mal lulesh shtrijeni përmbys mbi tokë,
si Lorka dikur, fatzi, plot forcë.
Matildën, të bukurën, kryelartën,
pude lotësh e mbytën,
                                           lot të artë.

Pablo i ullinjtë, plot manushaqe sytë,
këngëtar i njohur,
                                 më i njohuri nga të gjithë.
Ju më ftuat mysafir,
                                     në ditëlindjen e artë,
tavolina është e përbashkët,    
                                     vdekja e veçantë.
Ju më ftuat stadiumeve të recitojmë vjersha,
stadiumet janë kthyer në burgje plot hekura.

E vranë poetin, Robin Madhështor...
Vëllezër të Nerudës  
                                   burgjeve anembanë
vini mbi jaka
                      fjongot e zisë
si dikur shamitë partizane.
Një minutë heshtje? Një minutë mallkim
le t’i zëvendësojë nekrologjitë, epitafet.

Mallkuar qofsh, o mafie despotike,
mallkuar qofsh!

Mallkuar qofshi
iluzionet e mia demokratike!

Vrasës të poetëve, me radhë, pas alfabetit,
mallkuar qofshi!
Mallkuar!
Mallkuar!

Lërmëni të bie përmbys mbi varrin e Nerudës.
Lërmëni një grusht dhé t’i hedh më parë,
të ndahem duke përtypur dhembjen dhe turpin,
me poetin e fundit të lirisë së vrarë. 
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Ora po i afrohej mesditës. Kapërceva rrugën “Myslym Shyri”, 
dola në trotuarin që të drejton për te Drejtoria e Policisë së Tiranës 
dhe sapo pashë jeshilen e semaforit, kalova urën e Lanës. Eca në 
të njëjtin krah, duke vështruar si i përhumbur lokalet e shumta 
të mbushura me të rinj. Kisha muaj pa ardhur në këtë anë të 
kryeqytetit dhe akoma më shumë pa drekuar në restorantin 
përballë, i preferuar veçanërisht për ata që pëlqenin picat. Sapo 
hyra në sallën e madhe, vura re që të gjitha tavolinat ishin të zëna 
dhe kur mendova të dilja jashtë, një kamerier shumë i gjatë dhe i 
dobët, gjithë mirësjellje tha:

- Zotëri! Mund të uleni atje në fund.
Ende pa pritur aprovimin tim, më tha që ta ndiqja. I bindur, 

veprova siç më tha kamerieri shumë i gjatë dhe i dobët, duke kaluar 
përmes tavolinave të mbushura me njerëz që hanin dhe flisnin me 
zë të lartë.

- Mund të uleni këtu, zotëri, - tha ai, - dhe pasi vuri re mëdyshjen 
time, shtoi, - Zonja ka përfunduar së ngrëni dhe do të ngrihej.

Zonja ulur, dukej se nuk ishte më shumë se dyzet vjeçe. Kur u 
ula, ajo me shumë mirësjellje tha se sapo të paguante do të ngrihej 
menjëherë. I thashë se nuk kishte përse të shqetësohej për praninë 
time dhe e falënderova për mirësjelljen. Ajo heshti për një çast, më 
pas u ngrit dhe mori një triko të lehtë që e hodhi krahëve. Zonja 
kishte një trup të gjatë dhe dukej se kujdesej të ruante elegancën. 
Më ra në sy vështrimi zhbirues dhe gishtërinjtë e saj shumë të gjatë, 
si të ishte pianiste. Ngurrova ta pyesja se me ç’punë merrej apo 
përse po drekonte e vetme. Ndoshta më bëri të nguroj vështrimi 
zhbirues i syve të saj të vegjël, që herë-herë bëhej i trishtë, njësoj siç 
ishte edhe koha në atë fillimprilli, herë me diell dhe qiell të pastër, 
e pastaj befas me re dhe shira të shpejtë dhe të trishtë.

- Unë vij tri herë në javë këtu, - tha ajo. - Dhe më pëlqen çdo gjë. 
Ushqimi, shërbimi, edhe klientët. Po, po. Edhe klientët. Shumica 
janë familjarë dhe të zhurmshëm.

Ndiqja të folurën e saj të ngadaltë, që e shoqëronte me lëvizjen 
e duarve dhe vështrimin zhbirues nga sytë e saj të vegjël.

Tavolina ishte ende e papastruar. Një pjatë e madhe mbushur 
me mbeturinat e ushqimit që sapo kishte konsumuar. Një gotë verë 
e pirë përgjysmë. Ca fruta të stinës të paprekura. Ia ngula sytë gjatë 
pjatës së madhe, në të cilën zonja, me shumë kujdes, kishte ndarë 
kockat e mishit të pulës, duke i rreshtuar ato me një rregullsi të 
habitshme.

- Këtu e gatuajnë shumë mirë mishin e shpendëve, - tha ajo 
ndërsa vuri re vështrimin tim të gjatë te pjata me kockat e mishit 
të pulës. - E dini zotëri që mishi i shpendëve është shumë më i 
shëndetshëm sesa ai i bagëtive, i viçit apo i derrit?

E shkëputa vështrimin nga pjata dhe pohova me kokë se kjo 
ishte e vërtetë.

- Unë jam shumë e kujdesshme në të ushqyer... Në këtë lokal, 
mishin e shpendëve e marin nga fshatrat e thella të Tiranës, - tha 
sërish ajo.

Tashmë vura re që sytë e vegjël u bënë më zhbirues, ndërsa 
gishtërinjtë e gjatë lëviznin më shpesh në ajër, duke shoqëruar çdo 
fjalë që ajo nxirrte nga goja.

- Besoj se edhe ju...
- Po. Po, - thashë. - Edhe unë...
- Më falni, - tha ajo. - Mund t’ju pyes se me ç’punë mereni?
- Unë? Nëpunës, zonjë. Punoj në një ministri.
- Sa mirë! Keni zyrën tuaj, karrigen dhe tavolinën. Dosjet e 

shumta. Prisni dhe përcillni njerëz...
- Po. Po, - thashë. - Ky është perceptimi juaj zonjë... Por mos 

mendoni se është vetëm kjo...
Pastaj ajo heshti dhe pas pak shtoi:
- Duket që ju jeni jo vetëm një nëpunës i zoti, por me siguri 

edhe i kënduar...
- Në ç’kuptim i kënduar, zonjë?! - thashë duke parë edhe një herë 

pjatën e madhe me kockat dhe shpatullën e e pulës, të vendosura 
me shumë kujdes.

- Doja të thoja që jeni njeri i lexuar... apo si ta them... keni edhe 
prirje... aftësi të tjera.

- Është e vërtetë, - i thashë. - Shumë e vërtetë!
- Nuk më shpëton gjë mua, jo... Qetësia juaj, ç’të them? Mënyra 

se si komunikoni...
- Zonjë, merem edhe me astrologji, - i thashë. - Është një nga 

pasionet e mia, zonjë. Kam aftësi të...
- Astrologji?
- Po. Po. Astrologji dhe fusha të tjera...
- Ju bëni shaka me mua, zotëri! Megjithatë, se ç’fshini diçka 

misterioze...
Nuk fola. Ia ngula gjatë vështrimin portretit dhe duarve të saj. 

Vura re se sytë e vegjël kishin marrë ngjyrë tjetër, ndërsa duart me 
gishtërinjtë e gjatë, të vendosura mbi tavolinë, dukeshin si të ngrira.

- Zonjë! Ju lutem, veproni siç do t’ju them unë... Ma zgjat pak 
pëllëmbën e dorës së djathtë...

Ajo hezitoi për pak çaste. Më pas u ngrit në këmbë dhe pasi 
qëndroi si e ngrirë, befas u ul, afroi karrigen pranë meje dhe zgjati 
dorën, që i dridhej. I thashë të qetësohej dhe të më vështronte në sy.

- Më kuptoni, zonjë? Ju lutem, qetësohuni... Tani po... Shumë 
mirë që u qetësuat. Vështromë në sy, - thashë duke e marrë dorën 
e saj dhe duke e vendosur mbi pëllëmbën time.

Ndjeva që dorën e kishte të ftohtë. Shumë të ftohtë. I thashë 
sërish që të qetësohej dhe të më shihte në sy.

- Zonjë! Më falni. Zonjushë. Ju jeni zonjushë. Keni lindur javën e 
parë të muajit janar dhe i përkisni shenjës së bricjapit. Më dëgjoni, 
zonjushë? - pyeta, pasi vura re që ishte zbehur dhe po më vështronte 
me sytë e nemitur, gati-gati si të shuar. - Në çastin kur ju keni ardhur 
në jetë, ylli vetmitar X12, i cili ndodhet pesëmbëdhjetë vite drite 
larg Tokës, ka qenë shumë, shumë pranë planetit tonë. Dhe në atë 
yll vetmitar, sapo ju keni qarë, ka ndodhur një fenomen i çudishëm.

