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Një bisedë në distancë me shkrimtarin Agron Tufa mbi romanin e tij tetralogjik 
i cili do të paraqitet për herë të parë në stendën e shtëpisë botuese “Onufri”, në 
Panairin e Librit, ditën e mërkurë, datë 17 nëntor 2021
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I dashur Agron, romanin tuaj voluminoz 
“Ngjizja e papërlyeme”, që do të paraqitet 
për herë të parë në stendën “Onufri” në 
Panairin e Librit, kam pasur fatin ta lexoj 
në dorëshkrim. Qysh në prologun e tij, leximi 
më solli në mendje tregimin e shkurtër të 
Kadaresë “Vdekja e gruas ruse”. Por, në qoftë 
se mundësitë e tregimit janë të kufizuara, 
proza juaj (shumë) e gjatë na jep, mbase për 
herë të parë në detaje, vuajtjet, burgosjet, 
internimet, divorcet e vajzave ruse që erdhën 
pas djemve shqiptarë mijëra kilometra 
larg vendit të tyre. Një fakt që na bën të 
ndihemi keq, si nënshtetas të këtij vendi, 
kur diktatura burgosi si agjente këto nuse, 
ndërkohë agjentët e vërtetë të KGB-së ishin 
në instancat më të larta të shtetit shqiptar. 
Doja t’ju pyesja fillimisht: Mos është kjo një 
nga arsyet kryesore që e shkruat këtë roman?

Ka qenë një ngacmim i hershëm ideja 
për t’iu qasur thelbit tragjik të qindra 
fateve njerëzore ku, tok me divorcin 
ideologjik, diktatura nuk kurseu ndarjen 
e përjetshme të burrave me gratë dhe 
fëmijët e përbashkët nga këto martesa. 
Diktati politik i partisë-shtet për herë të 
parë në historinë njerëzore ndërhyri në 
shtretërit bashkëshortorë për t’i dëbuar 
burrit gruan e vet. Një gjë të tillë të 
dhunshme nuk e ndeshim as në subjektet 
e miteve antike. Pra, u guxua të preket 
shenjtëria e shenjtërive, kurora e martesës, 
sakramenti, rrjedhimisht, familja. Si nga 
etika religjioze, ashtu dhe nga etika 
mondane, kjo ishte një katastrofë shokuese 
që la plagë të pashërueshme dhe pengje të 
përjetshme në shpirtrat e burrave, grave 
dhe fëmijëve. Historikisht është e dihet: 
direktiva e pushtetit komunist, fill pas 
prishjes së marrëdhënieve me BRSS-në, qe 
prishja e martesave shqiptaro-ruse, kthimi 
i nuseve ruse në atdhe, që përbën një akt 
zhburrnimi për burrat shqiptarë (që s’duhej 
e s’duhet falur) dhe, njëkohësisht, pohimi 
i besnikërisë pa kushte të këtyre burrave 
para Partisë. Por jo gjithkush e pranoi këtë 
zhburrnim. Martini, heroi i pushkatuar i 
romanit, përfaqëson imazhin përmbledhës 
të atyre që nuk u bindën, nuk deshën të 
zhburrnohen.

Kur isha student në Institutin “Gorki”, 
më qëlloi të lexoja në revistën “Nash 
Sovremenik” (Bashkëkohësi ynë) romanin 
autobiografik të një shkrimtareje me dy 
tituj, rusisht dhe shqip: “Zhdu tebja”/ “Të 
pres”. Një rrëfim dhe përjetim i dhimbshëm 
i ndarjes së autores me të shoqin shqiptar 
në Tiranën e vitit 1961. Më vonë pata rastin 
të shihja në festat kombëtare të ambasadës 
sonë në Moskë shumë gra dhe bijtë e bijat 
e tyre që i kishin ndarë dhunshëm nga 
burrat/etërit e tyre. Kam parë, gjithashtu, 
burra pleq që u kishin dhënë besën nuseve 
të tyre kur i ndanë, se do të ribashkoheshin. 

Këta burra pleq, edhe pse Partia i kishte 
shtrënguar të martoheshin, madje të bënin 
sa më shumë fëmijë, me rastin e parë që u 
dha, në vigjiljen e rrëzimit të diktaturës, u 
arratisën, si fillim në Sofje, mandej me tren 
deri në Moskë, ku i prisnin njëmend nuset 
e tyre, sipas besatimit. Veçse nuset ruse 
vërtet nuk qenë martuar ( flas të paktën për 
rastet që kam njohur vetë). Drama të rënda 
që shkojnë përtej legjendave. Përfytyroni, 
gruaja hap derën e apartamentit në orën 
21.00 të mbrëmjes dhe befas sheh përballë, 
pas 31 vjetësh, të shoqin e saj shqiptar 
të cilit i ka qëndruar në besë: gruas i bie 
të fikët dhe e dërgojnë në spital. Pas tre 
muajsh burri i thotë të vërtetën, se atë 
e kanë detyruar të martohet dhe ai ka 
braktisur në Shqipëri familjen e vet, gruan 
dhe 7 fëmijët. Gruas sërish i bie të fikët dhe 
vdes në spital.

Momenti i dytë dhe shtysë për t’iu kthyer 
kësaj tragjedie kanë qenë regjistrimet e 
të mbijetuarve nga kampet dhe burgjet 
e komunizmit, që i bënim me poeten 
Luljeta Lleshanaku për ISKK, ndër të cilat 
edhe rrëfimet e nuseve ruse, që duruan 
kalvarin e burgjeve dhe internimeve, por 
nuk u ndanë. Sigurisht, disa nga gratë që e 
kaluan këtë kalvar të hidhur kanë shkruar 
dhe memuaret e tyre në gjuhën amtare, e 
ndonjë edhe është përkthyer.

Për fat të keq, nëse përjashtojmë 
tregimin e trishtë të Kadaresë që 
përmendët ju, “Vdekja e gruas ruse”, dhe 

një skenar filmi po të Kadaresë, “Sorkadhet 
e trembura”, u gjet madje dhe regjisor 
rus që do ta realizonte (s’di pse nuk u 
finalizua ky projekt), gjë tjetër në letërsinë 
tonë nuk është shkruar. Në një rrafsh të 
përgjithshëm ky, pa dyshim, ishte një turp 
kombëtar dhe tjetërsim i neveritshëm 
i traditës sonë, për të cilën duhej folur, 
por letërsia i qaset dramës në vetë të 
parë, duke i shpërfillur pyetjet “çfarë” dhe 
“pse”; letërsisë i intereson pyetja “si”: si ka 
mundur të ngjasë kjo gjëmë e padëgjuar 
deri në regëtimat e drithërimat më të 
fundit?

Shumë shkrimtarë dhe artistë shqiptarë  
që përfunduan studimet në BS, kanë pasur 
histori dashurie, fejesa, martesa, divorce 
me vajza ruse. Ja, për shembull, duke bërë 
një paralelizëm me një nga personazhet e 
romanit tuaj, e përfytyroj dhimbjen e një 
poeti si Dritëro Agolli kur përcjell në Rinas 
gruan e tij ruse së bashku me djalin e tyre të 
vetëm. Por nuk di që Dritëroi të ketë shkruar 
për këtë temë. Mos ishte kjo një tabu? Mos 
ndoshta kjo dhimbje nuk i shkonte frymës 
anti-BS dhe kjo në letërsi ishte gati e 
pamundur? Por, megjithatë, pas vitit 1990  
kjo temë nuk ishte më e rrezikshme. Si 
mendoni ju?

Ajo që më habit edhe mua është se 
nuk kanë shkruar për këtë “zhburrnim” 
as vetë shkrimtarët. I bie, paradoksalisht, 

në përgjithësi, se shumë shkrimtarë tanët 
të viteve gjashtëdhjetë nuk kanë shkruar 
asgjë që të ketë lidhje me ndonjë të vërtetë, 
shoqërore qoftë ajo apo individuale, e aq 
më tepër për një të vërtetë të tillë kaq 
thellësisht private e të dhimbshme. Nuk 
kam një përgjigje racionale, por Zoti na 
faltë për nja dy-tri hamendje që kam rreth 
kësaj heshtjeje.

E para, mendoj se ka të bëjë me një 
peng të parrëfyeshëm, një ndjenjë bezdie e 
turpi që “agjencitë e nënvetëdijes” e fshijnë 
me “regjim heshtjeje” diç të pakëndshme 
që u kujton minutat e dobësisë, kujtesën e 
turpshme. Pse? Se ata iu përgjigjën flakë 
për flakë direktivës së Partisë, sikundër i 
përgjigjeshin burrat autoritetit paternal 
në Kanun, për ta ndarë gruan kur shkel 
normat tabu. Veçse këto gra e nuse të 
reja s’kishin bërë asgjë të turpshme, siç 
kam pasur rastin të dëgjoj intervistat dhe 
jetëshkrimet e tyre. Madje, ato kishin të 
ngulitur një bindje romantike, të pastër 
apo naive në vetëmohim, për t’i ndjekur 
burrat që donin deri në fund të botës, ashtu 
si gratë e Dekabristëve ndoqën burrat e 
tyre në Siberi.

E dyta, ka shumë gjasa që, paraprakisht, 
me paramendim, Sigurimi të ketë 
ndërhyrë, ndërkohë, të ketë siguruar 
fakte apo simulime faktesh me situata 
komprometuese për prestigjin dhe nderin 
e këtyre grave. Varet pastaj nëse këto 
“komprometime” që hidhnin hije mbi 
nderin e tyre u janë thënë burrave të tyre 
para apo pas ndarjes. Baza për të menduar 
kështu ka, madje të dokumentuara.

E treta, ka të bëjë me ekuilibra 
të brishtë mes burrave dhe grave që 
zëvendësuan nuset e dëbuara ruse, ka të 
bëjë me obsesivitetin e tyre dhe shkallën 
e trysnisë që do të ushtronin mbi burrat 
këto gra, nëse burrat e tyre do të guxonin 
të zhvarrosnin historitë e një romantike të 
dënueshme në sfondin e tashëm familjar.

Fakti që nuk shkruan, pavarësisht para 
apo pas vitit nëntëdhjetë, nuk përligjet me 
asgjë. Shkrimtari shkruan edhe për sirtar, 
në çdo kohë. Aq më tepër për rastin në fjalë 
që ishte një llogari e hapur dhe e ndjeshme 
me ndërgjegjen. Por kjo tashmë është një 
pyetje tjetër që prek raportet e shkrimtarit 
shqiptar me ndërgjegjen e vet dhe se kjo i 
përket sociologjisë së moralit.

Keni mbaruar Institutin e Letërsisë së 
Huaj “Gorki” në Moskë. (Në vitin 2010, ndërsa 
shoqëroja Kadarenë në Moskë, insistova të 
shihja dhomën e tij në konviktin e institutit. 
Atje mësova se pikërisht në atë dhomë keni 
jetuar edhe ju gjatë studimeve.) A mund të 
na thoni se ç’gjë tjetër u kujtonte Kadarenë 
(apo shkrimtarë të tjerë, si S. Spasse, D. 
Siliqi, Dh. Xhuvani): lëndët, pedagogët...

As vetë nuk e dija kur shkova më 1994, 
por duke rilexuar “Ftesë në Studio” dhe 
“Muzgu i perëndive të Stepës”, që i kisha me 
vete, kur Kadareja përshkruan atmosferën 
surreale të konviktit të Institutit “Gorki” 
(në fakt, ashtu e gjeta edhe unë, madje 
edhe më surreale), përmend aty edhe 
numrin e dhomës së tij. Siç isha me libër 
në dorë, u ngrita dhe dola jashtë të shoh 
në derë: i njëjti numër! Ua thashë këtë fakt 
bashkëstudentëve shqiptarë, madje njëri 
më ofroi një shumë markash gjermane për 
t’i ndërruar dhomat, por miku im, Korab 
Hoxha, më tha: po më dëgjove mua, Gon, 
mos e shkëmbe.

Për Kadarenë dhe shkrimtarët 
shqiptarë të brezit të fundit të viteve 
gjashtëdhjetë pata rast të flas gjatë me 
zyshën time të rusishtes, Magdalena 
Rubianovna, një zonjë me origjinë armene 
në prag të pensionit; e kishte filluar vitin 
e parë të mësimdhënies pikërisht me 
shkrimtarët shqiptarë, si Aliabdi Hoxha 
(ajo i kishte ndihmuar atij të përkthente 
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romanin “Një vjeshtë me stuhi”), Dhimitër 
Xhuvani, Ibrahim Uruçi dhe veçanërisht 
dy, të cilët ajo i mbante mend më mirë 
e më pyeste për ta: Ismail Kadare dhe 
Drago Siliqi. Për Kadarenë kishte dëgjuar 
dhe kishte lexuar tashmë tri vepra të 
përkthyera në “Inostranaja Literatura”: 
“Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, “Sjellësi 
i fatkeqësisë” dhe “Dimri i madh”. Madje, 
në bazë të këtyre veprave të përkthyera 
në rusisht, pata bërë në vit të katërt 
shpërndarjen e tyre ndër studentë rusë 
e të huaj dhe zhvillova një seminar rreth 
tyre me krijuesit e Institutit “Gorki”. Për 
Dragon, që gjithashtu e mbante mend 
dhe e kishte pasur shumë për zemër, 
zysha qau kur i fola për aviokatastrofën e 
tij mbi shkretëtirat mongole. Kjo zonjë e 
mrekullueshme, ndjesë pastë, më thoshte: 
shih si u përftua me mua një kompozicion 
unazë: e nisa vitin e parë të mësimdhënies 
me shkrimtarët shqiptarë, Kadare me 
shokë, dhe po e mbyll po me shkrimtarë 
shqiptarë.