Ajo u ngrit prapë në këmbë dhe pastaj u ul. Mori gotën dhe 
me dorën që i dridhej dhe e piu të gjithë ujin... Kërkoi falje që ishte 
e papërqendruar dhe tha se vërtet kishte lindur në javën e parë 
të janarit, saktësisht në datën shtatë dhe se i përkiste shenjës së 
bricjapit, se...

- Unë ju takoj për herë të parë zonjushë. Nuk di asgjë për jetën 
tuaj. Po jua përsëris: ju keni ardhur në jetë kur ylli vetmitar X12 ka 
qenë shumë pranë planetit tonë. Ky yll është shfaqur në hapësirë 
me një dritë të veçantë, shoqëruar me një tingull vetmitar, që zgjati 
vetëm tridhjetë sekonda.

- Ç’është ky tingull, zotëri?
- Tingull. Ju e dini kuptimin e fjalës tingull, zonjë. Më falni, 

zonjushë!
Vura re që ajo dukej më e qetë dhe po më ndiqte me vëmendje.
- E qara juaj e parë ose e tingujt e të qarës suaj të parë, nëse 

mund të shprehem kështu, ishin të njëjtë me tingullin vetmitar 
të yllit X12.

- Si i dini gjithë këto gjëra, zotëri? - pyeti ajo.
- Sipas një studimi që kam bërë, në Shqipëri, në datën shtatë 

janar të atij viti, në orën tre e pesë minuta pas mesit të natës, kanë 
ardhur në jetë njëzet e tre fëmijë, nga të cilët dymbëdhjetë të gjinisë 
mashkullore dhe njëmbëdhjetë të gjinisë femërore.

- Zotëri...
- Ju keni edhe bekimin, edhe fatin e përcaktuar nga ai tingull 

vetmitar. Pra, bekimin e dritës dhe...
Ajo kërkoi gotën me ujë dhe kur pa se ajo ishte bosh, u ngrit 

në këmbë e thirri kamerierin, i cili i solli menjëherë një gotë tjetër 
me ujë. Zonjusha e piu në këmbë ujin, ndërsa kamerieri i gjatë 
dhe i dobët, nuk e hoqi vështrimin nga gota që u zbraz menjëherë.

- Silli menunë zotërisë more djalë, - tha ajo.
- Nuk është nevoja, - i thashë. - Zonjusha më tha se këtu gatuhet 

shumë mirë mishi i shpendëve. Do të më sillni...
- Gjoks pule me patate të furrës, - ndërhyu zonjusha. - Edhe 

supë magjericë.
- Atëherë sillni ato që porositi zonjusha, - thashë.
Kamerieri po hiqte pjatat bosh, gotat dhe kartpecetat.

- Të lutem, djalosh, mos e merr gjoksin e pulës. Atë që ka lënë 
zonjusha, - i thashë.

Ai e ndau më vete gjoksin e pulës, që zonjusha e kishte pastruar 
me kujdes dhe e vuri mbi një pjatë të vogël.

- Jeni me fat, - thashë unë pasi mora gjoksin e pulës në dorë dhe 
i hodha një vështrim të shpejtë.

- Ah, fati im! Fati im... - më ndërpreu ajo. - Po të kisha fat...
- Zonjushë, shpatulla që po shoh është i një këndesi fushe dhe 

si e tillë, lexohet më mirë.
- Ju po më befasoni, zotëri... Nga yjet kaluat te...
- Keni dëgjuar për Edit Durhamin? - pyeta.
- Jo, - tha ajo. - Mos është astrologe si ju?
 Qesha. Pastaj i fola për Edit Durhamin, veprën e saj, si dhe 

simpatinë dhe dashurinë që kishte për shqiptarët, për historinë, 
kulturën, traditat e tyre. Edhe për tatuazhin në Shqipëri, zakonet 
e gjakut, të lindjes, martesës dhe vdekjes apo për magjinë, syrin e 
keq, fatthënien, mallkimin...

- Në shumë vende, njeriu, për disa arsye të pashpjeguara, ka 
menduar që perënditë i kishin zgjedhur të brendshmet e kafshëve si 
mjet për të zbuluar të ardhmen, - thashë. - Dhe këto nuk janë fjalët 
e mia, zonjushë, por të Edit Durhamit, e cila shkruan se shqiptarët 
ende e gjejnë fatin e tyre të shkruar në kockat e disa kafshëve.

Ndërkohë kamarieri vendosi mbi tavolinë porosinë dhe u 
largua.

- Stërgjyshi im këndonte ose më saktë, lexonte, ose, ose kishte 
aftësi të shihte fatin në shpatullat e qengjit, dashit dhe këndesit... 
Nuk e di nëse edhe në ato të pulës. Ndoshta edhe në ato, por më 
qartë fati shihet në shpatullat e bagëtive dhe shpendëve të gjinisë 
mashkullore... Edhe gjyshi im e kishte trashëguar këtë aftësi... Unë 
kam qenë shumë i ri, kur ai fliste për babain e tij, pra për stërgjyshin 
tim, i cili kishte lexuar në shpatulla për sëmundje, vdekje, fejesa e 
martesa, e deri luftëra.

Ajo më ndiqte me sytë e vegjël dhe zhbirues duke pirë herë 
pas here ujë.

- Të lutem, mund të afroheni, zonjushë? Shikoje këtë vijë të 
drejtë... E sheh? Tani, e sheh vazhdimin e saj?! Shumë mirë... Kjo vijë 
e drejtë, nga pjesa me dritë e shpatullës, devijon dhe futet në terr, 
pra në këtë anë, që siç e sheh, është gri në të zezë. Ja ku është terri: 
kjo me nuancë pak të kuqe që sa vjen e bëhet më e errët, e në vijim, 
edhe më e errët. Pra, ti ke dalë në dritë nga terri i gjatë nëntëmujor 
i mitrës së nënës. Kjo drita që sheh këtu, u shfaq edhe nga ylli X12. 
Më pas, ky yll u largua dhe hyri në terrin kozmik... Ai yll vetmitar, 
dyzet vite më parë, pra, kur keni lindur ju, la tingullin vetmitar...

Ajo ndiqte aq e përqendruar dhe me vëmendje çdo fjalë që 
thoja, saqë më dukej sikur kisha përballë statujën e saj. Edhe sytë 
e vegjël zhbirues, edhe duart me gishtërinjtë e gjatë të mbledhur 
grusht, edhe shpatullat e ngushta, dukeshin të ngrira. E lashë në 
pjatën e vogël shpatullën që lexova dhe nisa të haja, ndërsa zonjusha 
vazhdonte të qëndronte në të njëjtin pozicion. Ajo reagoi vetëm kur 
unë i thashë se në muajin e nëntë të këtij viti, javën e nëntë, pas 
javës së parë të muajit të tetë, në orën nëntë e nëntë minuta, pritet 
të rikthehet ylli vetmitar X12 shumë pranë planetit tonë.

- Ai do të lëshojë në këtë datë vetëm dritën e tij, ndërsa tingullin 
vetmitar do ta lëshojë në javën e parë të janarit të vitit tjetër. Juve 
do t’ju largohet vetmia, zonjushë. Dhe jo vetëm juve, por edhe atyre 
që kanë lindur në muajin, ditën dhe orën që keni lindur edhe ju.

Pashë që ajo befas u gjallërua. U ngrit në këmbë dhe më pas 
u ul sërish. Sytë e vegjël dhe zhbirues morën shkëlqimin e parë, 
ndërsa teksa fliste, duart me gishtërinjtë e gjatë i lëvizte në ajër. 
Më foli për vetminë e saj të kahershme, për natyrën e mbyllur, për 
fatin e bllokuar dhe për faktin që vetmia ishte bërë pjesë e qenies...

E dëgjova me vëmendje dhe i fola sërish për rikthimin e yllit 
vetmitar X12 pas disa muajsh. I spjegova se pas largimit të këtij 
ylli, shpresoja dhe besoja se ai yll do ta merrte vetminë me vete, jo 
vetëm për atë, por edhe për disa shtete, që kishin rreth dyzet vite 
që jetonin të izoluar dhe të vetmuar...

Pastaj i fola për tokën dhe qiellin, duke i cituar diçka nga një 
libër që po lexoja dhe e kisha shënuar në një bllok të vogël, që e 
mbaja vazhdimisht me vete: “Toka përfaqëson vendin ku qielli 
shfaq vetitë e tij, ashtu sikurse qielli bashkë me tokën (kozmosi) 
shfaqin shenjat e Zotit.”

- I dëgjoj për herë të parë këto gjëra, zotëri - tha ajo. - Dhe 
ndihem e mpirë... Si ta them...

Pastaj i fola për njerëz të vetmuar që po shtoheshin jo vetëm 
në Shqipëri, por edhe në të gjithë globin, por edhe për popuj dhe 
vende të vetmuara apo edhe për mbretër, presidentë, kryeministra 
shtetesh melankonikë e të vetmuar...