Rektori i atëhershëm i Institutit “Gorki”, 
Sergej Jesin, gjithashtu njëfarë shkrimtari, 
tregoi interes të madh gjatë një darke kur 
i fola për “Muzgun e perëndive të Stepës” 
dhe donte me çdo kusht ta botonte, si 
duket për ta vënë si simbol të Institutit, 
pasi nuk dinte të kishte shkruar kush tjetër 
një roman për Institutin “Gorki”.

Një nga personazhet kryesore të romanit 
është Martin Gega. Herë pas here, g jatë 
leximit më duket sikur Martini është alter 
egoja juaj. Dhe në vijim të kësaj pyetjeje: cili 
është dallimi midis një studenti të 1960-s në 
Rusi me studentin Agron Tufa tridhjetë e ca 
vjet më pas? A mund të na flisni nga përvoja 
juaj jetësore për vajzat ruse apo nuk do të 
donit ta ndani këtë me lexuesit tuaj?

Në njëfarë mënyre po, është një alter ego 
e spostuar në kohë, në rrethana tragjike, 
në të cilat unë, ju, çdo lexues normal, do 
të kishim mbetur të martirizuar, jo prej 
paaftësisë për t’u përshtatur, por për 
dinjitetin thelbësor që vë në diskutim 
“lulen e nderit” burrnor, pa të cilën jeta 
humbet kuptim e përmbajtje. Një pjesë 
e madhe e protagonistëve të romanit 
kanë frikëra fizike dhe bëjnë çfarëdo 
kompromisi, capak të tjerë frikën më të 
madhe kanë humbjen e dinjitetit dhe 
poshtërimin.

Por një student i viteve nëntëdhjetë, siç 
isha unë, pas rënies së mureve ideologjike, 
gjendej në një hapësirë lirie të shfrenuar 
dhe indiference, jashtë konteksteve kohore 
e koniunkturore të viteve gjashtëdhjetë. 
Detyra ime ka qenë të mos harroja qëllimin 
kryesor përse gjendesha aty, të bëja më 
të mirën e mundshme duke përfituar 
sa më shumë kulturalisht për çfarë më 
interesonte, të disiplinoja kaosin që të 
gëlltiste lehtë me aventurat, pleksjet në 
histori ekscentrike, të ruaja pavarësinë 
time. Krahas studimeve në “Gorki” e më 
vonë në Institutin e Kulturave Europiane, 
në vitet 1996-2001 isha pedagog i gjuhës 
dhe letërsisë shqipe në Institutin e 
Marrëdhënieve Ndërkombëtare (MGIMO), 
çka më jepte pavarësi financiare për të 
jetuar, për të blerë libra, për të shkuar në 
teatër, për të udhëtuar etj.

Vajzat ruse, të paktën të rretheve 
letrare e filologjike me të cilat kisha të bëj, 
mendoj se kanë qenë të njëllojta me ato 
të viteve gjashtëdhjetë, pa shumë luhatje, 
nëse flasim për natyrën romantike e 
sentimentale. Duheshin bërë llogaritë mirë 
e seriozisht në lidhjet dashurore me to, 
sepse pasioni dhe shenjtëria karakteristike 
me të cilën i përkushtoheshin ato një 
lidhjeje dashurore dhe gatishmëria për të 
sakrifikuar kishte një bukuri të tmerrshme, 
tronditëse. Kështu që ishte gjithmonë me 
rrezik të ishe i përfshirë.

Në roman jepet gjerësisht një nga plagët 
e shoqërisë shqiptare e shkaktuar nga 
diktatura: lufta e klasave dhe veprimtaria 
e egër e aparatit të dhunshëm të Sigurimit. 
Aftësive dhe talentit tuaj a mund t’i shtojmë 
edhe mundësitë që keni pasur si drejtor 
i institutit të krimeve të komunizmit 
apo pjesëmarrja juaj aktive në mediat 
e ndryshme? E rrokte fantazia juaj prej 
krijuesi atë çfarë ndeshët në këto arkiva?

Nuk besoj se e keqja njerëzore do të 
gjente kund tjetër mishërim më mizor e 
më të shëmtuar se me këta emisarë të ferrit 
te ne. Unë flas në roman për përfaqësues 
tipikë të breznive të pas-Luftës së Dytë 
Botërore, që ishin “partizanë të orës së 
fundit” e që u dërguan të studiojnë në 
institutin famëkeq “Xherxhinski”. Janë 
ata që e mbushën jetën qytetare të viteve 
gjashtëdhjetë me terror të pandërprerë 
psikik, duke radikalizuar modelet staliniste 
të KGB-së në një variant të përbindshëm 
kriminal shqiptar. Për të ndërtuar topikën 
e përditshmërisë së terrorizuar shqiptare 
kam shfrytëzuar arketipa portretesh e 
bëmash reale të shefave e oficerëve të 
Sigurimit që, në fakt, zbatonin me një egërsi 
të pashoqe direktivat e Partisë dhe luftës së 
klasave. Survejimi i të deklasuarve, gjoja 
kundërshtarëve, të dyshuarve etj., bëhej 
në dhjetëra mënyra, sipas praktikave të 
“planveprimeve” apo “vijës së sjelljes” me 
skema makabre, të poshtra, të ulëta e të 
pabesa, deri te burokracitë konceptuale, 
siç ishte, për shembull, “Libri i shtëpisë”, 
ku ti duhet të shënoje orën dhe datën e 
vizitës së mysafirit, kohën e qëndrimit dhe 

bisedën që bëtë. Libri kontrollohej fletë 
për fletë, çdo muaj, nga i plotfuqishmi, 
polici i lagjes. Diçka oruelliane. Sigurimit 
i ishte lënë një pushtet i pakufishëm 
dhe shpesh, për arritjen e qëllimeve të 
tyre, ata i shpërfillnin praktikat, ligjin, 
të drejtat: njeriu shndërrohej një lodër 
në duart e tyre, ose ata e kthenin në 
lodër, si t’u tekej. Mendoj se për shkak 
të kësaj klime të pandërprerë terrori, qe 
e pamundur të zhvillohej një përmasë 
disidence letrare e kulturore në Shqipëri, 
e ngjashme me disidencën ruso-sovjete 
apo të demokracive popullore.

Ju e quani këtë roman një tetralogji. 
Nuk di të ketë të dytë në letërsinë shqipe. 
Pse e ndiet të nevojshme të përmblidhnit 
katër romane në një? A ishte kjo diçka e 
planifikuar që më parë apo rrugës, g jatë 
procesit të shkrimit, erdhi natyrshëm?

Saktësisht është kjo e dyta, pasi, edhe 
nëse i kam menduar fijet e syzhetit më 
parë, gjatë procesit të shkrimit tek unë 
mbizotëron stihia instinktive. Romani, 
tetralogjia “Ngjizja e papëlyeme”, është 
ndërtuar në bazë rrathësh interferues 
rrëfimorë, gjithsej katër, me një prolog 
dhe epilog të zhvendosur në kohën e 
sotme që legjitimon instancën nga ku 
shkarkohet rrëfimi dhe një intermexo, 
“Orë pa akrepa”, që na jep idenë e 
palëvizshmërisë, pezullimit të rrjedhjes 
së Kohës. Rrathët rrëfimorë janë romane 
që kanë në epiqendër një protagonist, i/e 
cili (cila) ose rrëfen në vetë të parë, ose 
na jepet në veprim përmes vetës së tretë. 
Rrathët interferojnë në ngjarje/ variante 

ngjarjesh, gjykimesh/ paragjykimesh, 
personazhesh e detajesh me rrathët e 
tjerë (romanet e tjera). Midis tre rrathëve 
rrëfimorë interferentë derdhen fragmente 
nga teksti i dorëshkrimit të romanit 
“Pjella”, autori i të cilit, Martin Gega, 
tashmë është pushkatuar. Këto fragmente 
të gjata nga dorëshkrimi, të shpërndara në 
tre rrathë romanorë, e krijojnë mirë idenë 
e veprës (ndonëse të paplotë) dhe ashtu, të 
ndërkallura si fragmente, krijojnë trukun e 
romanit në roman ose, më saktë, iluzionin 
e një romani të pestë. Në të gjithë rrathët 
rrëfimorë kemi kallëzime, rrëfenja, novela 
të mirëfillta, tekste ëndrrash, raporte 
skrupuloze zyrtare, tekste epistolare 
deri dhe formula betimesh zyrtare, të 
cilat përthyejnë vazhdimisht regjistrat 
narrativë të rrëfimit. Rrethi i çdo rrëfimi 
përmbyllet duke e lënë protagonistin në 
një perspektivë të caktuar të udhëtimit të 
tij.

Romanin nuk e kisha menduar 
tetralogji, por u përftua organikisht gjatë 
shkrimit dhe po për hir të këtij organiciteti, 
duhej botuar në një vëllim. Nuk e di në ka 
tetralogji tjetër në një vëllim, por kam 
përshtypjen se romani “Rapsodi kosovare” 
i Ymer Shkrelit është tetralogji.

Shumë personazhe në roman , 
për mendimin tim, janë lehtësisht të 
identifikueshme nga emrat dhe karakteret 
e tyre dhe doja t’ju përgëzoja për mjeshtërinë 
tuaj në portretizimin dhe karakterizimin e 
tyre: Samuil Ismari, Nesho Dragoi, Dritan 
Agalliu, Dario S., Damjan Shpërdheja etj. 
Ndërkaq, më lind krejt natyrshëm pyetja se 
pse e keni ndier të nevojshme ta bëni këtë? 
Cili është qëllimi juaj në këtë rast? (Zakonisht 
shkrimtari i pararend një gjëje të tillë dhe e 
paralajmëron lexuesin se këtu kemi të bëjmë 
me roman.) Më krijohet përshtypja sikur ju 
doni ta theksoni posaçërisht identitetin e 
tyre.

Jeta e tillë është: e tëra një radhë e 
pasosur me déjà vu: ngjajnë njerëzit, 
ngjajnë situatat, ngjajnë emrat, pasionet 
dhe bëmat. Romani është i lirë ta lërë 
lexuesin t’i bëjë vetë lidhjet asociative, 
ashtu si në jetë: e rëndësishme është që 
ligjësitë letrare t’i binden frymës së asaj 
të vërtete me të cilën rrojnë, veprojnë e 
shpresojnë protagonistët, të mirë apo të 
ligj. Sigurisht, dikush me dikë do të ngjajë, 
se për mishërime letrare të një brezi të 
caktuar është fjala. Unë nuk e vura klishenë 
e njohur e të gatshme paralajmëruese, 
sepse më duket se kështu fyej inteligjencën 
e lexuesit, i cili e sheh që shkruhet që në 
kopertinë “roman”.

Kadareja zë shumë hapësirë në romanin 
tuaj. Duke bashkëpunuar me të prej 25 
vjetësh, mund t’ju vlerësoj shumë për 
zotësinë tuaj që e keni bërë aq të rrokshëm, 
aq të vërtetë për lexuesin. Por do të doja 
përg jig jen tuaj pse e keni përfshirë në 
roman? Apo mund të jetë edhe Kadareja 
një alter egoja juaj (një Skënder Bermema, 
p.sh.?)

Romani i fundit i tetralogjisë, “Ç’lajme 
na sjell, Hermes?”, përfshin komunitetin 
e shkrimtarëve të rinj që janë kthyer nga 
studimet në BRSS dhe vendet e tjera të 
demokracive popullore.

Samuil Ismari është arketipi i një imazhi 
letrar në stilin e “portret artisti në rini”, që 
ka shumë përkime me Kadarenë e ri, të 
sapokthyer nga studimet. Janë vitet kur në 
letërsi hyjnë me dashuri disa të talentuar, 
me ëndrra të mëdha për art të ri, ndërkaq 
që gllënjka e lirisë është iluzion dhe 
perspektiva e rrugës përpara bigëzohet në 
mënyrë djallëzore. Për më të talentuarin, 
Samuil Ismarin, kjo shndërrohet në 
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vuajtje, torturë mendore e shpirtërore. 
Dialogët e shumtë me mikun e vet, 
monologët, dyshimet e vazhdueshme, frika 
dhe revolta e bëjnë të paparashikueshme 
ndjenjën e perspektivës. Përveç mikut të 
tij të studimeve, Dario S., ai s’ia ka besën 
askujt. Mjedisi midis shkrimtarëve të rinj 
zien nga entuziazmi i shtirë, por në fakt ai 
është i helmuar nga salierizmi, xhelozia, 
spiunët e denoncuesit, përfshij edhe të 
dashurat.

Në roman u kushtohet vend i rëndë-
sishëm diskurseve etike të marrëdhënieve 
të artistit me të vërtetën dhe mënyrës sesi 
duhet të shprehet e vërteta, pa e shkatërruar 
artistin, sikundërse dhe marrëdhëniet e 
shkrimtarit me misterin e pashpjegueshëm 
të krijimit. Samuil Ismari dhe miku i tij Dario 
S. janë të përpirë nga misteri i shtatzënisë së 
Ljuba Borisovnës.

Çështja e alter egos në këtë rast është 
e pashmangshme, përderisa personazhi 
simpatik, shkrimtar i talentuar, gjendet i 
vetëm mes ujqish gri.

I dashur Agron, nuk gaboj kur shprehem 
se kjo është kryevepra juaj dhe një nga 
romanet më të mira të pas viteve ’90 në 
letërsinë shqipe. A mund të na flisni për 
procesin tuaj krijues? Sa kohë ka zgjatur 
të shkruarit deri në dorëzimin te ne të 
dorëshkrimit? Çfarë ka ndikuar së tepërmi 
në këtë roman, çfarë keni ndier, a ju ka 
sjellë gëzim, a keni hasur vështirësi deri në 
përfundim. Dhe në fund titulli: “Ngjizja e 
papërlyeme”. Një mrekulli! Po si erdhët deri 
këtu dhe a ju duket sikur keni shlyer ndonjë 
borxh moral për sivëllezërit tuaj krijues të 
kohëve të vështira të diktaturës?

Faleminderit i dashur Bujar dhe e çmoj 
shumë mendimin dhe shijen tuaj. Unë 
ende nuk jam në gjendje të përcaktoj se ku 
jam me këtë roman. Më mirë është të mos 
mendosh e të vijosh veprën tjetër (çka po 
e bëj). Siç thashë në krye, ideja e romanit 
e ka pasur fillin që kur isha student në 
Institutin e Letërsisë “Gorki”, me disa nxitje 
të tjera, të mëvonshme. Romanin e kam 
filluar në dhjetor të vitit 2014 kur isha ftuar 
për një qëndrim njëmujor në një rezidencë 
shkrimtarësh në Wannsee, Berlin. Shkrova 
disa fragmente që m’u dukën pa lidhje dhe 
e braktisa. Kam provuar edhe disa herë 
në Tiranë, por ndieja se ky tip romani 
të donte t’i kushtoheshe me kohë të 
plotë e të pandërprerë, jo me thërrime 
të tepruara kohe. Provova sërish vitin 
e kaluar, por nuk isha i qetë. Romani u 
shkrua nga 11 qershori i këtij viti deri në 
17 shtator, duke shkruar përditë, shpesh 
me nga 7-8 orë. Ka qenë romani im më i 
vështirë, pasi duhej përshtatur mrekullia 
e lindjes misterioze me një përditshmëri 
të ngjeshur realiste deri në çikërrima. Me 
romanet e mëparshme e kam pasur shumë 
më të lehtë. Koha e shkrimit më zgjaste 
një javë deri në një muaj. Kam ndier pa 
dyshim gëzim, çlirim dhe një lehtësim të 
madh jo vetëm nga tirania e një pune të 
rëndë, ndonëse asnjëherë gjatë procesit të 
shkrimit nuk e ndieja.

Shkrimi vetë të çliron edhe nga disa 
stereotipa paragjykimi ose gjykimi të cekët 
kur flitet për paraardhësit. Nuk besoj se 
ka pasur kohë më të vështira në planet 
për të shkruar letërsi të vërtetë sesa vitet 
e diktaturës komuniste në Shqipëri. Të 
arrish të shkruash një tregim të mirë, një 
cikël poezish a poemë të mirë artistikisht 
apo një roman të shkruar profesionalisht 
bukur, jashtë dogmës, ky është, pa 
ekzagjerim, njëmend heroizëm kulturor, 
rezistenca më e mirë, sepse qëndresa 
më e mirë është ajo e gjuhës dhe stilit të 
shkrimit. Dakord, pak, madje shumë pak 
ka pasur prej kësaj cilësie, por ka pasur dhe 
është shenjë se diku, dikush ia ka dalë të 

triumfojë estetikisht me mjetet e gjuhës 
dhe mjafton për të qenë madhështore. Le 
ta shpërngulim veten, pra, kur gjykojmë, 
le ta vendosim shkrimtarin që gjykon nga 
lartësia e sotme bash në vitet e survejimit 
të shumëfishtë dhe ta shohim se në çfarë 
epilepsie ekzistenciale do të përpëlitet. 
Përmes këtij romani unë kam provuar të 
kridhem në kohë dhe ta jetoj si në lëkurë 
përditshmërinë psikotropike të viteve 
gjashtëdhjetë, të jem njëri nga kolegët e 
asaj breznie.

Duke qenë botuesi i Kadaresë, gjithmonë 
ju kam menduar shumë afër me njëri-tjetrin 
si shkrimtarë. Këtë ma ka përforcuar, përveç 
talentit,  edhe formimi juaj në të njëjtin 
institut në Moskë, kultura dhe njohja e thellë 
e gjuhës dhe e letërsisë ruse. Dhe me njohjen 
e gjuhës ruse, edhe të letërsive të tjera. Me 
një sy të zakonshëm mund të vërehet sesi 
në këtë roman teknika juaj e të shkruarit 
është përsosur dhe romani lexohet me 
shumë ëndje pavarësisht numrit të madh 
të faqeve. Po ashtu, në jo pak raste, vërehet 
edhe ndikimi i rusishtes në shumë fjalë të 
reja që krijoni (ndajfolje, mbiemra), të cilat 
i japin një tipar të veçantë stilit tuaj. Apo 
konstatimi im ndoshta nuk ju duket aq i 
saktë?

Ka, pa dyshim, përveç të ndryshmeve, 
shumë përkime me paraardhësin e madh, 
që përfshijnë burimet e përbashkëta të 
formimit letrar nga tradita jonë, letërsia 
ruse, klasikët dhe moderniteti europian, 
të cilët kanë lënë gjurmë në vetëdijet 
tona letrare, në formimin estetik të të 
dyve, ndonëse në kohë të ndryshme. Të 
dy, përveç studimeve në një institut të 
famshëm, vijmë në prozë nga përvoja e 
poezisë; u referohemi shpesh të njëjtëve 
autorë; kemi dhënë leksione në Fakultetin 
Filologjik të njëjtën lëndë – modernizmin 
dhe avanguardat letrare të shekullit 
XX; kemi pasur të njëjtin mendim mbi 
trashëgiminë kriminale të diktaturës dhe 
Sigurimit, sidomos rreth domosdosë së një 
transparence dhe katarsisi në raport me të 
shkuarën; na afron, për shembull, natyra 
e groteskut dhe shumë përkime e pasione 
të tjera të përbashkëta, që në bisedat tona 
zinin një vend të rëndësishëm. Kadaresë 
(dhe shkrimtarëve të brezit të tij) i ra të 
krijojë në një kohë tejet të vështirë, siç 
thotë Kuteli “mes një terreni ku gëlonin 
gjarpërinjtë” dhe nëse ai ia doli, mendoj 
se meritë për këtë ka mendjemprehtësia 
dhe inteligjenca e tij që nuk e la veten të 

bëhej “mish për krimba”, pasi vetëm me 
talentin e tij të padiskutueshëm mund të 
ishte bërë shoshë nga kamat e brutëve dhe 
helmi i salierëve. Unë dhe kolegët e brezit 
tim nuk kemi kaluar përmes rreziqeve të 
kësaj natyre, ndonëse, pa dyshim, jemi 
përballur me vështirësi të natyrave të 
tjera, që, gjithsesi, nuk të hanin kokën. Jo 
vetëm për Kadarenë, por në përgjithësi, 
kur gjykojmë mbi shkrimtarin, nuk duhet 
të nxitohemi pa marrë parasysh kohën e tij, 
koniunkturat dhe rrethanat e kohës, nëse 
duam të jemi sa më të drejtë.

Sa i përket teknikës së të shkruarit, ju 
falënderoj që vini në dukje këtë anë, e cila 
për mua përbën gjithçka thelbësore për një 
shkrimtar. Tekefundit, rezultati i larmisë së 
teknikave të shkrimit duhet të synojë një 
finale: të jetë i qartë, prekës e mbresëlënës 
me poetikën e vet te lexuesi, pa u bërë i 
mërzitshëm. Një gjë është e pafalshme 
për shkrimtarin: të shesë mend e të bëjë 
poza dituraku para lexuesit. Kjo e prish 
seriozitetin dhe lexuesi e ndien artificën. Si 
rrjedhim, lexuesi mërzitet dhe ka të drejtë 
ta flakë librin tënd. Siç thotë dhe Borhesi: 
leximi duhet të jetë një festë, por kur kjo 
festë fillon të shndërrohet në barrë të 
bezdisshme, atëherë, si çdo barrë, e meriton 
të hiqet qafe. Sigurisht, për të shmangur 
mërzinë dhe ndjenjën kërcitëse të falsitetit 
duhet që rrëfimi letrar të ketë, përveç 
teknikave të shkrimit dhe kompozicionit, 
një gjuhë e sintaksë jo maniakale, që të të 
therë veshin me grremça fjalësh të rralla e 
fjalëformime pa sens, por me forma fjalësh 
e ndërtime fjalish që krijojnë rrjedhën e një 
ritmi muzikal që të merr përpara.

Pse ka qenë me rëndësi për ju si krijues 
ta vini theksin në një hapësirë kohore 
socio-politike të viteve gjashtëdhjetë? Çfarë 
e veçante mendoni se i ka munguar pa 
shprehur në letërsi kësaj periudhe dhe ç’do 
të thonë këto vite, të cilave ju u keni vënë 
theksin në roman?

Unë mendoj se vitet gjashtëdhjetë janë 
fundamenti i tradhtuar mbi të cilin hodhi 
shtat ngrehina jonë social-politike. Vitet 
’60 ngjallën shumë shpresa e iluzione se 
edhe në Shqipëri do të kishte një “zbutje” 
e liberalizim, si në Moskë dhe në vendet e 
kampit komunist. Këto erëra të reja i sillnin 
studentët që ktheheshin të diplomuar nga 
këto vende me ëndrra, ide dhe përfytyrime 
humaniste, por, befas, fill pas prishjes pati 
ashpërsim të luftës së klasave, izolim e 
gjueti shtrigash. Edhe pas prishjes me 

BRSS-në pati njëfarë iluzioni të shkurtër 
se Shqipëria do të lidhej me Perëndimin, 
por ndodhi e kundërta: u zbatua modeli 
kamboxhian e izolimit, përndjekjes dhe 
masakrave. Ky është kuadri i vërtetë 
historik, që nuk e gjen veten në letërsi.

Si vepër letrare, romani im nuk merr 
përsipër të bëjë kuadrin historik, por të 
paraqesë një universale të ndjeshmërisë 
dhe kushtëzimit të fateve njerëzore në 
situatën që u krijua. Nga njëra anë, kemi 
kthjellimin dhe meditimet e protagonistëve 
mbi natyrën e së keqes (bashkëpunimi apo 
rezistenca ndaj saj), në anën tjetër kemi 
shqetësimin e alienimit nga e vërteta, 
tradita dhe historia, të cilat do të barten 
të projektuara në trajta të përçudshme në 
të ardhmen e kësaj shoqërie.

Kombinimi në roman i fakteve, 
realeve historike, koniunkturave politike 
e kulturore të viteve ’60 me trillin e pastër 
artistik, mitin dhe alegorinë, i jep veprës 
statusin ekzistencial të romanit si zhanër, 
të përballjes së letërsisë me të vërtetat e 
mbytura për një epokë të tërë. Letërsia e ka 
detyrim të përballet me të keqen e fshehur 
apo gjithësunduese, andaj i takon asaj të 
bëjë ekzorcizmin e vet. Por, për fat të keq, 
siç e dimë tok me arsyet se pse, letërsia 
heshti e, për më tepër, e përçudnoi për 
afro 5 dekada të vërtetën rrëqethëse, duke 
e paraqitur si një idil të bukur, të ëmbël e 
romantik, siç bëri te ne, me përjashtime të 
vetmuara, realizmi socialist. Në Sodomën 
e Gomorën komuniste shqiptare fara e 
së vërtetës dhe mitra e saj u sterilizuan. 
Çdo të thotë kjo për ADN-në e një letërsie 
kombëtare, që jo vetëm nuk pranon të 
përballet me realitetin dhe të vërtetën, 
por, përkundrazi, e zbukuron, duke e 
tjetërsuar atë? A nuk është njëlloj si të 
estetizosh, të tjetërsosh e të romantizosh 
krimin? Kështu vdes e vërteta, vdes arti, 
vdes zhanri (romani). Pavarësisht se me 
sa vonesë, ndërgjegjes letrare i takon ta 
mbushë me përjetimin e vet këtë borxh, 
boshllëk antropologjik, sikurse vazhdoi 
letërsia antike greke, për shembull, të 
reflektojë vrajën e vet në ndërgjegje për 
Trojën e shkatërruar dhe krimet e zhdukjes 
së një qytetërimi.

Heroi qendror i tetralogjisë është Ljuba 
Borisovna që mbetet shtatzënë, jo në rrugë 
shtrati, por në rrethana misterioze, pasi 
ka gatuar dhe ka ngrënë dorëshkrimin e të 
shoqit që pushkatohet. Si ta kuptojmë këtë? 
Plan alegorik?