Kur dolëm nga lokali, që tashmë ishte pothuajse bosh, nën 
shoqërinë e kamerierit të gjatë e të dobët, i cili na përcolli deri 
jashtë, vume re se kishte rënë muzgu. U ndamë miqësisht me 
zonjushën, me dëshirën dhe shpresën që të takoheshim përsëri 
për të drekuar. I urova fat, shumë fat dhe i thashë se do të drekonim 
sërish bashkë, ndoshta edhe nën shoqërinë e një personi të tretë. 
“Këtë ta uroj me gjithë zemër,” i thashë, “dhe me siguri, do të 
realizohet shumë shpejt!”

Ajo kaloi rrugën, ndërsa unë qëndrova gjatë në trotuar, duke 
ndjekur siluetën e saj të gjatë, që pas pak më humbi nga sytë, nën 
shiun e qetë që nisi papritur. Ishte prill. Duheshin disa javë dhe 
muaj për t’u rikthyer ylli vetmitar X12, pas dyzet vitesh. Ai do të 
ishte shumë pranë globit tonë dhe këtë herë do të lëshonte vetëm 
dritën dhe jo tingullin vetmitar.

Tiranë, 1 prill i vitit 2020 të koronavirusit
( fillimjava e katërt e karantinës)

YLLI VETMITAR
Tregim nga Enver Kushi
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Maria Magdalena Junior mori në telefon security guard, zotin 
Rodriguez, ish fituesin meksikan të luftes me gjela dhe e 

lajmëroi me urgjencë se, në dhomen e saj të pritjes, kishin hyrë 
ca zogj të mëdhenj dhe i kishin rrëmbyer paruken e mbasdites, 
atë të orës gjashtë, kur ajo frekuentonte librarinë Barnes & 
Noble. Rodriguez, një rondokop me mustaqe të ngritura lart e të 
përdredhura me sqimë u ngjit lart me ashensorin e rezervuar për 
raste dhe e gjeti zonjën Blu, sepse kështu kishte qejf ta quanin, 
në gjendje paniku. Ajo mbante pëllëmbët e duarve mbi tullën e 
saj në formën e dardhës dhe dridhej me fërgëllima dhe përpëlitej 
duke lëshuar herë pas here klithma të vogla.

Në dhomën e saj të pritjes kishin hyrë vërtet skifterët, shpend 
të mëdhenj me pupla të gafrruara të zeza në kafe të errët dhe 
me një mbresë të bardhë prej reje në caponjtë leskra - leskra dhe 
në nën kthetrat e në një pjesë të kraharorit. Ai i priti me duar, se 
ata, sapo e pikasën, iu vërsulën me brafullimë, e çorrën në fytyrë 
dhe në duar. Ai mezi u shkëput prej tyre, mbylli derën me forcë 
pas vetes dhe ia mbathi për në dhomën e gjumit të zonjës, që 
tashmë po qante.

-- Oh,ç'paskeni hequr zonjë e nderuar. Ishin skifterë, shpend 
shumë të rrezikshëm. Duhet lajmëruar policia.

-- Vritini, ç'prisni, Rodriguez!
-- Jo, zonjë, në Amerikë nuk lejohen të vriten shpendët, po as 

kafsheët. Ha burgun. A, po të ishim në vendin tim, tjetër punë. 
Unë vras mëndjen si kanë ardhur në hotelin Ritz, në hotelin e 
famshëm të Nju Jorkut. A e dini se sot në ora tetë të mbrëmjes këtu 
organizon një parti Madona? Ç'parti, o zot, ata, sa ta marrin vesh 
se këtu ka skifterë..që të sulmojnë pa një pa dy..shiko si më kanë 
bërë zonjë, për pak sa s'nxorra pistoletën..po kam tre fëmijë..Nuk 
është parë në këtë hotel të vjetër kaq aristokratik, një mënxyrë e 
tillë.. Kam 21 vjet që punoj këtu.

-- Ç'pret, Rodriguez, vriti!
-- Jo, zonjë, as që bëhet fjalë!
-- Ik Rodriguez, mos të të shoh bojën!
-- Më fal, zonjë!
Ish kampioni i luftës me gjela ia kishte mbathur.
Policia mbërriti menjëherë. Ishin ca djem të rinj, të gjatë e 

të hollë, të armatosur gjer në dhëmbë. Bashkë me policinë erdhi 
zjarrëfikësi, që shërbente për raste emergjencash mjekësore. 
Pastaj u duk menaxheri i madh, zoti Comming, tejet i shqetësuar.

Në dhomën e pritjes me dritare të hapura e me perde pambuku 
me pikturat e Tahitit të Gogenit, perveç erës që fëshfërinte dhe 
dritës lëbyrëse që hynte nga Central Park, nuk bënte majë asgjë 
tjetër.

Maria Magdalena Junior ishte një milionere vejushë që 
shkruante romane bestseller, po kohët e fundit kishte kaluar 
një krizë hipokondrie dhe kishte harruar që ato romane i kishte 
shkruar vetë. Ajo po përjetonte një rast absurd që mund të 
zgjatej në kohë, sipas mjekëve,  ishte shndërruar nga shkruese 
e palodhur, në lexuese dembele. Kjo puna e skifterëve nuk i 
kishte ngjallur asnjë farë asosacioni, sado të largët. Po veç tmerr 
dhe panik të paskaj. Kur po shkruante romanin "Kënaqësi për 
kënaqësi", ajo kishte zgjedhur për personazhet e saj katin e fundit 
të këtij hoteli të njohur. Që atëherë kishte mbetur aty, se i pat 
pëlqyer. Nga dritaret shikonte Central Parkun. Jeta e saj bënte 
rotondë, kishte qejf ta përdorte këtë fjale, nëpër hotele historike 
të Manhattenit. Brënda në ato fole mondaniteti përplot befasi 
intime, ishin ngjizur dramat e saj të trëndafilta.

Policia, siç erdhi, iku, ashtu papandehur. Gjithashtu dhe 
zjarrëfikësi, pa lëshuar sirenë. Ajo mbeti krejt vetëm pa kuptuar 
asgjë. Dhoma e pritjes ishte e qetë. Dritaret ishin mbyllur. Me 
duart që i dridheshin,shkroi një protestë për The New York Times, 
që u botua të nesërmen. Fill pas saj ia behën reporterët e gazetave 
të mëdha dhe të televizioneve, shkrimtarë, biologë, ambientalistë, 
turistë, dashnorë, shoqata të shumta për mbrojtjen e kafshëve, 
fotografë të pavarur, madje dhe skenaristë dhe regjisorë të njohur 
të Hollivudit. Fax News, ABC, SNN transmetonin kronika nga 
apartamenti me skifterë i shkrimtares Maria Magdalena Junior.

Ishin 12 a 13 skifterë, që kishin zënë vend në një bazament 
ngjitur me pullazin, pranë një skulpture të vjetër të luçiferit gati 
për të fluturuar. Njerëzia rrinin poshtë në park dhe vështronin 
lart dritaret e zonjës Blu, e cila ndjeu tronditshëm, me një ndjenjë 
poshtërimi, cënimin e privacisë..Në orët e paradites skifterët 
prindër gjuanin pëllumba në park me një furi të frikshme. Ishte 
një skenë aspak e këndshme, po gjithësesi dramatike, që lëshonte 
alarmin e një paniku. Pëllumbat e mbytur rreshtoheshin lart 
në bazamentin e gjatë dhe skifterët e vegjël i shqyenin me një 
pangopësi rrëqethëse. Puplat binin poshtë ngadalë me një mbresë 
shpirtrash të munduar. Atje poshtë, pas një gardhi që vendosi 
policia, njerëzit, sa vinte e shtoheshin me shpejtesi. Teleskopë, 
aparate fotografikë, kamera, ishin në punë dhe nateën. Përgjohej 

jeta e një familjeje të madhe skiftereësh në mes të Manhattanit.
Zonja Blu priste me radhë njerëz të famshëm, që kërkonin 

prej saj t'i lejonte të shikonin skifterët nga afër. Po ajo gjithmonë 
kundërshtonte me nervozizëm, se e gjithë kjo i dukej një marrëzi.

Oh, ç'është gjithë kjo kotësi, nuk e kuptoj se si mund të 
rrinë me orë të tëra për të parë me dylbi skifterët, këta shpendë 
grabitqarë që i shfarosën gjithë pëllumbat, gjeraqinat, mëllenjat, 
shkurtat, shapkat, pulëbardhat e Central Parkut. Skifterët jetojnë 
larg në vetminë e maleve, rrafshnaltave dhe rrafshultave të 
humbëtirave, fluturojnë në thellësi të qiejve dhe me sytë e fortë 
tejpërshkues këqyrin pulën në bar, miun e arës, urithin, lepurin, 
iriqin, këndezin kokoroç mbi gardh, ulen gati pa rënë në sy me 
një shpejtësi të pa rrokshme dhe rrëmbejnë rrufeshëm prehën 
me caponjtë e fuqishëm, pasi e godasin furishëm me sqepin si 
thikë. Këto sillte nëpër mend ajo, ndërsa vejevinte nëpër dhomë 
si e rrjedhur.

Pronari i hotelit iu lut ta linte apartamentin, po ajo e kishte 
parapaguar atë për tre vjet. Ai i premtoi t'i jepte trefishin, veç 
të largohej prej andej. Ç'kishte ndodhur? Një ekip i njohur 
biologësh të Universitetit të Kolumbias donin të vinin aty e t'i 
kthenin dhomat e atij apartamenti në laboratore investigimesh 
dhe analizash gjenetike. Po ishte krejt e pamundur t'i mbushje 
mëndjen zonjës Blu, që  kishte vendosur të drejtonte një fushatë 
kundër tiranisë dhe terrorit që mund të vijeë dhe prej shpendëve. 
Ajo u distancua nga njerëzit poshtë dhe i kërkoi qeverisë të merrte 
masa për të mbrojtur të drejtat e saj.

Një milion njerëz në diteë mbushnin cit më cit parkun e madh 
të Nju Jorkut për të parë skifterët. U ndje menjëherë kriza e shitjes 
së biletave në Muzik Hollet e Broduejt, në Metropolitan Opera, 
neë Gugenhaim Galery, në MoMa, kinema, teatro, restorante, 
bare, se tani njerëzit blinin vetëm kamera, aparate fotografikë, 
dylbi dhe fast food për të ngrënë.

Firmat e këtyre të fundit u solidarizuan menjëherë me 
popullin poshtë, që donte të vazhdonte kjo shfaqje e rrallë, 
ndërsa hotelet e mëdhenj; Hajat, Marriott, Sheraton,që po 
boshatiseshin, se turistët preferonin të flinin përjashta në dritën 
e hënës, gjithashtu manjatët e artit, produçentët e famshëm, u 
bëneë zëdhënës të kërkesave të zonjës Blu, që skifterët të hiqeshin 
prej andej.

Një ditë u shfaqën, e bija legjitime dhe i biri jashtë kurore, 
të cilët, pasi vunë në dukje me një delikatesë të përkore bjerrjën 
mendore të nënës së tyre, pritën bujtës kundrejt një pagese 
marramendëse në dhomën e pritjes. Pastaj ia behën nipërit dhe 
mbesat me një lukuni nga pas. Hotel Ritz ishte më i preferuari. Ai 
prenotohej me orë. Një orë 1000 dollarë. U ndërtuan dhoma shtesë, 
zyrat dhe kthinat e pastrueseve, rrobalarëseve, hekurosësve, 
depot dhe një pjesë e lavanderisë, u kthyen në dhoma fjetjeje.

Atje në dhomën e pritjes rrinin njerëz me skafander e 
kundragaz dhe skifterët u qëndronin mbi kokë, mbi krah, 
fluturonin rreth tyre, fotografoheshin, xhiroheshin nga operatorë 
të shkathët, viheshin në gjumë, u merrnin gjak, u lidhnin kordele 
te këmbët, e shi aty këmbeheshin si në një katastrofë lufte, apo 
gjueti peshkaqenësh në oqean, regjisoreë dhe biologë, gjenetistë 
dhe rioshë të karrierës biblike, egjiptologë, aventurierë të showbiz.

Maria Magdalena Junior bleu një paruke të re dhe si zakonisht 
në ora gjashtë zbriti për të lexuar neë librarinë Barnes & Noble. 
Atje ajo mësoi se perëndia Mut e egjiptianëve ishte simbol i 
amësisë në kohën e Gizës, se ajo përfaqësohej nga një kokë 

skifteri, gjithashtu bëri çudi kur leçiti se skifteri është njeë 
shpend hemafrodit. U rrembush rrufeshëm me një feksje të 
çuditshme, hem mikluese e hem të marreëzishme dhe filloi të 
shkruajë romanin më të ri me temën e një çifti hemafroditësh, 
duke nxjerrë si përfundim me një kënaqësi të dyshimtë përplot 
fërgëllime frike, se Maria Magdalena, gruaja biblike e Jozefit, nuk 
e ka lindur Jezu Krishtin me frymën e shenjtë, po nga sperma e 
panjohur që ka ardhur nga qielli, ndoshta prej skifterëve në kohën 
e afsheve turbulluese dhe krejt rastësisht i ka lagur vaginën. 
Prejardhja e Jezuit nga një çift hemafroditësh, për më tepër nga 
një ngjizje e çuditshme me skifterët, e magjepsi aq tepër, sa e bëri 
që ta shkruajë romanin vetëm për 14 ditë, në një gjendje pothuaj 
transi. " Zonja e paturpshme, perëndia Mut" pati një reklamë të 
madhe te The New York Times, që kushtoi 250.000 dollarë dhe 
një parapagim nga shtëpia botuese prej 5 milion dollarë, të cilat 
ajo ia dhuroi shoqatës ndërkombëtare të mbrojtjes së kafshëve.

Një ditë asaj i trokiti në derë një xhuxh me mantel të zi .Ai 
mbante cilindër të zi, flokët e përdredhur i vareshin përanash mbi 
veshët e dalë, tejet llapushë, kundërmonte zgjyrë, dhëmbët, kur 
nënqeshi ligsht, iu dukën që tej që ia kishte zverdhur mungesa 
nostalgjike e pastës dhe e furçës së dhëmbëve.

-- Vishu me kostum, qethu, lahu, pastro gojën, hidh parfum 
dhe pastaj mund të të pres. Ti sikur vjen nga ndonjë strofull 
qelbësi. Shko,mos më shiko me ata sy të frikshëm.

Ai i tha emrin. Ajo e njohu. Hapi derën dhe e futi brënda. 
Shaminë e mbante te hundët.

-- Romanin tënd do ta ekranizojmë. Skenari është shkruar. 
Xhirimet fillojnë nesër. E njoh mirë tipin tënd eksentrik. Ti në 
fillim thua, jo. Gjithmonë, jo.

-- Edhe tani them, jo. Po ty s'të kundërshtoj dot, se je pasardhës 
i një populli të pamposhtur. Nuk ta duroj vetëm erën. Prandaj po 
teë them, po. Bëni ç'të doni.

-- Me 1 milion je e kënaqur?
-- Nuk është keq. Vetëm m'u shporr sa më pareë, se do të nxjerr 

zorrët.
Xhuxhi iku. Ajo i la hapur tapat e parfumeve.
Ditët e verës ishin të mbushura me pamje nga më të 

çuditshmet; skifterët e vegjël bënin përpjekje për të fluturuar. 
Ndonjëri prej tyre binte poshtë dhe ngecte në degët e pemëve, 
atëherë turma alarmohej për fatin e tij; jehona e kësaj ulërime 
rrëqethëse ndjehej gjer në dhomën e punës së Blumbergut, 
kryetarit të Bashkisë së Nju Jorkut. Ai çohej dhe shikonte mbi 
parkun e Siti Holl-it dhe mendonte i alarmuar, se ç'mund të 
kishte ndodhur, sikur skifterëve t'u qe tekur të zinin parmakun 
e dritareve të zyres së tij. Kështu nga larg, ai lakmonte pa shumë 
joshje, po tejet i emocionuar, pasurimin e shpejtë e të rastësishëm 
të pronarit të hotelit Ritz. Atje ishte dhe nje farë shkrimtare, që 
e pëlqente shumë e shoqja, e cila kishte shkruar së fundmi një 
roman të famshëm. Ajo ishte në fund të karrierës, madje ca e 
rregjuar, po fati i kishte rezervuar një surprizë të forte, skifterët 
te dritarja. Megjithatë nuk do të qe dhe aq e bezdisshme, pothuaj 
e padurueshme, përkundrazi, ëmbëlsisht përfituese, madje, se ata 
do t'i vlenin ndoshta për një ekzibicionizëm mediatik, pikërisht 
tani në mandatin e tij të tretë, sikur t'i kishte, ah, sikur t'i kishte, 
ja,aty ngjitur dhe, pse jo, t'i shfrytëzonte paq për ambicien e 
fundit.

Pothuajse të njëjtën gjë mendonte dhe guvernatori Paterson, 
që ishte i verbër dhe gjithmonë fshehtas e kishte stimuluar një 
fuqi mistike për plotësimin e tij.

Kjo prirje vihej re dhe në turmën e pafund qeë ndiqte përditë 
gjer në hollësiteë më banale jetën e skifterëve. Ishte vërtet për t'u 
habitur, se si ata i kishin lëshuar vezët në parmakun ngjitur me 
pullazin e hotelit Ritz, fare pranë luçiferit, që dukej sikur ishte 
bërë gati për të fluturuar. Kjo joshje instiktive e miliona njerëzve, 
në të gjithë Amerikën, shi prej atyre skifterëve fare të rastësishëm, 
12 a 13 skifterëve, si të vënë me dorë në atë mjedis të huaj për ta, 
por me parandjenjën e një kodi, sikur bënin përpjekje me anë 
të një sinjali, të ngacmonin genin njerëzor për të shpallur një 
mister të madh, që pritej të shfaqej prej disa mileniumeve, por 
që po vononte.