Është një parabolë, konvencë diskursive 
në formacionin e ngjeshur e realist të 
romanit. Ljuba Borisovna nuk do që nga 
frika ta likuidojë të vërtetën (dorëshkrimin 
e romanit autobiografik të të shoqit); ajo 
nuk pranon ta shkatërrojë fizikisht kopjen 
e vetme të dorëshkrimit, por, në kushtet e 
ankthit dhe panikut, zgjedh instinktivisht 
ta gatuajë e ta hajë. Në thelb, përtej 
gjykimeve dhe teorive të ndërlikuara 
shkencore që shtjellojnë diskurset e 
protagonistëve të tjerë të romanit, Ljuba 
mbetet shtatzënë me të vetmen të vërtetë 
të papërlyer që ka mbetur – të vërtetën 
e dorëshkrimit të romanit. Cila është ajo 
formë, e aftë të dëshmojë herëdokur, pa 
kompromise të vërtetën se çfarë ngjau? 
Paradoksalisht, kjo formë e aftë për të 
dëshmuar është zhanri: romani. Roman 
quhet fëmija i lindur nga kjo shtatzëni, të 
cilit pushteti komunist i bën edhe analizat 
e shtrenjta gjenetike të përkatësisë 
prindërore. Është biri i kësaj shtatzënie, 
Romani, ai që na i rrëfen ngjarjet, i pajisur 
me besimin, kurajën dhe amanetin që ia 
lë e ëma në shtratin e hekës. Miteve të 
shenjta kimerike të mrekullive të krijimit 
të njeriut i shtohet në këtë roman edhe një 
variant tjetër: miti i krijimit nga libri.   
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Në stendën “Onufri” në Panairin e Librit

mira meksi
kutia e agatha

christie-t

Vite më vonë, kur kish arritur të zbulonte 
të fshehtën e kutisë së mbretëreshës së 

krimit dhe kish marrë pafajësinë nga Korti 
Suprem1 i Beogradit, Mid’hat beut do t’i 
kujtohej hollësishëm muzgu i fundit në 
Stamboll. Pati besuar se ai kujtim ishte bërë 
pluhur dhe kish humbur poshtë rrënojave 
të dhembjes së madhe. Por i qe shfaqur 
beftësisht, i kulluar dhe i plotë, njëlloj si 
përjetimi në buzëmbrëmjen e largët.

Nga ballkoni i hotelit Pera Palace, asaj 
ore të mugët të vjeshtës së parë, kish parë 
diellin që porsa ish kredhur në ujë dhe i 
kish vënë flakën detit dhe qiellit. Kish parë 
kokën e bukur të Ninetës në lartësinë e 
Kullës së Gallatës, urën me po atë emër pak 
më poshtë, ujërat e Bosforit në një anë, ato 
të Marmarasë në anën tjetër që digjeshin 
përvëlim, së bashku me flokët plot bukla 
ngjyrë zjarri të gruas së re. Ishte rrëqethëse 
dhe hyjnore. Kurrë në jetë nuk kishte parë 
diçka të tillë. Një shpërthim dëshire dhe 
sensualiteti mbushte ajrin. Dukej sikur 
bota do të shkrumbohej në pak çaste dhe 
brenda asaj grime kohe njeriu do të jetonte 
një mrekulli, një kënaqësi parajse. Përpara 
se ta mbulonte gjëma. Kish ndier gjithë 
shqisat t’i lartoheshin nga vrulli i zemrës 
së dashuruar dhe, në kërthizën e ndezullisë 
së universit, e kish pushtuar të vluarën e 
shpirtit dhe e kish puthur me afsh. Ndërsa 
çastet fluturonin dhe qielli i flakëruar kish 
zënë të ftohej pak nga pak, ndërsa ujërat 
e Bosforit dhe të Marmarasë mbanin në 
barkun e tyre tanimë diskun e plotë të diellit 
të shuar, i dashuruar si një adoleshent, ai 
kish thirrur në frëngjisht me sa i hante 
fyti vargun e pavdekshëm të Lamartinit: Ô 
temps suspends ton vol!2

Në krahët e tij dhe me pamjen e 
mrekullueshme të Stambollit përpara syve, 
Nineta leshrakuqe, komediania parisiane 
që kish luajtur në sallën Richelieu në Palais 
Royal, kish nisur të recitonte me patos:

“Kostandinopoja e përflakur! Çfarë 
vizioni magjik ngjall ky emër! Legjendat e 
moçme të Greqisë së lashtë, shkëlqimin e 
krishterimit në triumfin e tij, vezullimin e 
pompës së oborreve të perandorëve grekë, 
ceremonialet e mistershme të sarajeve 
të sulltanëve... Oh, çfarë përzierjeje e 
harmonishme e monumenteve të tri 
qytetërimeve në një dekor me gjurmët 
e artit të Perëndimit dhe Lindjes, të 
Romës dhe Greqisë! O qytet me tre emra, 
Kostandinopojë, Bizant, Stamboll! O qytet 
i shenjtë, që në kujtesën e njerëzimit je 
ngritur në lartësinë e Romës, Athinës, 
Jerusalemit! O qytet magjie që kaq shumë 
dashuri na fale bujarisht!”

“Më thuaj, poeti im, - i ishte drejtuar 
gruaja e re më pastaj Mid’hat beut, - ç’vargje 
do t’i thurje ti Stambollit? Ç’fjalë zemre do 
të thoshe tani për të?”

“I madh, i zi, i mbuluar me shtëpi të 
ngjeshura, si një breshkë gjigante; në mes 
të samarit të saj hyn një mëngë a një grykë 
deti, si një gjarpër i argjendtë, aty-këtje 
kulmet e bukura të xhamive dhe minaret e 
larta, që ngjiten në qiell, sikur për t’afruar 
më tepër te Perëndia zërin e myezinëve, kur 
këndojnë në të mukët; ky është Stambolli, 
i moçmi dhe i pashmi qytet”, - i ishte 
përgjigjur ai përpara se të vijonte: “Kur 
thotë njeriu Stamboll, mejton gjithnjë 
një vend të çuditshëm nga bukuria, ideal 
nga hija dhe nga madhështia, një vend ku 
bukuria e Hiliç, Bririt të Artë dhe bukuria e 
Bosforit e magjepsin njeriun. Por mua më 
kujton edhe qytetin e shëmtuar ku balta dhe 
ndyrësia të vijnë gjer në gju dhe të lehurit 
e qenve të shkulin veshët. Por, pa prit një 
grimë... s’dëgjohen më qentë e famshëm të 
qytetit. Ç’të jenë bërë, vallë, ku kanë shkuar? 
Po lipsarët, ata që me kujtesën e moteve 
të shkuara i shoh si zgjyrën shekullore të 
Stambollit, ku janë futurë? S’më ka zënë syri 

1  Korti Suprem – fjalë e prejardhur nga frëngjishtja 
(Cour Suprême: Gjykata e Lartë).
2  Ô temps suspends ton vol! – O kohë ndale vrapin! Varg 
i poezisë Liqeni të Lamartinit. 

këto ditë! Do më kujtojë përgjithmonë edhe 
qytetin e dashurisë sonë!” 

Ishin prej dhjetë ditësh në Stamboll. 
Ajo gjendej në Korfuz dhe porsa kish marrë 
telegramin e tij, të cilin e priste me padurim, 
kish hipur në anijen e linjës austriake Lloyd 
dhe kish mbërritur në Stamboll dy ditë 
pas tij. Leshrakuqja nuk ndalej së rrëfyeri 
përvojën e saj magjike ujërave, kur anija 
po u afrohej brigjeve të Kostandijetit, siç 
e quanin turqit Kostandinopojën, apo 
Stambollit. “Ishte përndezëse, mrekullisht 
sensuale. Vija e horizontit qëndronte si në 
majë të gishtërinjve mbi qytetin e vjetër që 
vezullonte përmbi dallgët e shkumëzuara 
dhe kurorat e pemëve”, - ishin fjalët e saj. 
“Më mirë të mos kishe zbritur në tokë”, - i 
ishte përgjigjur Mid’hat beu mendueshëm. 
- “Çmagjepsja të priste në stere”.

Mid’hat beu kthehej me një fije shprese 
në zemër nga Ankaraja, ku kish qëndruar 
dy ditë. Kishte pasur një takim të ngutshëm 
me ministrin e Jashtëm turk, i emëruar 
ato kohë, të cilin e kish pasur shok klase 
te fretërit e Stambollit, përpara se ai të 
shkonte për të studiuar në liceun e djemve 

të qytetit. Kishin vite pa u parë. Takimi ishte 
zyrtar dhe i rëndësishëm, Mid’hat beu vinte 
si ministri fuqiplotë3 i Shqipërisë në Athinë, 
por shokët e fëmijërisë e gjetën kohën që të 
pinin çaj privatisht.  

Tevfiku e ftoi në sarajet e tij që ishin fort 
të fisme. Djali i dikurshëm i Çanakalasë 
ishte martuar me një grua nga derë të 
kamurish. Në odën e miqve, një hapësirë e 
madhe, e rrethuar nga dritësore sa një bojë 
njeriu dhe divane me shtroja të pasura, 
spikasnin antika, objekte dhe ornamente 
të vjetra e të çmuara të artit otoman, si në 
një muze të vogël. Mid’hati nisi t’i këqyrte 
me shumë vëmendje dhe entuziazëm. Por 
thesari i vërtetë i ministrit, i cili ndonëse 
nga profesioni ishte mjek kish pasion artin 
dhe letërsinë, ndodhej në qoshen veriore të 
odës, ku në një hapësirë në formë kamareje 
në mur, të harkuar sipër, si një objekt kulti, 
e veshur me dru arre të ngjeshur e të errët 
dhe me kapakë kristali, ishte libërtorja e tij. 
Mid’hat beu do të kish ndenjur orë të tëra 
për të parë dhe për të prekur ato xhevahire 
tipografike dhe perla letrare me një dashuri 
3  Ministër fuqiplotë – ambasador.

fetare, por koha fluturonte dhe ai kish 
nevojë të fliste sërish me ofiqarin dhe mikun 
e fëmijërisë e të rinisë së parë. Përkëdheli 
sa mundi me sy një botim me ilustrime 
në miniaturë të poezive të Fuzylit, poetit 
otoman të shekullit XVI, iu gëzua si fëmijë 
bukurisë së gravurave dhe pergamenave të 
shekullit XIII, admiroi librin e famshëm të 
Ashik Çelebisë dhe mori në dorë libërthin 
e poetes Mihri Hatun të Kohës së Mesme. 
Porse të papriturën miku ia kish lënë për 
në fund. Nga një raft i bibliotekës nxori një 
libër me kapak lëkure në ngjyrën e drurit 
të qershisë; ishte romani në osmanishte 
Dashuria e Talatit me Fitneten i ungjit të 
Mid’hat beut, Shemsedin Sami beut. “E 
kam lexuar dy herë, - i tha i zoti i sarajit, - 
e adhuroj osmanishten e pasur të tij, është 
roman i mrekullueshëm!”  

U rehatuan mbi shilte të buta rreth një 
tryeze të unjët, të veshur me rombe lëkure 
të errët. Mbi tryezë ishte tabakaja e madhe 
prej sermi e zbukuruar me filigran, e cila 
mbante gotat e qelqta me veshjen e tyre 
po prej filigrani sermi që kuqëlonin nga 
çaji. Ishin ballë njëri-tjetrit. Turku kishte 
shtat mesatar të paktë, flokët të ngritur 
sipër me pak brilantinë zbulonin ballin e 
lartë të një njeriu të zgjuar, mbante syze 
miopie të rrumbullakëta me skelet të hollë 
floriri dhe ato kohë kishte lënë ca mustaqe 
të shkurtra përmbi buzët e plota. Ishte pak 
më i ri se bashkëbiseduesi i tij, ndonëse ky 
i fundit kishte pamje më rinore, me flokë të 
dredhur e të çelët, fytyrë të hequr dhe sy të 
kaltër të dëlirë. U vështruan të dy për një 
copë herë si për të matur me sy kalimin e 
kohës në fytyrën e shoqi-shoqit. Ministri, që 
kish mbaruar studimet e larta për mjekësi 
në Bejrut, dikur me pamjen e qetë të një 
filozofi ëndërrimtar, tani kish marrë tiparet 
e mprehta të politikanit të regjur. Mid’hat 
beu, përherë erudit i jashtëzakonshëm, 
poliglot i shkëlqyer, mendimtar dhe 
vizionar, tani si i kërrusur, kishte pamjen 
e njeriut që mbante mbi shpinë hallet e 
mëdha të një kombi që po luftonte me 
thonj e me dhëmbë për të mos ia copëtuar 
vatanin. Bisedën e nisi i zoti i sarajit duke 
kujtuar kohërat e largëta kur jetonin në 
Këzëll-Toprak dhe më vonë në Eren-Qoj, 
rreptësinë e fretërve, “ngujimin” më pas të 
Mid’hatit adoleshent në sarajet atërore për 
të përkthyer romane nga gjuhët e Lindjes. 
Turku i foli me një admirim të pazakontë 
për familjen e tij, sidomos për të ungjin, 
Shemsedin Sami beun, sepse atin e tij e 
kish njohur shumë pak, ndonëse ia dinte 
veprimtarinë si ideolog i Rilindjes shqiptare, 
udhëheqës dhe diplomat i shquar, dhe 
gjeti rastin për të përmendur kontributin 
e Frashërllinjve si vlerëkrijues të shquar të 
Turqisë.  

Por Mid’hat beu e kish mendjen gjetiu, 
mbi ballë i qenë thelluar rrudha pikëllimi; 
vazhdonte të ishte shumë i shqetësuar për 
çështjen që u kish marrë dy ditë e net të 
gjata bisedimesh, gjendjen e shqiptarëve 
në Greqi. Sërish biseda e tyre u përqendrua 
në atë temë. Pas Traktatit të Lozanës më 30 
janar 1923, ku ishte bërë marrëveshja Turqi-
Greqi për shkëmbimin e popullsisë, qeveria 
e Greqisë, në mënyrë jozyrtare dhe duke e 
mohuar fuqishëm faqe botës dhe fuqive 
ndërkombëtare, kish nisur shpërnguljen 
me dhunë të popullsisë shqiptare për në 
Turqi. Krimet ndaj shqiptarëve të kujtonin 
barbaritë mesjetare. 

- Nuk mjaftuan, or mik, djegiet, vrasjet, 
rrënimet që i bënë grekët Shqipërisë së Jugut 
për Epirin e famshëm gjatë viteve 1914-18. 
Nuk mjaftuan 250 fshatrat e shkatërruara 
dhe të djegura, bashkë me ato të plaçkiturat 
e dy prej provincave më të bukura të vendit. 
Nuk mjaftuan mijëra të vrarët dhe të 
masakruarit, përfshi gra dhe fëmijë dhe të 
moshuar... - ofshau Mid’hat beu dhe sytë e 
kaltër iu errën si det në furtunë. - Tani një 
tjetër gjëmë. Më beso, Tevfik, dëshmitë e 
viktimave janë rrëqethëse, përditë marrë me 
dhjetëra syresh. Gjumin e kam të trazuar. 
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“A. P. Kernës”  (Pushkin) 
dhe “Kristal” (Kadare) – 
dy perla të lirikës botërore

Nga Emine Sadiku

 MAGJIA E POEZISË 
TRANSCENDENTALE

Filozofia dhe letërsia kanë një lidhje të ngushtë, medium i 
tyre është gjuha. Shpesh ato trajtojnë  çështje të njëjta, i 

huazojnë ato nga njëra tjetra: në romane të shquara gjenden 
shpesh pasazhe filozofike, ka dhe tekste filozofike të pasura 
me metafora dhe me dramacitet. Madje teoria e njohjes 
konstruktiviste shkon deri atje sa të synojë qe tekstet e saj 
të lexohen si letërsi. 

Filozofi brilant F. Nitzsche veprën e tij “Also sprach 
Zarathustra” (Kështu foli Zaratustra) (Nietzsche, F. :Also 
sprach Zarathustra , Körner-Verlag, Stuttgart, 1964)  e shkroi 
në një stil me tipare filozofike – poetike. Ai vetë e quajti 
këtë stil “halkyonisch” (krejt shpirtëror) dhe dëshironte që 
lexuesi të tregonte të njëjtin pathos në receptim për të qenë 
i aftë dhe i denjë në rrokjen e informacionit, e mesazhit të 
emetuar.  Lidhja e Nietzsches me artin spikat në çdo vepër 
filozofike të tij. Po citojmë një thënie të tij (si dëshmi e 
dashurisë dhe e pasionit të zjarrtë ndaj artit) , nxjerrë nga 
një letër drejtuar mikut të viteve të rinisë, Ervin Rohde: “ 
Liebster Freund, was ich dort lerne und schaue, höre und 
verstehe, ist unbeschreiblich. Schopenhauer und Goethe, 
Äischylus und Pindar leben noch, glaube es mir.“(Nietzsche, 
F.: Die Geburt der Tragödie“, Stuttgart, 1964, F. 364). (Shumë 
i dashur mik, çfarë mësoj e shikoj, çfarë dëgjoj dhe kuptoj 
atje (te Wagner-i) është e papërshkrueshme. Schopenhaueri 
dhe Gëte, Eskili dhe Pindari jetojnë ende, më beso.)  Takimi, 
miqësia me Wagner-in ishte një eveniment dhe një përjetim 
i veçantë i rinisë dhe i jetës së Nietzsches. Vizitat e bëra 
në Tribschen (afër Lucernit, ku banonte Wagner-i me 
familjen) gjatë viteve 1869 – 1872 mbetën të pashlyeshme 
në kujtimet e tij. Në vitin 1872 del në dritë vepra e tij me 
titull “Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“ 
(Lindja e tragjedisë nga shpirti i muzikës). Vepra është një 
ngjitje gjeniale e fillestarit Nietzsche, një shenjë e shpirtit 
të tij krijues prej artisti dhe filozofi. Ideja e librit lindi në 
vitet 1869 – 1871 kur Nietzsche jepte leksione në katedrën 

e filologjisë klasike në universitetin e Bazelit. Më 18 janar 
dhe më 1 shkurt 1870 Nietzsche mban dy referate me titull: 
„Drama muzikore greke“  (Das griechische Musikdrama) 
dhe „Sokrati dhe tragjedia“ (Sokrates und die Tragödie). 
Ndërsa në verën e vitit 1870 ai shkroi artikullin „Botëkuptimi 
dionisian” (Dionysische Weltanschauung). Këto materiale u 
bënë sinjale dhe pjesë të librit, që pasoi, „Lindja e tragjedisë“ 
(Geburt der Tragödie). Konceptin e ri superestetik të artit 
grek Nietzsche e lidh me një kritikë të thellë ndaj mentalitetit 
të ngurtë logjiko – shkencor. Studimi filologjik në unison me 
atë filozofik u bënë metoda vrojtimi në hetimin e mendimit 
dhe shpirtit helen. Ky kombinim filologjiko-filozofik si dhe 
melankolia që do ta shoqëronte gjithë jetën e gjithë veprën 
do t’u jepte studimeve të Nietzsches impulse me vlerë të 
veçantë dhe ngjyrime të forta emocionale- artistike. Për 
herë të parë shpirti melankolik do të shfaqej në „Geburt der 
Tragödie aus dem Geiste der Musik“ (Lindja e tragjedisë 
nga shpirti i muzikës) ku Nietzsche me ndërgjegje do 
të rrezikonte reputacionin e tij si filolog për shkak të 
melankolisë, emocionit të fortë që ngjyros ose që shoqëron 
mendimin me kthjelltësi verbuese të filologut gjenial.  
(Melankolia është një tipar me rëndësi i poezisë (madje dhe 
i filozofisë transcendentale).

Prezenca e fortë emocionale në tekstin e Nietzsches 
rroket e plotë nga marrësit, lexuesit e pasionuar të 
tekstit.   Vepra „Geburt der Tragödie“ (Lindja e tragjedisë) 
e bëri autorin të famshëm e të kritikueshëm (si filolog) 
njëkohësisht. Miqtë e tij ishin krenarë dhe të gëzuar.  
Wagner-i i shkruajti nga Tribschen: „I dashur mik! Unë nuk 
kam lexuar asgjë më të bukur se libri yt!“ (Die Geburt der 
Tragödie, Stuttgart, 1964,  f. 372). Cosima, gruaja e Wagner-it 
(vajza e List-it) e quante librin të thellë e të guximshëm. Ajo e 
kishte lexuar atë si poezi. (Shih: Geburt der Tragödie, f. 372) 

Dëshmi që filozofia shpaloset në një domen të 
ndërmjetmë, që e tejkalon objektin e saj tradicional, 

është dhe vepra e Wittgestein-it e realizuar në dy librat 
e tij: “Tractatus logico- philosophicus” (Suhrkamp-
Verlag, Frankfurt am Main, 1960) dhe “Philosophische 
Untersuchungen” (Frankfurt, 1953)

Filozofia e Wittgenstein-it karakterizohet nga një 
interesim i veçantë për gjuhën. Filozofia gjuhësore, që ai 
zhvillon, është një pozicionim jo tradicional, një mënyrë 
filozofimi që ndikoi fuqishëm mendimin filozofik të shekullit 
XX dhe vazhdon të jetë pikë referimi edhe në ditët tona. 
Ndërsa në librin e parë “Tractatus logico – philosophicus” 
autori kufizohet në analizën e fjalëve dhe fjalive si mundësi 
riprodhimi të botës; në filozofinë e mëvonshme të tij (në 
librin e dytë) ai nuk merret më me sistemin abstrakt, por 
me përdorimin social të tij. Me këtë rast ai vë në dukje 
se nuancat dhe shumësia e dukurive gjuhësore mund të 
zbulohen po qe se vëmendja jonë drejtohet në përdorimin 
e tyre real nga bashkësia gjuhësore. 

Vlera e mendimit filozofik të Wittgenstein-it shfaqet 
jo vetëm në atë që ai thotë, por dhe në mënyrën si e thotë. 
Mrekullimi, që buron nga shkrimet e Wittgenstein-it, ka të 
bëjë shumë me cilësinë letrare të tyre. Si rrallë herë në filozofi 
ai arrin të harmonizojë në tekstet e tij formën letrare me 
përmbajtjen filozofike. Harmonia midis stilit dhe përmbajtjes 
në të dyja librat, që Wittgenstein-i i botoi sa ishte gjallë, nuk 
është rastësi. Ai është përpjekur dhe munduar që të zhvillojë 
një formë të veçantë për prezantimin e pikëpamjeve të tij 
filozofike. Në rrafshin stilistik është mjaft e dukshme kjo 
përpjekje. Kështu ai arriti ta drejtojë filozofinë në rrugë e 
shtigje të reja duke e çliruar nga barra e traditës. 

Me veprën dhe me stilin e tij Wittgenstein-i ka ushtruar 
dhe ushtron një ndikim të madh te shkrimtarët dhe artistët. 
Nuk ishte e rastit, që në kremtimin e 100- vjetorit të lindjes 
së tij, u organizua në Vjenë një ekspozitë e madhe me vepra 
artistike të frymëzuara nga filozofia. Përveç kësaj shpesh 
në tekstet letrare përdoren citate nga vepra e tij. Jeta e tij 
është tematizuar në romane dhe në filma. Madje ka poetë 
që janë përfshirë në diskutime teorike me filozofinë e tij. 
Terry Eagleton (teoricien letrar anglez) shprehet kështu 
për këtë çështje: “Frege është një filozof për filozofët, Sartri 
– filozof i parafytyrimit; Bertrand Russell – i i tablove. Por 
Wittgenstein-i është filozof i poetëve dhe kompozitorëve, 
dramaturgëve dhe romancierëve.” (Vieweg, Klaus (Hg.):  F. 
Schlegel und F. Nietzche, Paderborn, 2009, f. 27) Disa pjesë të 
“Tractatus logico - philosophicus” madje janë kompozuar.”

Rëndësia e Wittgenstein-it në shpjegimin e  letërsisë nuk 
ka të bëjë aq me konsideratat e tij për estetikën sesa me 
pozicionin e tij filozofik. Filozofia i ka shërbyer si një truall 
i begatë për zgjidhjen e shumë problemeve teorike letrare. 
Duke u nisur, duke iu drejtuar filozofisë wittgensteine për 
sqarimin dhe trajtimin e problemeve të ndryshme teorike 
letrare, hidhet një dritë e re në të.

Një urë e sigurtë lidhëse midis filozofisë dhe letërsisë 
është (padyshim) estetika. Filozofi Alexander Gottlieb 
Baumgarten, që në shekullin e 18-të e shpalli estetikën si 
disiplinë filozofike, e propagandonte këtë njohje sensuale 
(cognitio sensitiva) si një formë serioze, të domosdoshme 
të njohjes krahas asaj racionale. 

Por më shumë se i lidhin, tiparet e tyre, i ndajnë 
filozofinë dhe letërsinë. Filozofisë nuk i duhen “bukuritë” 
stilore-figurative në atë masë që i përdor letërsia. Teprimi 
në përdorimin e tyre shoqërohet me “frikën” e dobësimit 

Objekt i këtij studimi do të jetë trajtimi teorik i poezise transcendentale si dhe analiza në këtë optikë 
e poezive të përmendura në nëntitull. Emërtimi “poezi transcendentale“ rrjedh dhe lidhet me konceptin 
filozofik “transcendental”. Raporti ende i pasqaruar midis letërsisë dhe filozofisë, midis “ushtrisë së 
metaforave dhe falangave të koncepteve”, midis imagjinatës dhe mendimit konceptual ka qenë objekt 
vrojtimi në mendimin e Shlegelit mbi poezinë transcendentale, në teorinë e Nitzsches mbi vjershërimin 
me koncepte, në poetologjinë e Humboldtit, në bindjen e tij mbi forcën e imagjinatës në poezi etj.

Është fjala për vijën e kufirit midis letërsisë dhe filozofisë, midis mendimit jodiskursiv dhe atij 
konceptual, midis gjuhës së parafytyrimeve dhe gjuhës së koncepteve, për vështirësitë e kapërcimit të 
vijës ndarëse letërsi – filozofi.

Poesie ohne Philosophie wird leer und oberflächlich, Philosophie ohne Poesie
bleibt ohne Einfluss und wird barbarisch.

Poezia pa filozofinë është bosh dhe e cekët/sipërfaqësore, filozofia pa poezi
mbetet pa ndikim dhe bëhet barbare.
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të ligjërimit të rreptë diskursiv, të forcës dhe argumentimit 
shkencor. Teksti letrar  del jashtë pritshmërive të atij 
filozofik që  duhet të jetë i argumentuar dhe diskursiv. “Arti 
nuk argumenton”- thonte Ingeborg Bachmann. 

Një moment tepër interesant në marrëdhëniet filozofi 
– letërsi është (pa dyshim) huazimi nga letërsia i termave 
dhe i koncepteve që ato shënojnë në domenin filozofik. Kjo 
nuk bëhet për mungesa dhe boshllëqe në fushë të leksikut 
letrar-estetik. Këto koncepte përdoren shpesh si substrate 
për krijimin e kuptimeve të reja nocionore. Mbi bazën e 
tyre zhvillohen përmbajtje të reja që e ruajnë substancën 
filozofike. Mund të themi që kuptimet filozofike përdoren 
me një domethënie letrare-artistike.  Shembull tipik për 
këtë është teoria e poezisë transcendentale të zhvilluar 
fillimisht nga Friedrich Shlegel. Këtë teori Schlegel-i e bart 
nga filozofia në poezi. Kushtet, që vendos Kant-i për lindjen 
e dijeve, transferohen në poezi si kushte për  lindjen e një 
teksti poetik. Schlegel-i vendos “realen” e poezisë në unison 
me “idealen”, në kuptimin e një programi filozofik -estetik. 
Poezia transcendentale është një koncept i programit letrar 
të romantizmit të hershëm.