Dhe në kohën që turistët ishin shtuar shumë, çmimet e 
biletave të avionëve kishin pësuar një rritje marramendëse dhe 
për aty ishin dyndur dhe magët e Tibetit, madje dhe eremitët e 
malit Athos për të deshifruar shenjat dhe për të rënë neë trans 
që t'u shfaqej Zoti për një kumt të vetëm, të mezipritur, skifterët 
qenë zhdukur një mëngjes papritur, gati misteriozisht.

Pandehmat ishin nga më të ndryshmet, po ajo që vihej re tek të 
gjithë me një ndjenjë të fortë dramaciteti, ishte zhgënjimi i madh. 
Çdo gjë shkoi në vendin e vet me vështirësi, po secili humbi diçka 
esenciale, pritjen e habitshme të diçkaje të jashtëzakonshme që 
dha shenjë, po që s'u shfaq.

Hotel Ritz u boshatis ndërkaq. Central Park ra në fashë dhe 
qetësi duke pritur, jo pa fërgëllime, vjeshtën e parë.

Maria Magdalena Junior, ose siç kishte qejf ta thërrisnin, 
Zonja Blu, u rrëgjua edhe më shumë, përplot maniera, bjerje 
kujtese,vajza dhe nipi jashtë kurore, bashkë me shpurën e 
tyre, avulluan, me shenjat dalldisëse të dafrungave dhe orgjive 
të pafundme, ndërsa Rodriguez, roja e sigurisë, ish kampioni 
meksikan i luftës me gjela, kishte çfarë t'u tregonte bujtësve, 
shenjat e çaponjve të skifterëve në fytyrë dhe në duar, gjë, që ta 
mbushte mendjen, se ata kishin ekzistuar.

Pastaj dhe një hollësi që doli nga goja e një fëmije, po që nuk 
e dëgjoi njeri; Ata ikën ngaqë të vegjëlit mësuan të fluturojnë? Po 
ku shkuan? A do të kthehen përsëri?

SKIFTERËT  E HOTELIT RITZ
Tregim nga Roland Gjoza
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‘‘Mbas librit historik Lufta e Peloponezit të Thusididit, 
libri me të njëjtin titull i historianit amerikan Donald 
Kagan është teksti më i mirë për të mësuar mbi nënën 
e të gjitha luftrave ’’

Është fakt i njohur se manovra më e vështirë 
ushtarake është tërheqja: zbatimi i saj në terren, pa 
bërë turpe, është pothuajse i pamundur. Në tërheqjen 
strategjike dhe madhështore që qytetërimi i librave ka 
ndërmarrë si rezultat i zhvillimeve të ndryshme barbare 
dhe të padeshifrueshme teknologjike, nuk ndodh 
aspak rrallë që ti të mbetesh i shtangur nga manovra 
të cilat ta fusin lemerinë. Ndoshta aty ka edhe detaje 
që unë nuk mundem t’i anashkaloj. Kohët e fundit, për 
shembull, më është dashur të bëj një shënim diku se 
nëpër kioska, kundrejt çmimit një euro, ishte nxjerrë 
në shitje libri i Aristotelit Kushtetuta e Athinasve. Deri 
këtu jemi në rregull. U shitën përafërsisht pesëqindmijë 
kopje. Nëse ju vjen për shtat që të ngazëlloheni për 
shifra të këtilla, jeni të lirë ta bëni edhe këtë. Do të 
doja ama të shprehesha qartazi: ta nxjerrësh në shitje 
librin e Aristotelit, Kushtetuta e Athinasve, për një 
euro, është njësoj sikur të ndodhesh në një lunapark 
me një Stradivari në dorë, dhe të luash në violinë për 
pesë minuta vetëm për një euro, përballë të gjithë 
atyre që janë të prirë për ta paguar këtë shumë lekësh 
(karamelet janë më të shtrenjta). Ku ta gjesh që aty të 
mbërrijë një amateur, i cili të ketë në dispozicion pesë 
minuta të ligjshme por edhe një kënaqësi të veçantë: 
ndërsa të tjerët, natyrisht bashkë me mua, siç është dhe 
e drejtë, t’ia arrijnë ta mbajnë Stradivarin në dorë ashtu 
siç duhet. Gjithçka do të ishte në rregull për sa kohë ata 
nuk do të përpiqeshin që violinës t’i binin sikur ajo të 
ishte kitarë. Një trishtim i vërtetë. Ç’të keqe ka? Do të 
pyesnit ju. Këtë nuk e di, dhe as që dua të hap debate. 

Por thjesht e di, me një siguri instinktive, se nuk është 
mirë që të veprohet kështu. E kam kuptuar se tashmë 
ndodhemi në një situatë në të cilën gjërat shiten nën 
vlerën e tyre, por kjo nuk ka rëndësi. Me shumë respekt 
do t’ju them se do të ishte mirë që ajo që ndodhi me 
librin Kushtetuta e Athinasve të mos ndodhë më. Dhe 
nëse nuk e kuptoni përse, kurrë nuk keni për ta kuptuar.

Ajo që unë mund ta bëj me kënaqësi është që këtë 
artikull t’ia truaj atyre pesëqindmijë kopjeve të shitura 
të librit. Pra, bota e Greqisë klasike është një botë 
shumë e ndërlikuar dhe tejet magjepsëse: ndërmjet 
të tjerave, është e arsyeshme ta mendosh se e gjithë 
trashëgimia jonë gjenetike, nëse flitet për politikë dhe 
kulturë, buron tërësisht prej saj. Ashtu siç ndodh me 
të gjitha gjërat komplekse, edhe ky fakt ka nevojë që 
të njihet nëpërmjet një përqasje të durueshme por jo 
të ngutshme. Meqënëse duhet filluar nga diku, unë 
këshilloj që ta fillojmë me këtë libër, i cili përveç faktit 
se kushton një euro, rrëfen njëkohësisht në mënyrë 
autoritare, të kuptueshme dhe rrëmbyese luftën e 
Peloponezit. Athina në luftë kundër Spartës, për 
njëzetë e shtatë vjetë. Në lojë ishte dominimi i Greqisë. 
Ajo ishte më tepër se një luftë, ishte vetë Lufta. Besoj 
se është e drejtë të thuhet se madhështia e Athinës 
klasike është e lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me 
këtë përleshje ushtarake: pra, ajo është vetë shkaku 
dhe pasoja në të njëjtën kohë. Kuptoheni këtë luftë 
sepse do t’ju ndihmojë të përparoni shumë në punën 
tuaj. Në veçanti, do t’ju ndihmojë për të kuptuar më 
mirë çdo nocion që lidhet me demokracinë athinase 
në kontekstin e duhur (gjë kjo e një rëndësie shumë 
të madhe meqenëse ideja e demokracisë vjen që 
andej). E shprehur kjo me fjalë të thjeshta: kur të thoni 
‘demokracia athinase’ do të jeni i ndërgjegjshëm se 
çfarë jeni duke thënë. Këtë dije do t’jua japin ngjarjet e 