Revolucioni estetik 
i romantizmit të hershëm 

Për të vendosur një raport të romantizmit të hershëm me 
epokat e tjera të zhvillimit letrar-artistik, sidomos me epokat 
që pasuan, do të citoj thënien e një autori që është marrë me 
studimin e kësaj periudhe, me përfaqësuesit e asaj kohe (si 
Schlegel etj.) dhe me rezonuesit, përforcuesit dhe zhvilluesit 
e mëvonshëm të ideve romantike- transcendentale (F. 
Nietzsche, Sartre etj.). Autori S. Vietta e cilëson epokën 
në fjalë “moderne”: “Unë e konsideroj romantizmin e 
hershëm si një fazë fillimi/hapjeje të letërsisë moderne. Po 
ç’është moderne, çfarë shënon ajo dhe kur fillon? Lidhur 
me këtë ka pasur shumë diskutime kohët e fundit. Disa 
kritikë mbrojnë me argumente tezën që modernia fillon 
me Baudelaire, madje nga fundi i shekullit të 19-të. (Në 
mesin e shekullit të 19-të industrializimi dhe urbanizimi 
i Europës qendrore hyn në një fazë të re.)… Unë jam i 
mendimit që tiparet më të rëndësishme të epokës letrare 
moderne shfaqen më qartë në romantizmin e hershëm se 
sa në  rrymën natyraliste. Kriteret kryesore të refleksionit, 
të estetizimit të së shëmtuarës, të hyrjes dhe fragmentimit 
të veprës artistike, vetë emërtimit “letërsi moderne” gjenden 
shumë më tepër në romantizëm se sa  në natyralizëm…
Romantika, në fakt, nuk është ndonjë inovacion radikal, por 
qëndron në pragun kohor të epokës moderne si fillim i saj. 
Koncepte si “fantazia krijuese” do të bëheshin përcaktuese 
në epokën moderne klasike, në letërsinë angleze ky koncept 
do të jepej me “imagination” (nga Coleridge), në letërsinë 
franceze Baudelaire do të përdorte si përgjegjëse të 
“Einbildungskraft” ( forca imagjinuese/ fantazia krijuese) 
“imagination creatrice”. E.T.A Hoffmann ishte transmetuesi 
kryesor i terminologjisë letrare të romantizmit gjerman 
në atë francez.”  (Vietta, S.: Transzendentale Texttheorie 
und Dezentralisierung der Subjektivität bei Schlegel und 
Nietzsche, Jena, 2009). Autori i cituar bën dhe një vërejtje 
interesante për botimin e R. Safransk- it “Die Romantik. 
Eine deutsche Affäre“(Romantizmi. Një aventurë gjermane), 
München, 2007. 

Safranski e prezanton romantizmin si një dukuri krejt 
gjermane dhe jo si djepin e letërsisë moderne europiane 
(Safranski, R.: Romantik, eine deutsche Affäre, München 
2007) Por: edhe Allan Poe, edhe letërsia moderne ruse, 
edhe simbolizmi dhe surrealizmi francez e kanë burimin në 
romantizëm. (shih: Vietta, S.: Transzendentale Texttheorie 
und Dezentralisierung der Subjektivität bei Schlegel und 
Nietzsche, Jena, 2009).  Në fillim të proceseve modernizuese 
të kohës së re qëndron revolucioni në shkencat e natyrës (me 
Kopernikun, Galilein, Kepler, Newton etj.). Ky revolucion i 
parapriu zinxhirit të revolucioneve të sistemeve kulturore. 
Së pari kemi revolucionin filozofik të racionalizmit me 
formulimet e Descartes. Në shumë pikëpamje mendimi i 
Descartes ka tipare mesjetare por shpallja e subjektivitetit 
si prodhues racional i dijeve solli një dinamikë të re e cila do 
ta ndryshonte radikalisht rrjedhën, orientimin e filozofisë. 
Rruga e re do të ishte larg teorisë mbi njohjen imituese/ 
pasqyruese të botës/materies (adaequatio intellectus ad 
rem). Rryma e re do të pranonte lindjen e njohurive mbi 
botën ashtu siç përshkruhet ajo nga Descartes e Leibnitz, 
te Kant dhe Fichte. Koncepti i Descartes “res cogitans” 
(qenie që mendon) rikodohet dhe dinamizohet në procesin 
e zhvillimit të teorisë së njohjes deri në formulimin e 
Fichtes që i njeh “un-it” aftësinë absolute të njohjes. 
(Fichte, J.G.: Grundlage der gesamten Wissenschaftlehre, 
Jena,  1794/1795). Në epokën moderne, përfshirë këtu dhe 
estetikën moderne, fillon një formë e re e kodimit kohor. Kjo 

pasqyrohet edhe në poezinë romantike. Në poezi, në estetikë 
koha mendohet si proces që rrjedh. Kështu Schlegel-i në 
përkufizimin e tij mbi poezinë romantike e përshkruan 
atë si poezi universale progresive që gjendet vazhdimisht 
në një proces ndryshimi, proces qe nuk mbaron kurrë. 
Poezia moderne nuk është madhësi statike por një proces 
ndryshimi permanent. (Schlegel, Friedrich:  Athinäeums-
Fragmente , Berlin, 2016, Fragmenti 116, f. 38) 

Revolucioni estetik i viteve 1800 është pasojë e një 
zinxhiri revolucionesh që ndikuan dukshëm programin e 
estetikës së re. Koncepte bazë si ai i botëimitimit (mimesis); 
i së bukurës, me traditën e saj pothuaj 2300 vjeçare, u 
zëvendësuan me koncepte të tjera, Schlegel -i në fragmentin 

e 216-të në Athenäum shpall tri tendencat më madhore e 
më sinjikative të kohës: revolucioni francez (1789), doktrina 
shkencore e Fichtes dhe romani i Gëtes “Wilhelm Meisters 
Lehrjahre”(Vitet e nxënies të Wilhelm Meister).  Revolucioni 
francez solli një koncept të ri për lirinë; doktrina shkencore 
e Fichtes solli një formë të re të teorisë së njohjes; romani 
i Gëtes ishte modeli klasik i romanit të zhvillimit autonom 
shpirtëror-moral.

“Kommen wir zum Ende (Tani të vijmë në fund): 
Kështu e fillon pjesën e fundit të librit të tij “Romantik, 
eine deutsche Affäre” (Romantika, një aferë gjermane) 
Rüdiger Safranski. Këtu ai bën vlerësimin e tij final të 
epokës romantike (Safranski, Rüdiger: Romantik, eine 
deutsche Affäre, München, 2007, f. 392 – 394). Duke u ndalur 
veçanërisht në të unë shpreh aprovimin tim entuziast  për 
reagimin vlerësues – glorifikues që i bën Safransk-i epokës 
romantike dhe figurave të saj të spikatura., “Die Romantik 
ist eine glänzende Epoche des deutschen Geistes, mit großer 
Ausstrahlung auf andere Nationalkulturen…” ( Romantika 
është një epokë e shkëlqyer e shpirtit gjerman me një 
rrezatim të fortë në kulturat e tjera nacionale.)

Romantika si epokë ka marrë fund, por romantizmi 
si frymë ka mbetur. Shpirti romantik shfaqet pothuaj 
gjithmonë sa herë që njeriu kërkon rrugë e shtigje, 
mundësi për të dalë nga e zakonshmja, nga realiteti mbytës. 
Romantizmi/shpirti romantik është plot fantazi, trillues, 
metafizik, plot imagjinatë, tundues, euforik, i thellë. Ai nuk 
lidhet me shpenzime, nuk është i detyruar të kryejë shërbime 
të përgjithshme shoqërore, madje as t’i shërbejë jetës vetë. 
Ai mund të dashurohet dhe me vdekjen. Romantizmi synon 
intensitet deri në dhembje e në tragjedi. Me tërë këto veçori 
romantizmi nuk i përshtatet politikës. Nëse do të vërshonte 
në politikë, atij do t’i duhej të përzihej me një rrymë të fortë 
realizmi. Se politika ngrihet mbi principin e luftës kundër 
dhembjeve, vuajtjeve, mizorive. Shpirti romantik priret drejt 
ekstremeve, politika – drejt kompromiseve. Neve na duhen 
të dyja: aventura e romantizmit dhe maturia e politikës. (shih 
: Safranski, R.: Romantik, eine deutsche Affäre, München, 
2007, f. 392-393) 

Romantizmi, shpirti romantik nuk është asnjëherë 
kapitull i mbyllur. Moderniteti i sotëm, që mbështetet në 
racionalitet, po i ngjit me revan shkallët e zhvillimit. Kështu, 
romantika mbetet gjithnjë e më shumë pas. Por njerëzimi do 
të kthejë vazhdimisht kokën prapa, në ato vite nostalgjike, 
të ndritura e rrezatuese, kur grupi i të rinjve, djem e vajza të 
talentuar e entuziastë, konceptuan principe të reja artistike, 
duke revolucionuar mendimin estetik. Ata dhe shkrimet e 
tyre qëndrojnë në majat e padiskutueshme të historisë së 
mendimit artistik – filozofik gjerman dhe botëror. 

       
Bazat filozofike të poezisë 

transcendentale  

Koncepti “transcendental” i përdorur nga Schlegel-i 
lidhet kuptimisht me të njëjtin koncept të filozofisë së 
Kant-it si dhe me rimarrjen e tij nga Fichte. Edhe Novalis, 
miku i ngushtë i Schlegel-it, bashkëthemelues i poezisë 
transcendentale, mund të kuptohet në studimet e tij teorike 
po të jesh “i armatosur”, sado lehtë, me principet e filozofisë 
transcendentale të Kantit dhe Fichtes. Përdorimi produktiv 
i këtij koncepti në fushë të poezisë, në veçanti, e të letërsisë 
në përgjithësi kërkon një parashtrim qoftë të përgjithshëm 
të filozofisë transcendentale. Filozofia transcendentale 
prezantohet nga Kanti në veprën “Kritik der reinen Vernunft“ 
(Kritikë e arsyes së kulluar) (botuar së pari në 1781) si një 
formë e teorisë së njohjes 

Termi “transcendental”në kuptimin, që i jep atij Kanti, 
do të thotë të mos merresh me objektet, por me dijet e tua 
mbi to. Sipas Kantit një njohje është transcendentale po 
qe se nuk merret direkt me objektet e eksperiencës sonë, 
por me kushtet subjektive të njohjes, kushte që janë të 
dhëna a priori, para çdo eksperience. Kjo filozofi niset jo 
nga objektet dhe veçoritë e tyre por nga subjektiviteti, nga 
subjekti njohës, domethënë nga aparati ynë i njohjes. Nuk ka 
realitet në vetvete, por realitet të koduar në aparatin tonë të 
njohjes, në tru. Metafizika e zhvilluar nga Kanti nuk fillon te 
sendet me veçoritë e tyre, por te vrojtuesi, subjekti soditës. 
Interesat njohëse të tij, paradijet, informacioni paraprak, 
domethënë mënyra subjektive e njohjes kushtëzon dhe 
përcakton se si do të receptohet objekti: “pasqyrimi duhet 
t’u përmbahet dijeve tona” (sic!) ……….. f 5 ….Duke u marrë 
me raportin e reales me idealen Kanti thekson se realja 
në ekzistencën e saj konkrete nuk është objekt i teorisë së 
njohjes në filozofi, por objekt i shkencave të natyrës. Në 
teorinë transcendentale të njohjes Kanti bën dhe dallimin 
midis termave (të afërm në kuptim) “transcendental dhe 
transcendent”: “ Unë quaj njohje/dije transcendentale ato që 
nuk kanë të bëjnë  me objektet/sendet konkrete, por janë një 

Aleksandër Pushkin: 

A. P. KERNËS

Kujtoj me mall një çast gëzimi
përpara sysh m’u shfaqe ti,
si vezullim i një vegimi
si ëngjëll plot me bukuri.

N’andralla jete zhurmëkote,
në dhembje brengash e mërzi
më grishte larg fytyra jote
dhe zëri yt plot ëmbëlsi.

Nga shqot’ e kohërave që shkuan
kështjell’e ëndrrave m’u shëmb
me mjegull vitet ma mbuluan
fytyrën tënde, zërin tënd.

Ç’i ngrysa ditët gjith me brengë
i zymtë dhe në shkretëti
pa perëndi, pa shpres’e këngë
pa lotë, jet’e dashuri.

Në shpirt më shkrep agimi,
dhe ja, sërishmi m’u shfaqe ti,
si vezullim i një vegimi,
si ëngjëll plot me bukuri.

Dhe rreh me gaz kjo zemra ime
sepse iu kthyen përsëri
dhe perëndi dhe frymëzime
dhe lot, dhe jetë dhe dashuri.