panumërta që gjenden në librin Kushtetuta e Athinasve, 
ku bëhet fjalë për ngjarje të cilat janë njëra më e bukur 
se tjetra. Dëgjoni këtë histori (për mua një histori që 
në një mënyrë të shkëlqyer shërben si një simbolikë e 
njërës prej brishtësive të demokracisë). Atëherë, ndodh 
që në një fazë të luftës, ndërsa banorët e Athinës e 
kanë punën pisk, sepse janë ligështuar nga murtaja 
që ka dhjetuar popullsinë, njëri prej aleatëve të tyre, 
qyteti i Mitilinit në ishullin e Lesbos kalon në anën e 
spartanëve. Ata kishin arsyet e tyre për ta bërë një gjë 
të tillë, dhe atë bënë. Edhe pse të kapitur, athinasit 
e kuptojnë se në qoftë se do t’i lejojnë ish aleatët e 
tyre që t’ia hedhin pa iu hyrë ferrë në këmbë, ata vetë 
rrezikojnë efektin domino, domethënë përballjen me 
një situatë ku ‘të gjithë lejohen të bëjnë ç’të duan’ 
gjë që do ta shpërbënte perandorinë e tyre: për këtë 
arsye ata shfrytëzojnë të gjitha energjitë e mbetura 
njerëzore dhe financiare, dhe kështu, nisen për ta 
rrethuar ishullin e Lesbos. Spartanët, të cilët e kishin 
për detyrë të nxitonin për t’i ardhur në ndihmë 
Mitilinit, humbasin orientimin (nuk ishin gjithmonë 
në formë si tek filmi Treqind...). Mitilini bie dhe Athina 
e rimerr qytetin. Pikërisht këtu fillon pjesa fantastike 
e ngjarjes. Athinasit mblidhen në asamble për të 
vendosur mbi fatin e të mundurve. Ishte kjo mënyra e 
tyre për t’i mbarështuar çështjet publike, një metodë 
kjo sa e dalldisur po aq edhe gjeniale: mblidheshin në 
asamble dhe aty votonin, të gjithë. Quhej demokraci. 
Nuk është e nevojshme që kjo të merret fjalë për fjalë, 
sepse duhet theksuar se kur flisnin për të gjithë ajo 
që donin të thonin kishte të bënte me të gjithë ata që 
ishin të denjë për të shkuar në asamble, dhe që për të 
qenë të sinqertë do të thotë pesëmbëdhjetë për qind 
e popullsisë. Sidoqoftë, bëhej fjalë për pesëmbëdhjetë 
mijë, njëzetë mijë persona, dhe ja kështu spektakli, 
siç mund edhe të imagjinohet, shndërrohet në një 
tërbim të vërtetë. A mund t’i imagjinoni njëzetë mijë 
persona që diskutojnë nën ndikimin e tërbimit, frikës, 
entuziazmit, ngacmimit dhe dëshirës për t’i shkaktuar 
dhimbje qytetit tradhtar? Vendimi që morën nuk të 
habit aspak: të gjithë meshkujt në moshë të rritur do 
të vriteshin ndërsa gratë dhe fëmijët do të shiteshin si 
skllevër. Një pastrim etnik. Votuan, morën vendimin 
dhe ranë për të fjetur. Një anije u nis në drejtim të 
Mitilinit për t’iu përcjellë vendimin e kobshëm banorëve 
të tij (email-i nuk ekzistonte). Të nesërmen në mëngjes 
u zgjuan dhe pasi kaloi dhe dehja filluan ta pyesnin 
veten nëse kishin gjykuar me drejtësi. Atëherë, thirrën 
asamblenë sërish (mrekulli) dhe rifilluan diskutimet. 
Me mendje të kthjellët, bataretë e demagogëve të 
radhës nuk dëgjoheshin shumë bindëse, ndërsa 
mendimi i shprehur qartë nga disa njerëz të matur 
papritur u duk më i pranueshëm. Kështu vendosën ta 
ndërronin vendimin e parë në dënim me vdekje vetëm 
për ata që kishin lidhje të drejtpëdrejtë me tradhtinë 
(disa qindra persona, gjithsesi të dënuar pa proces 
gjyqësor) dhe me falje jete për të tjerët. Problemi, ama, 
ishte se tashmë anija ishte nisur me vendimin tragjik 
mbi bordin e anijes. Atëherë, (mrekullia numër dy) 
vendosën të nisnin një anije të dytë me qëllim që ajo 
ta përcillte vendimin e ri në ishull. Ishte me një ditë 
vonesë. Rremtarët u pajisën me ushqime të bollshme. 
Atyre iu premtua një shpërblim i madh nëse do t’ia 
dilnin mbanë dhe e kapnin anijen e parë.

Tani, ju duhet t’i imagjinoni të dyja anijet, ku njëra 
është në ndjekje të tjetrës, në një det të qetë midis 
Athinës dhe ishullit të Lesbos; ma thoni nëse ka mënyrë 
më të bukur për t’i bërë një përmbledhje ndërgjegjes 
së lëkundshme etike të çfarëdo lloji demokracie. ( Jo, 
nuk j’ua them se cila anije mbërriti e para në Mitilini. 
Çohuni, shkoni në librari, shpenzoni më shumë se një 
euro, blini librin dhe kështu do ta mësoni se ç’ndodhi 
në vazhdim. Mund të kërkoni edhe në Google, nëse me 
të vërtetë nuk ju ka mbetur as edhe një grimë poezie).

         Përktheu nga italishtja:
  Aristidh Shqevi, Oslo, 09.12.20

LUFTA E PELOPONEZIT
nga Alessandro Baricco
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Franz Kafka: Unë pa veten
Nga W. H. Auden

Kafka është mjeshtër i madh, ndoshta më i madhi, 
i parabolës së mirëfilltë, gjini letrare për të 

cilën një kritik mund të thotë shumë pak që ia vlen 
të thuhet. Lexuesi i një romani, ose spektatori i një 
drame, megjithëse edhe romani dhe drama mund të 
kenë rëndësi parabolike, përballet me një histori të 
trilluar, me personazhe, rrethana dhe veprime të cilat 
megjithëse mund të jenë të ngjashme, nuk janë të 
njëllojta. Për shembull, në një shfaqje të Makbethit, 
unë shoh persona të veçantë historic në një tragjedi 
që e kanë krijuar vetë, mund ta krahasoj Makbethin 
me veten dhe të hamendësoj se çfarë do të kisha bërë 
dhe ndjerë në rrethanat e tij, por mbetem spektator i 
përcaktuar fort nga koha dhe vendi im. 

Por unë s’e lexoj dot një parabolë në këtë mënyrë. 
Megjithëse heroi i një parabole mund të ketë një 
emër të përshtatshëm (shpesh, mund të quhet thjesht 
“një njeri” ose “K”) dhe jepet edhe në një mjedis të 
caktuar historik dhe gjeografik, këto të dhëna janë 
të parëndësishme për kuptimin e parabolës. Për të 
zbuluar se çfarë do të thotë, nëse parabola ka ndonjë 
kuptim, unë duhet të heq dorë nga objektiviteti im 
dhe ta njëjtësoj veten me atë që lexoj. “Kuptimi” i një 
parabole është i ndryshëm për çdo lexues, prandah 
një kritik s’mund të bëjë asgjë për ta “shpjeguar” për 
të tjerët. Falë njohurive të tij sipërore të historike, 
artistike, shoqërore, dhe gjuhësore, madje edhe të 
natyrës njerëzore, një kritik i mirë mund t’i bëjë të tjerët 
të shohin gjëra në një roman ose në një dramë të cilat 
sipas tij, lexuesit s’do t’i kishin parë kurrë vetë. Por nëse 
kritiku përpiqet ta interpretojë një parabolë, thjesht 
zbulon veten. Do të përshkruaj atë që ai kupton tek 
parabola, s’ka dhe s’mund të ketë asnjë ide për çfarë 
kuptojnë të tjerët.   

Ndonjëherë në jetën reale dikush takon një 
personazh dhe mendon, “Ky njeri sikur ka dalë bash 
nga një vepër e Shekspirit ose Dikensit”, por askush 
s’ka takuar kurrë një personazh të Kafkës. Nga ana 
tjetër, dikush mund të ketë përvoja të cilat i njeh si 
Kafkiane, ndërsa s’do ta quante kurrë një përvojë 
Dikensiniane apo Shekspiriane. Gjatë luftës, kalova një 
ditë të gjatë dhe të lodhshme në Pentagon. Mbarova 
punë dhe nxitova nëpër korridoret e gjata me dëshirën 

e zjarrtë për të shkuar në shtëpi dhe mbërrita në një 
rrethrrotullim ku rrinte një roje.  “Ku po shkon?” - 
më pyeti roja. “Po përpiqem të dal”, - u përgjigja. “Ke 
dalur”, - tha ai. Për një çast u ndjeva si të isha K. 

Në rastin e romancierit apo dramaturgut të 
zakonshëm, njohja e jetës dhe personazhit të tij nuk 
ndihmon gati aspak për ta kuptuar veprën e tij, por në 
rastin e një shkrimtari të parabolave si Kafka, besoj 
se informacioni biografik është ndihmë e madhe, 
të paktën në një mënyrë negative, për të të penguar 
të bësh lexime të rreme. (Leximet “e vërteta” janë 
gjithmonë të shumta.)

Në botimin e ri të biografisë së Maks Brodit, ai 
përshkruan romanin e një shkrimtareje çeke, Bozena 
Nemcova (1820-1862), e quajtur Gjyshja. Ngjarjet 
zhvillohen në një fshat në Riesengebirge ku lartohet një 
kështjellë. Fshatarët flasin çekisht, banorët e kështjellës 
gjermanisht. Dukesha që zotëron kështjellën është e 
sjellshme dhe e mirë, por ajo shpesh mungon sepse 
largohet në udhëtime dhe midis saj dhe fshatarëve 
vepron një mori shërbëtorësh të pafytyrë dhe zyrtarë 
egoist dhe të pandershëm, kështu që Dukesha s’e ka 
idenë se çfarë po ndodh në të vërtetë në fshat. Më 
në fund heroina e historisë arrin t’i kalojë pengesat 
e ndryshme për të fituar të drejtën e një takimi me 
dukeshën, së cilës ajo i thotë të vërtetën dhe gjithçka 
përfundon me fund të lumtur.

Informacion se zyrtarët e kështjellës në Nemcova-s 
jepen hapur si të këqij, është shumë i dobishëm sepse 
nënkupton se ata kritikë që kanë menduar për banorët 
e kështjellës së Kafkës se janë agjentë të Hirit Hyjnor 
kanë gabuar dhe se leximi i Erich Heller-it është në 
thelb i saktë.

Kështjella e romanit të Kafkës është, si të thuash, 
garnizoni tejet i fortifikuar i një kompanie demonësh 
gnostikë, që ruajnë me sukses një pozicion të përparuar 
kundrejt manovrave të një shpirti të padurueshëm. 
Nuk kam njohuri për ndonjë ide të mundshme të 
hyjnores që mund të përligjë ata interpretues që shohin 
tek kështjella vendbanimin e “ligjit dhe hirit hyjnor”. 
Nëpunësit e saj, në mos qofshin të ligj, janë krejt 
mënjanës (indiferentë) ndaj të mirës. As në dekretet 
dhe as në aktivitetet e tyre s’gjen asnjë gjurmë dashurie, 

mëshire, bamirësie ose madhështie. Me ftohtësinë e 
tyre të akullt ata nuk frymëzojnë admirim, por frikë 
dhe neveri.

Doktor Brodi boton për herë të parë një thashethem 
i cili, nëse është i vërtetë, mund të ketë ndodhur më 
shumë në një histori të Kafkës sesa në jetën e tij. 
Domethënë, pa dijeninë e tij, Kafka ishte babai i një 
djali i cili vdiq në 1921, në moshën shtatë vjeçare. 
Historia s’mund të verifikohet pasi nëna u arrestua nga 
gjermanët në 1944 dhe nuk u dëgjua më kurrë për të.

Ndërsa Gjyqi dhe Kështjella janë vepra të shquara, 
vepra më e mirë e Kafkës, mendoj se mund të gjendet 
në vëllimin Muri i madh kinez, e gjitha e shkruar gjatë 
gjashtë viteve të fundit të jetës së tij. Bota që portretizon 
vijon të jetë bota e librave të mëparshëm por toni 
është më i lehtë. Ndjenja e ankthit dhe dëshpërimit të 
tmerrshëm që i bën historitë si Kolonia ndëshkimore 
gati të padurueshme, është zhdukur. Ekzistenca mund 
të jetë kaq e vështirë dhe zhgënjyese si kurrë më parë, 
por personazhet përballen me rrethanat më me humor. 

Tek historia tipike mund të thuhet se ai merr 
formulën e kërkimit heroik dhe e kthen përmbys. Në 
kërkimin tradicional, qëllimi - një princeshë, burimi 
i jetës, etj, është i njohur për heroin para se të fillojë. 
Ky qëllim është shumë i largët dhe ai zakonisht s’e di 
paraprakisht as rrugën dhe as rreziqet që e presin, por 
janë qenie të tjera që i njohin të dyja dhe e udhëzojnë 
dhe paralajmërojnë me përpikëri. Për më tepër dihet 
botërisht se ai ka dëshirën e madhe për ta përmbushur 
qëllimin e tij. Të gjithë do të donin ta arrinin, por mund të 
arrihet vetëm nga Heroi i Paracaktuar. Kur tre vëllezërit 
përpiqen ta provojnë me radhë, dy të parët dështojnë 
për shkak të arrogancës dhe mendjemadhësisë, ndërsa 
më i vogli ia del, falë përulësisë dhe mirësisë së zemrës. 
Por më i riu, ashtu si dy më të mëdhenjtë në moshë, 
është gjithnjë i sigurt se do të ketë sukses. 

Nga ana tjetër, në një histori tipike të Kafkës, qëllimi 
është i veçantë për vetë heroin: ai nuk ka konkurrentë. 
Disa qenie me të cilat takohet rreken ta ndihmojnë, por 
më shumë janë pengesë, shumica janë mënjanës dhe 
asnjëri prej tyre s’e ka idenë më të vogël të rrugës. Siç 
thotë një nga aforizmat: “Ka një qëllim, por s’ka asnjë 
mënyrë, ajo që ne e quajmë mënyrë thjesht është e 
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Muret Mbrojtëse nga rrethinat, domethënë të kufizoja 
trashësinë e mureve deri në lartësinë time dhe të lija 
një hapësirë të lirë me të njëjtën gjerësi rreth e rrotull… 
Gjithmonë e kisha përfytyruar këtë hapësirë të lirë, dhe 
jo pa arsye si fantazmën më të bukur të imagjinueshme. 
Çfarë gëzimi të mbështeteshe në murin e jashtëm të 
rrumbullakët, të ngriheshe lart, të rrëshqisje përsëri 
poshtë, të të merrte malli për hapat e tu dhe ta gjeje 
veten në token e palëkundshme dhe të luaje gjitha këto 
lojëra në kuptimin e mirëfilltë mbi Muret Mbrojtëse 
dhe jo brenda tij; t’i shmangie Muret Mbrojtëse, t’i hiqje 
sytë nga ato sa herë të doje, dhe ta shtyje gëzimin për 
ta parë për më vonë por sidoqoftë s’jetoja dot pa të, pa 
e mbajtur në kuptimin e mirëfilltë midis kthetrave…”

Ai fillon të pyes veten se që ta mbrojë, a mos do të 
ishte më mirë të fshihej në shkurret pranë hyrjes së 
saj dhe të mbante nën vëzhgim. Mendon mundësinë 
e marrjes së ndihmës nga dikush tjetër për të ndarë 
detyrën e vëzhgimit, por vendos të heq dorë nga kjo ide.

“… a s’do të kërkonte ai një shërbim të ndërsjelltë 
nga unë; a s’ do të shfaqte të paktën dëshirën ta shihte 
strofkën? Kjo do të thotë të lë dikë të hyj lirisht në 
strofkën time, do të ishte jashtëzakonisht e dhimbshme 
për mua. E ndërtova për vete, jo për vizitorët dhe 
mendoj se nuk do ta lejoja kurrësesi... Thjesht 
s’mundesha, sepse ose duhet ta lejoja të hynte i pari, 
gjë e cila është thjesht e paimagjinueshme, ose duhet 
hyjmë të dy në të njëjtën kohë, në këtë rast përparësia 
që hamendësohet të kem prej tij, ajo e mbajtjes nën 
vëzhgim, do të zhdukej. Dhe çfarë besimi mund të kem 
në të vërtetë tek ai? ... Është deri diku e lehtë t'i besosh 
dikujt nëse je duke e mbikëqyrur ose së paku mund ta 
mbikëqyrësh, ndoshta është e mundur t'i besosh dikujt 
në largësi; por t’i besosh dikujt plotësisht kur je brenda 
strofkës, domethënë në një botë tjetër, kjo, më duket 
se është e pamundur.

Një mëngjes zgjohet nga një zhurmë e dobët 
fishkëllime të cilën nuk arrin ta njëjtësojë (identifikojë) 
apo t’i përcaktoj vendndodhjen. Mund të ishte thjesht 
era, por mund të ishte ndonjë armik. Tani e tutje, ai 
është në kthetrat e një ankthi histerik. A e di kjo kafshë 
e çuditshme, nëse është kafshë, për ekzistencën e tij 
dhe, nëse po, çfarë di? Historia mbaron pa zgjidhje. 
Edëin Muir-i ka sugjeruar që historia do të kishte 
përfunduar me shfaqjen e armikut të padukshëm, të 
cilit heroi do t’i nënshtrohej. Jam dyshues për këtë. 
E gjithë çështja e parabolës duket se është që lexuesi 
s’duhet ta dijë nëse frika subjektive e rrëfimtarit është 
e përligjur në mënyrë objektive.

Sa më shumë që admirojmë shkrimet e Kafkës, aq 

pasigurt”. Larg nga të qenët i sigurt për suksesin, heroi i 
Kafkës është i bindur që nga fillimi se është i dënuar të 
dështojë, dhe po ashtu është i dënuar të bëjë përpjekje 
të jashtëzakonshme dhe të pafundme për ta arritur. 
Në të vërtetë, ai nuk është një nga të zgjedhurit, por 
thjesht dëshira për ta arritur qëllimin është një prove 
që e përndjek si një mallkim i veçantë. 

Ndoshta ekziston vetëm një mëkat themelor: 
padurimi. Për shkak të padurimit ne u dëbuam nga 
Parajsa, për shkak të padurimit s’mund të kthehemi. 
Teorikisht, ekziston një mundësi e përsosur e lumturisë; 
të besosh në elementin e pashkatërrueshëm tek 
vetja dhe të mos orvatesh ta nxjerrësh. Në të gjitha 
motërzimet e mëparshme të kërkimit, heroi e di se 
çfarë duhet të bëjë dhe problemi i vetëm është “A 
mund ta bëj?” Odiseu e di që s’duhet të dëgjojë këngën 
e sirenave, një kalorës në kërkim të Kupës së Shenjtë e 
di që duhet të mbetet i dëlirë, një detektiv e di që duhet 
të bëjë dallimin midis së vërtetës dhe gënjeshtrës. Por 
për K-në problemi është “Çfarë duhet të bëj?” Përballë 
zgjedhjes midis së mirës dhe së keqes, ai as tundohet, 
as tregohet moskokëçarës, por është i kënaqur me 
ngazëllimin e dukshëm të ecjes përpara. Është i sigurt 
se ka shumë rëndësi ajo që po bën, pa e ditur fare se 
çfarë duhet të jetë. Nëse thjesht hamendësimi i tij është 
i gabuar, jo vetëm që duhet të vuajë të njëjtat pasoja 
sikur të kishte zgjedhur gabim, por edhe të ndiejë të 
njëjtën përgjegjësi. Nëse udhëzimet dhe këshillat që 
merr i duken absurde ose kundërthënëse, ai s’mund ta 
interpretojë këtë si dëshmi të ligësisë ose fajit tek të 
tjerët; ajo mund të jetë po kështu edhe provë e fajit të tij..