Përktheu nga origjinali  Ismail Kadare
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lloj dije a priori mbi sendet (të pavarura nga eksperienca, nga 
perceptimi; të përftuara nga arsyeja me anë përfundimesh 
logjike). Ndërsa koncepti “transcendent” ka kuptimin “që 
kapërcen çdo realitet,  që qëndron mbi çdo eksperiencë”. 
Sipas kësaj pikëpamjeje njohja transcendentale është njohje 
e njohjes. Në perceptimin transcendental, që realizohet me 
ndërgjegjen transcendentale, un-i realizon përfytyrimet e 
objekteve. Kusht i studimit të objekteve është hulumtimi 
i tyre nga subjekti soditës, jo i ekzistencës reale të “sendit 
në vetvete”. Kjo do të thotë të verifikohen kushtet e vetë 
mendimit. Kanti nuk e diskuton mundësinë e verifikimit 
empirik të dijeve të përftuara gjatë njohjes. Verifikimi do 
të bëhet me anë të kritikës dhe reflektimit. Teoria e mohon 
mundësinë e dijeve absolute. Subjekti njohës sheh me sy 
kritik njohjen e arritur, reflekton mbi të, vazhdimisht. Johan 
Gotfried Fichte në veprën e tij „Grundlage der gesammten 
Wissenschaftslehre“ (botuar në vitin 1794) (Schlegel e çmon 
si një ndër veprat më madhore të kohës) ka marrë principin 
e reflektimit në çdo rast njohjeje dhe e ka zhvilluar më tej. 
Kur Fichte lexoi „Kritik der reinen Vernunft“ (Kritikë e arsyes 
së kulluar) të Kantit (më 1791) ishte aq i entuziazmuar nga 
vepra, sa mori rrugën për në Königsberg për të vizituar 
filozofin e shquar. Atje ai gjeti një burrë të moshuar, komplet 
të çinteresuar. U detyrua të kthehej në shtëpi, ku për pesë 
javë shkroi „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“ (Sprovë 
e një kritike për të gjitha kumtimet). Materialin ia dërgon 
Kantit që mbetet i mahnitur nga shkrimi. Kant-i i gjen një 
shtëpi botuese. Nga frika e censurës libri botohet pa emër. 
Një kritik nga Jena ( “Allgemeine Literatur-Zeitung”) shkruan 
se, kushdo, që e njeh sadopak Kant-in, e kupton menjëherë 
se bëhet fjalë për një vepër të tij. Kant-i u përgjigj me një 
letër: nuk ishte ai autori, por njëfarë Fichte. Menjëherë, 
brenda natës, Fichte u bë i famshëm.

Ndërsa Kant-i me konceptin „refleksion transcendental 
filozofik“ mendon një princip të teorisë së njohjes, kufiri i 
të cilit është te sendi në vetevete (Ding an sich), Fichte me 
teorinë e tij të njohjes, duke analizuar dallimin e „sendit në 
vetvete“ dhe shfaqjes së tij në ndërgjegjen njohëse, arrin 
në përfundimin se edhe „sendi në vetvete“ është produkt 
i mendimit. Objektet prodhohen në aktin e mendimit 
që Fichte e quan „produktive Einbildungskraft“ ( fantazi 
produktive) ( Fichte, J. G: Sämtliche Werke, 1. Band, 1965, 
f. 225). Kështu Fichte ruan principin transcendental të 
Kant-it, por nuk e lidh atë me një mendim të orientuar me 
rreptësi kah metodologjia filozofike teorike njohëse, por 
e paraqet atë si një aftësi produktive që prodhon objekte 
gjatë procesit të mendimit. Këtë ndërgjegje filozofike 
Fichte e emëron „intellektuelle Anschaung“(pikëpamje 
intelektuale). Teoria e Fichte-s me dukuri dhe terma si 
„produktive Einbildungskraft“ ( fantazi produktive) vendos 
një lidhje edhe me domenin estetik. Dhe pikërisht kjo lidhje 
konceptuale e afron atë me Schlegel-in. Ashtu si Schlegel-i, 
që kërkon nga poeti romantik një reflektim transcendental-
poetik, Fichte bën fjalë për një lidhje midis aftësisë estetike 
dhe mendimit transcendental. Më parë është shprehur për 
këtë Schelling. Ky e zgjeron sferën vepruese të reflektimit 
transcendental duke e shtrirë atë dhe në natyrë të cilën ai e 
kupton si subjekt krijues të pavetëdishëm. Tek un-i vepron 
e njëjta forcë krijuese si në natyrë. Kërkesat filozofike të 
Schelling mund të realizohen vetëm në art. Sipas tij vetëm 
artisti mund ta kthejë në diçka objektive, me vlefshmëri 
të përgjithshme atë që filozofi e paraqet si subjektive. 
(Schellings Werke, 2. Hauptband, f. 345 dhe 629). Në poezinë 
transecendentale, që Schelling e quan dhe „konceptim 
intelektual“, intuita artistike bëhet objekt i një reflektimi 
filozofik. Ky reflektim është diçka e brendshme, subjektive 
që në vetvete nuk mund të bëhet më tej objektiv  . Kjo ndodh 
vetëm me një konceptim të dytë; ky është konceptimi artistik. 
Edhe për Schlegel-in koncepti i poezisë transcendentale 
është një shprehje tjetërsoj e të njëjtave pikëpamje mbi 
objektet e filozofisë transcendentale. Refleksioni filozofik 
në procesin krijues paraqitet në formë poetike. Artisti duhet 
të jetë njëkohësisht filozof, ta ngrejë poezinë  në lartësinë 
e filozofisë.   (shih: Heine, R.: Transcendentalpoesie, Bonn, 
1985, f. 42 

Schlegel: teoria estetike e poezisë 
transcendentale

Friedrich Schlegel me të vëllanë, August Wilhelm, themeluan 
revistën „Athenäum”. Kjo revistë u botua nga viti 1798 deri 
në vitin 1800, me dy numra në vit. Organi duhej t’u shërbente 
vëllezërve Schlegel dhe artistëve të tjerë si një zëdhënës 
për të transmetuar pikëpamjet letrare, botëkuptimore, 
mendimet kritike  si dhe idealet e tyre. Këtu botuan shkrimet 
e tyre gjithë autorët e shkollës romantike: vëllezërit Schlegel 
dhe gratë e tyre, Karolina dhe Dorothea, kreu i romantikës, 
G. Ph. Friedrich von Hardenberg (Novalis), nga rrethi i Jenës; 

Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck dhe Friedrich 
Schleiermacher nga rrethi i romantikëve të Berlinit etj. Ata 
të gjithë ishin shumë të rinj. Friedrich Schlegel ishte 23 vjeç 
kur e shkroi esenë e shumëvlerësuar “Über das Studium 
der griechischen Poesie” (Mbi studimin e poezisë greke); 
Schleiermacher ishte 31 vjeç kur ai shkroi “Rede über die 
Religion” (Fjalë mbi fenë); Novalis 26 vjeç kur vjershëronte 
“Himne natës” (Hymnen an die Nacht); Ludwig Tieck 22 kur 
shkruante romanin me tre vëllime “”William Lowell”. Në 
librin e tij “Romantik, eine deutsche Affäre” (Romantika, një 
aferë gjermane) Safranski arrin të japë ndjeshëm e prekshëm 
entuziazmin e të rinjve romantikë, të gjithë eksplozionin 
gjenial të përpjekjeve dhe angazhimeve të tyre. Zelli dhe 
vrulli i themeluesve të romantizmit të hershëm e trazon 
vrullshëm mendimin e Safranskit. Ai vetë tregohet tepër 
entuziast nga kjo lëvizje.

 Për teorinë e poezisë transcendentale janë të një 
rëndësie të veçantë shkrimet e Friedrich Schlegel, kryesisht 
për shkak të qartësisë terminologjike dhe shpjeguese. 
Koncepti i Schlegel-it ka një qasje më të theksuar ndaj 
teorisë estetike, ndërsa Novalis ka një prirje ontologjike në 

zbulimin e konceptit të vet. Vërejtjet e tij letrare - teorike 
F. Schlegel i konceptonte dhe i hartonte kryesisht në 
fragmente. Ky organizim dhe kjo paraqitje fragmentare 
artikulon pjesë të kërkesave të tij për natyrën progresive të 
poezisë romantike. Termi “progresiv” i përdorur në këtë rast 
do kuptuar “e hapur”, “fragmentare”(që zhvillohet më tej). 

Termin neologjizëm “poezi transcendentale” Schlegel-i e 
përdor së pari në fragmentin 238, botuar në “Athenäum”. Në 
shkrimin e tij  ai e përkufizon poezinë transcendentale si një 
kombinim, si raport të ideales me realen: “Ka një poezi ku 
gjithçka është  lidhje e kombinim midis ideales dhe reales, 
dhe kjo mund e duhet të analizohet si poezi transcendentale 
në analogji me konceptin filozofik “transcendental”. Ajo 
(poezia) fillon si satirë me ndryshimin absolut midis reales 
dhe ideales, luhatet si elegji në mes (ku realja dhe idealja 
ndeshen/krahasohen) dhe mbaron si idil me identitetin/
pajtimin absolut të të dyjave. (Schlegel, Friedrich:  
Athinäeums-Fragmente , Berlin, 2016, Fragmenti 238). 

Schlegel-i e vendos realen në raport me idealen, në 
kuptimin e një programi estetik – filozofik. Po në fragmentin 
238, botuar në Athenäum, Schlegel-i deklaron se poezia 
transcendentale duhet të jetë kritike; kjo deklaratë nuk 
analizohet në detaj, por lë të kuptohet se vetëm me anë të 
refleksionit kritik mundësohet afrimi, kombinimi i reales 
me idealen. 

Një bazament i tillë filozofikoletrar, ku kombinohet 
realja me idealen, mund të shërbejë gjithnjë si një metodë 
e sukssesshme në analizën e shumë teksteve letrare.  Madje 
ka krijime letrare – artistike që vetëm nën këtë optikë mund 
të shfaqen e të shijohen  me tërë mendimin, informacionin, 
burimet emocionale të dukshme ose të padukshme. (Këtu 
do të përmendnim poezitë brilante të Lagush Poradecit.)

Nietzsche dhe shkolla e romantizmit 
të hershëm, tipare të përbashkëta

Një numër i madh tiparesh të përbashkëta dalin në pah kur 
shqyrton lidhjen e Nietsches me përfaqësuesit e shkollës së 
romantizmit të hershëm. P.sh.: Bie në sy përpjekja paralele 
për ringjalljen e Antikitetit në kohët moderne, për kultin e 
mitit si dhe kërkimi i një mitologjie të re. Zëra prominentë 
kanë vënë në dukje lidhjen e Nietzsches me romantikët e 
hershëm. Për W. Benjamin (shih: Friedrich Nietzsche und 
das 19. Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 1978, f. 82) teknika 
e refleksionit pa fund është motivi që e lidh Nietschen me 
romantikët e hershëm. Ricarda Huch dhe Walter Rehm (si 
dhe shumë historianë të tjerë) vënë në dukje që fenomenin 
dionisian Schlegel e ka zbuluar në Antikitet shumë më 
përpara se Nietzsche  (shih: Friedrich Nietzsche und das 
19. Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 1978, f. 61) Charles 
Andler dhe Rene Wellek vërejnë se koncepti i Nietzsches për 
Antikitetin mbështetet në teorinë e zhvilluar nga vëllezërit 
Schlegel (Friedrich Nietzsche und das 19. Jahrhundert, 
de Gruyter, Berlin, 1978, f. 61). Henri Hatfield e quan 
Zarathustrën pasardhëse të romantizmit të hershëm. Stili 
i mendimit të Nietzsches ka afëri me ironinë romantike. 
(Friedrich Nietzsche und das 19. Jahrhundert, de Gruyter, 
Berlin, 1978, f. 62). Edhe Nietzsche është mbështetës i 
mendimit mbi tre atribute që i rëndojnë ende romantizmit 
deri në ditët tona:

- Barazimi i romantizmit me një patologji sunduese, 
me një prirje patologjike - dekadente. Kjo buron nga një 
thënie e Goethes (në 1826) : “ Das Klassische nenne ich das 
Gesunde und das Romantische das Kranke“ ( Klasiçizmin e 
quaj të shëndetshëm, Romantizmin – të sëmurë) (Friedrich 
Nietzsche und das 19. Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 1978, 
f. 67). Prototipi për këtë formë dekadente dhe të sëmurë të 
romantizmit është Novalis me dëshirën për të vdekur. Ndërsa 
Hegeli në „Phenomenologie des Geistes“ dhe Heine në 
„Romantische Schule“mendojnë se Nietzsche këtë barazim 
të romantizmit me sëmundjen e ka marrë nga të tjerët . Por 
në trajtimin e tij ai e ka ngritur në ekstrem kundërvënien e 
klasikes me romantiken (Friedrich Nietzsche und das 19. 
Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 1978, f. 67). Ironia shegeliane 
dhe vetëpasqyrimi i pafund në refleksion janë shpesh një 
leitmotiv qendror në kërkesën e Nietzsches: “Verlangen 
nach immer neuer Distanzerweiterung innerhalb der 
Seele selbst, die Herausbildung immer höheren , seltener, 
fernerer, weitgespanntener, umfänglicherer Zustände“ (shih: 
Friedrich Nietzsche und das 19. Jahrhundert, de Gruyter, 
Berlin, 1978, f. 68). (Kërkesë për gjithnjë e më shumë zgjerim 
të distancës në brendi të vetë shpirtit, krijim situatash 
gjithnjë e më të larta, më të rralla, më gjithëpërfshirëse, më 
të vëllimshme).

-  Shkatërrim i arsyes. Hegeli i kritikonte romantikët për 
subjektivitetin pa kufi deri në papërgjegjshmëri. Teza, që 
romantizmi ngriti krye kundër arsyes, racionalizmit, shijeve 

KRISTAL

Ka kohë që s’shihemi dhe ndiej
Si të harroj un’ dalngadalë,
Si vdes tek unë kujtimi yt
Si vdesin flokët dhe gjithçka.

Tani kërkoj unë posht’e lart
Një vend ku ty të të lëshoj.
Një strofë a notë, a një brilant
Ku të të lë, të puth, të shkoj.

Në s’të pranoftë asnjë varr,
Asnjë mermer a morg-kristal,
Mos duhet vall’ prap’ të të mbart
Gjysmë të vdekur, gjysmë të gjallë?

Në s’gjetsha hon ku të të hedh,
Të gjej një fushë a një lulnajë,
Ku butësisht porsi polen
Gjithkund, gjithkund të të shpërndaj.