Heroi tradicional i kërkimit zotëron virtyt sipëran, 
i cili shpërfaqet, siç ndodh tek Odiseu, ose është i 
fshehur, siç ndodh te heroi i përrallës. Në rastin e parë, 
arritja e suksesshme e kërkimit ia shton lavdinë, në të 
dytën zbulon se dikush në dukje askushi në të vërtetë 
është hero i lavdishëm: të bëhesh hero, në kuptimin 
tradicional, do të thotë të fitosh të drejtën, falë dhuntive 
të jashtëzakonshme dhe bëmave, për të thënë Unë. Por 
K është një Unë që nga fillimi, dhe vetëm në këtë fakt, 
në faktin që ai ekziston, pavarësisht nga ndonjë dhunti 
apo veprim, këtu qëndron faji i tij.

Nëse K-ja e Gjyqit do të ishte i pafajshëm, ai do të 
pushonte së qeni K dhe do të bëhej pa emër si dreri 
në pyll përmes pasqyrës. Tek Kështjella, K, shkronja, 
dëshiron të bëhet një fjalë, gjeometër, domethënë të 
fitojë një vete si të gjithë të tjerët, por kjo është pikërisht 
ajo që s’lejohet të ketë.

Bota e kërkimit tradicional mund të jetë e 
rrezikshme, por është e hapur: heroi s’mund të niset 
në çdo drejtim që i pëlqen. Por bota e Kafkës është e 
mbyllur; megjithëse është pothuajse pa veti ndijore, 
është një botë tejet fizike. Objektet dhe fytyrat në të 
mund të jenë të paqarta, por lexuesi e ndjen veten të 
pushtuar nga prania e tyre mbytëse: mendoj se në asnjë 
botë tjetër imagjinare,  nuk është kaq e rëndë gjithçka. 
Hedhja e një hapi të vetëm ta shteron forcën. Heroi e 
ndjen veten të burgosur dhe përpiqet të shpëtojë, por 
ndoshta burgimi është gjendja e duhur për të cilin ai 
u krijua, liria do ta shkatërronte.

Heroi rrëfimtar i Strofka për shembull, është një 
bishë mishngrënëse me gjini të papërcaktuar. Jeton më 
vete, jo në çift, dhe s’takon kurrë ndonjë pjesëtar tjetër 
të llojit të vet. Po kështu jeton në gjendje të përhershme 
frike se mos do të ndiqet dhe sulmohet nga kafshë të 
tjera – “Armiqtë e mi janë të egër”, thotë - por ne kurrë 
s’mësojmë se si mund të duken dhe në të vërtetë kurrë 
nuk hasim në njërin prej tyre. Marrja e vazdhueshme 
me strofkën ka qenë detyra e jetës. Mbase, kur filloi të 
gërmonte për herë të parë, ideja e një strofke-fortesë 
ishte më lozonjare sesa serioze, por sa më e madhe dhe 
më e mirë bëhet strofka, aq më shumë mundohet ai 
nga pyetja: “A është e mundur të ndërtohet një strofkë 
absolutisht e pathyeshme?” Kjo është torturë sepse 
ai kurrë s’mund të jetë i sigurt se s’ka ndonjë masë 
paraprake për të cilën s’ka menduar. Gjithashtu strofka 
për krijimin e së cilës ka kaluar jetën është bërë një 
gjë e çmuar të cilën duhet ta mbrojë po aq sa do të 
mbronte veten.

“Një nga planet e parapëlqyera ishte të izoloja 

më seriozisht duhet të reflektojmë mbi udhëzimet e 
tij përfundimtare që ato të shkatërrohen. Në fillim 
tundohesh të shohësh tek kjo kërkesë një krenari 
fantastike shpirtërore, sikur të kishte thënë me vete: 
“Që të jetë e denjë për mua, gjithçka që shkruaj duhet 
të jetë absolutisht e përsosur. Por asnjë shkrim, sado 
i shkëlqyer, s’mund të jetë i përsosur. Prandaj, le të 
shkatërrohet ajo që kam shkruar sepse s’është e denjë 
për mua”. Por gjithçka që Dr. Brodi dhe miqtë e tjerë na 
tregojnë për Kafkën si person e bën të duket marrëzi 
këtë lloj shpjegimi.

Duket qartë se Kafka s’mendonte se ishte një 
artist në kuptimin tradicional, domethënë një qenie e 
përkushtuar ndaj një funksioni të veçantë, ekzistenca 
personale e të cilit është e rastësishme kundrejt 
krijimeve artistike. Nëse ka pasur ndonjëherë një njeri, 
për të cilin mund të thuhet se ishte “i uritur dhe i etur 
për drejtësi”, ai ishte Kafka. Ndoshta në fund e pa atë që 
kishte shkruar si një mjet personal që kishte përdorur 
gjatë kërkimit të tij për Zotin. Sipas Kafkës “Të 
shkruarit është një formë lutjeje, dhe asnjë person lutjet 
e të cilit janë të vërteta, s’dëshiron që ato të dëgjohen 
nga një palë e tretë”.  Në një fragment tjetër, ai tregon 
pse shkruan kështu: “Të shkruarit deri diku është si të 
rregullosh një tryezë me përpikëri të torturuese teknike 
dhe metodike, dhe në të njëjtën kohë të mos bësh asgjë, 
por jo në mënyrë të tillë që njerëzit të mund të thonë: 
“Rregullimi i një një tryezë s’është asgjë për të”, por se 
“rregullimi i një tryeze është vërtet rregullim tryeze, 
por në të njëjtën kohë s’është asgjë për të” ndërkohë 
që sigurisht procesi i rregullimit do të kishte qenë edhe 
më i guximshëm, edhe më i sigurt, edhe më i vërtetë 
dhe po të doni, edhe më i pakuptimtë”.

Por cilatdo qofshin arsyet, ngurrimi i Kafkës për të 
botuar veprën duhet të paktën ta bëjë lexuesin dyshues 
ndaj mënyrës se si ai vetë e lexon. Kafka mund të jetë 
një nga ata shkrimtarë që janë të dënuar të lexohen 
nga publiku i gabuar. Ata lexues tek të cilët efekti i 
shkrimeve do të ishte më i dobishëm sprapsen dhe 
ata që magjepsen ndaj efektit të tyre mund të jenë të 
rrezikshëm, madje edhe të dëmshëm. 

Jam i prirur të besoj se Kafkën duhet të lexojë 
dikush që gëzon shëndet të mirë fizik dhe mendor 
dhe, si pasojë, tundohet për ta parë çdo kërkim të 
imët të zemrës si një çrregullim patologjik. Kush e 
ka të mangët humorin, duhet t’i rrijë larg, sepse nëse 
analiza e vetes nuk shoqërohet, siç ndodh gjithmonë 
tek Kafka, me pasion të madh për jetën e mirë, leximi 
zvetënohet shumë lehtë në një magjepsje narciziste pa 
bosht pas mëkatit dhe dobësisë së tij. 

Askush që reflekton seriozisht për të keqen dhe 
vuajtjen s’mund ta shmangë zbavitjen si nocion 
gnostiko-dual të botës fizike si në thelb e keqe dhe disa 
nga thëniet e Kafkës i afrohen në mënyrë të rrezikshme 
pranimit të kësaj. 

Ekziston vetëm një botë shpirtërore, ajo që quajmë 
botë fizike në botën shpirtërore është e keqja. Bota 
fizike nuk është iluzion, por thjesht e keqja e saj e cila, 
megjithatë, përbën tablonë tonë të botës fizike.

Vetë jeta e Kafkës dhe shkrimet e tij si një e tërë 
janë provë se ai nuk ishte gnostik në zemër, sepse 
gnostiku i vërtetë mund të njihet gjithmonë nga disa 
karakteristika. Ai e sheh veten si pjesëtar të një elite 
shpirtërore dhe përçmon të gjitha ndjenjat tokësore 
dhe detyrimet shoqërore. Shpesh, ai i lejon vetes një 
imoralitet anarkik në jetën seksuale, me arsyetimin se, 
meqenëse trupi është i pashpëtueshëm, s’mund të ketë 
gjykim moral për veprimet e tij.

As Kafka, siç e njihte Doktor Brodi, as ndonjë 
nga heronjtë e tij nuk shfaqin gjurmë të snobizmit 
shpirtëror dhe as nuk mendojnë për jetën më të lartë 
që ata kërkojnë në ndonjë sferë të botës tjetër. Dallimi 
që ata bëjnë midis botës së tyre dhe botës sonë nuk 
nënkupton që ekzistojnë dy botë të ndryshme, por 
vetëm se konceptimet tona të realitetit nuk janë 
konceptimi i vërtetë. Kur deshi që shkrimet e tij të 
shkatërroheshin, ndoshta Kafka parashikoi natyrën e 
shumë admiruesve të tij.  

Përktheu: Granit Zela