Të të mashtroj ndoshta kështu
Dhe të të puth e t’ik pa kthim.
Dhe nuk do dimë as ne, askush
Harrim ish ky a s’ish harrim.

1979
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artistike të shekullit të 18-të është  edhe për 
Nietzschen një tipar zotërues i romantizmit. 
Ai e ilustronte këtë jo me Schlegelin, por me 
Rusoin. (shih: Friedrich Nietzsche und das 
19. Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 1978, f. 
68) 

-  H. Heine mbron tezën që romantizmi 
është një lëvizje e orientuar nga e shkuara, që 
shpërfilli të ardhmen dhe detyrat kryesore të 
kohës. Ai e quan këtë prirje të romantizmit 
„tendencë reaksionare“. Ndërsa Nietzsche 
e quan këtë „urrejtje ndaj së tashmes, një 
vendosmëri e xhindosur kundër „jetzt 
ist“ (tani është). Si Heine, edhe Nietzsche 
nuk lënë pa përmendur dhe fundosjen në 
katolicizëm të romantikëve. Në vitin 1808 
Friedrich Schlegel konvertohet në katolik. 
Bashkëkohësit, që e vlerësonin autorin e 
„Lucinde“ (Schlegelin) si ironik dhe shpirt të 
lirë, u befasuan dhe u zhgënjyen nga ky akt. 
Fundin katolik të romantikëve Nietzsche 
e sheh si thyerje, kthim, rrëzim para një 
besimi të vjetër, para zotit të vjetër. Për 
Nietzschen prototip për këtë kthim, për këtë 
shembje nuk është i konvertuari Schlegel, 
siç thuhej në kritikën e shekullit të 19-të, por 
Richard Wagner.  (shih: Friedrich Nietzsche 
und das 19. Jahrhundert, de Gruyter, Berlin, 
1978, f. 69). Në përgjithësi Nietzsche mban 
një qëndrim të pazakontë pozitiv ndaj 
romantikëve në një kohë që fushata kundër 
tyre kishte arritur kulmin.   

Studiuesi Ernst Behler në studimin e tij 
„Nietzsche und die frühromantische Schule 
(në „Aneignung und Umwandlung“,Band 7, 
de Gruyter, Berlin, 1978, f. 59 – 88) paraqet 
disa momente kontakti të Nietzsches me 
romantikët e hershëm sidomos me anë të 
mësuesve të tij në faza të ndryshme arsimore 
( f. 70 -71). Në vjeshtë 1864 ai viziton varrin e 
August Wilhelm von Schlegel (1767 – 1845), 
vëllait të Friedrich Schlegel, në Bonn. Gjatë 
periudhës së leksioneve në Bazel Nietzsche 
diskutonte e debatonte mbi punimet e 
vëllezërve Schlegel kushtuar Antikitetit. Një 
numër i madh vërejtjesh jepen në hyrjen e 
ciklit të leksioneve mbi „Edipin mbret“ të 
Sofokliut. Vërejtjet  u sistemuan më vonë 
në referatin „Das griechische Musikdrama“ 
(1870) dhe në veprën „Geburt der Tragödie“ 
(1871) Nietzsche i shkoi në thellësi problemit 
grek. Studimi i tij filologjiko – shkencor ishte 
një panoramë e plotë e antikitetit grek që 
të kujtonte thënien e F. Schlegel: „Jeder hat 
noch in den Alten gefunden was er brauchte 
und wünschte …“ (mund të gjejë secili në 
Antikitet çfarë i duhet dhe çfarë dëshiron.) 
(„Aneignung und Umwandlung“, Band 7, de 
Gruyter, Berlin, 1978, f.  72)

Po në lidhje me tiparet e përbashkëta të 
Nietzsches dhe të romantikëve të hershëm 
në studimet mbi Antikitetin mendohet (dhe 
për këtë ka shumë literaturë ilustruese) 
që Schlegel-i  konceptin e këndvështrimit 
dionisian të antikitetit grek e ka përdorur 
afro 100 vjet para Nietzsches. Sipas 
Schlegel-it natyra poetike sensibilizohet, 
tronditet nga frika ndaj së pakufishmes, 
ndaj së pakuptueshmes. Një mosnjohje e 
tillë,  e frikshme, në fillim, e mbush njeriun 
me tmerr të egër, e përul si të mpirë, 
pastaj e nxit në festime të shfrenuara. 
Kjo tepri e harbuar zbutet nga një forcë 
me drejtim të kundërt me tipare të forta 
autokritike.  Entuziazmit shkumbues i 
kundërvihet skepticizmi autokritik. Këto 
dy pole ishin për Schlegel-in frymëzimi dhe 
përmbajtja e disiplinuar, stimuli dionisian 
dhe ai apolinian (shih dhe: Ernst Behler: 
„Nietzsche und die frühromantische 
Schule“ në „Aneignung und Umwandlung“, 
Band 7, de Gruyter, Berlin, 1978, f. 73). Në 
shpjegimin e tij të mitit dionisian Nietzsche 
i largohet konceptit të Schlegelit. Ai 
synonte të shkonte në thellësi të shkallëve 
të hershme të fesë greke për të gjetur 
mesazhet e fshehta të artit që lidheshin me 
përmbajtjen e doktrinës fetare. 

Roli i vëllazërive në zhvillimin 
e jetës shoqërore të Shkodrës 

gjatë shekujve XVIII-XIX   
Dr. Dorina Arapi

Vëllazëritë zënë një vend të rëndësishëm 
në historiografinë e Evropës së hershme 

moderne pasi hulumtimi rreth tyre dëshmon 
aspekte të rëndësishme të strukturës sociale 
të qyteteve dhe modelet e organizimit 
shoqëror të komuniteteve. Në terma 
antropologjikë, vëllazëritë bëjnë pjesë në 
ato që njihen si farefisnia fiktive rituale, që 
nënkuptojnë lidhjet e ndërtuara jo në lidhje 
gjaku apo martese, por lidhjet që krijohen 
nëpërmjet ritualeve, përmes përzgjedhjes 
së personave të caktuar, duke simuluar 
të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga  
lidhjet familjare e fisnore. Këtu përfshihen 
jo vetëm vëllazëritë, por edhe praktika 
e vëllamërisë, motërmasë, vëllazërive 
të betuara, kumbarisë, apo deri dhe tek 
shkollat e lidhura me një mjeshtëri. Birësimi, 
kumbaria dhe vëllamëria janë praktika që 
shërbejnë si modele të organizimit shoqëror, 
të cilat vijnë si jehonë e shkollave filozofike 
të antikitetit dhe antikitetit të vonë dhe që 
kërkojnë të pasqyrojnë “barazinë e shpirtrave 
në sytë e Zotit”. Si të tilla, ato kanë qenë të 
përhapura në mjaft kultura, ku ndër to dhe në 
atë shqiptare. Pjesa më e madhe e studimeve 
kanë trajtuar vëllazëritë në qytetet evropiane, 
si Romë, Firence etj., por pak ose shumë pak 
dihet për vëllazëritë katolike romane në 
mjedisin osman, veçanërisht në kontekstin 
shqiptar. 

Vëllazëritë të njohura me terma si: 
confraternitas, fraternitas, fraterie, confraterie, 
schola, congrega, associazioni, compagnie, 
ishin grupe të organizuara besimtarësh të 
cilat ishin të përkushtuara ndaj devocionit 
fetar dhe zhvillimit të aktiviteteve filantropike 
në komunitetet katolike romane. Ato kanë 
vepruar si institucione dhe bashkësi të 
besimtarëve të ngritura për ushtrimin e 
veprave të bamirësisë, të devotshmërisë 
dhe kishin si qëllim rritjen e numrit të 
besimtarëve. Gjatë kohërave të ndryshme dhe 
në varësi të konteksteve kulturore, vëllazëritë 
kanë qenë klerikale, të përziera me anëtarë 
klerikë dhe laikë, si dhe vëllazëri laike. 
Fillimisht të shtrira brenda klerit, krijimi i 
vëllazërive të përziera dhe laike mundësoi 
depërtimin e pranisë së kishës tek laikët si dhe 
në shtresa të ndryshme sociale. Pavarësisht 
se në një kontekst tjetër, pra të artikuluar 
brenda ‘’mantelit” fetar, vëllazëritë kanë si 
koncept marrëdhënien vëllazërore përmes 
ritit si qëllim për mbështetjen shpirtërore e 
vëllezërve, devocionin ndaj besimit si dhe 
konsolidimin e një grupi shoqëror.

Vëllazëritë në Shkodër, të cilat i trajton 
dhe ky studim, mund të konsiderohen 
vëllazëri të përziera, pasi në to marrin 
pjesë si kleri katolik, ashtu dhe persona 
laikë, pra besimtarë. Rastet në vende si 
Italia tregojnë rëndësinë e rolit të tyre në 
krijimin e bashkësive të krishtera, si dhe 
ndikimin e tyre në përhapjen e fesë, kulteve 
fetare të shenjtorëve dhe përfshirjen e tyre 
në aspektet shoqërore, ekonomike dhe 
kulturore. Studimet krahasuese kanë treguar 
se vëllazëritë kanë vepruar si agjentë të 
ndryshimit shoqëror të qyteteve, ku ky aspekt 
përputhej me rolin e tyre të përcaktuar nga 
nevojat e komunitetit dhe dispozitat lokale si 
dhe ku vepronin si hartuese të marrëdhënieve 
etike, shoqërore dhe lidhjes me pushtetin. 
Për shkak të rolit të tyre të rëndësishëm, ato 
janë cilësuar si «njëherësh, fytyra e kishës dhe 
zemra shpirtërore e qeverisë qytetare”. 

Studiuesja N. Nika, e cila ka paraqitur 
për herë të parë një përshkrim hyrës rreth 

vëllazërive në librin e saj “Dioqeza e Shkodrës”, 
shkruan se për komunitetin shkodran 
vëllazëritë nuk ishin një gjë e re, por pas 
ardhjes së osmanëve, ato kishin pushuar së 
ekzistuari dhe rithemelimi i tyre më vonë u 
favorizua nga sundimi e politika e tolerancës 
që ndiqte familja e Bushatllinjve në Shkodër. 
Por, ashtu siç edhe është treguar në studime 
rreth vëllazërive në Europë, krijimi i një 
tipologjie vëllazërie nuk duhet të kufizohet 
vetëm në kornizën e kontekstit politik, që 
sigurisht ka luajtur rol në krijimin e tyre, por 
duhen analizuar dhe faktorë të tjerë, sikurse 
dhe motivi apo më saktë nevoja që ka shtyrë 
drejt themelimit të një tipologjie të caktuar 
vëllazërie. Për shembull, në Firencen mesjetare, 
situatat e krizave të urisë, shëndetësore si dhe 
sëmundjeve që do të ndikonin në krijimin 
e vëllazërive të frymëzuar nga devocioni 
ndaj vuajtjes njerëzore të Krishtit, ushtroi 
ndikimin e vet në lulëzimin në shkallë të 
gjerë të vëllazërive të tipologjisë disiplinare, 
siç ishin flagjelantët. Për këtë arsye, krijimi i 
vëllazërive në Shkodër duhet analizuar në një 
plan multidimensional, ku situata të caktuara 
kanë shtyrë në krijimin e tyre apo dhe të një 
tipologjie të caktuar. 

Më poshtë paraqesim listën e vëllazërive 
të krijuara në Shkodër:

1.Shën Antoni i Padovës- 3 gusht 1764
2. Shën Maria Magdalena- 15 tetor 1769
3.Shën Nikolla i Barit- 26 maj 1775
4. Zoja e Këshillit të Mirë- 28 shkurt 1779
5.Sakramenti i Shenjtë-  20 maj 1780
6.Apostujt Shën Pjetri e Pali- 27 korrik 

1791
7. Shën Rroku- 29 korrik 1791
8. Shën Jozefi- 9 dhjetor 1792
9. Shën Marku- 10 shtator 1797
10.Shën Mikeli Kryeengjëll- 20 gusht 1798
11.Shën Gjon Pagëzori- 15 qershor 1807
12.Apostujt Shën Filipi e Jakovi- 5 korrik 

1824
13.Lartësimi i Kryqit të Shenjtë- 2 mars 

1825
14.Shën Trinisë- 5 qershor 1826
15. Ngjitja e Zotit në qiell- 21 shkurt 1830
16. Shpirti i Shenjtë-14 tetor 1832
17.Shën Lorenci-10 gusht 1851
18.Shën Stefani- 

Nisur nga kjo, Shën Antoni i Padovës 
ishte shenjtor françeskan dhe kulti i tij 
ishte i përhapur tek ky urdhër, gjë që në 
mënyrë hipotetike na shtyn të mendojmë 
se françeskanët mund të kenë qenë të parët 
që krijuan vëllazërinë e parë në Shkodër. 
Pavarësisht kësaj, duhet të shprehemi 
me rezervë për momentin, pasi kërkohen 
studime të mëtejshme.

Qëllimi dhe struktura 
e vëllazërive në Shkodër

Vëllazëritë kishin në parim mbështetjen e 
pjesëtarëve të vëllazërisë dhe shpëtimin e 
shpirtit të tyre.  Vëllazëria merrte përsipër 
indulgjencën e shenjtë dhe të festonte ditën 
e një feste fetare ose të një shenjtori. Për 
realizimin e një jete të krishterë dhe sipas 
parimeve të fesë, çdo i krishterë duhej të 
kryente sakramentet, të zbatonte katër vetitë 
kryesore si Urtësinë, Drejtësinë, Guximin 
e Përmbajtjen, dhe të realizonte veprat e 
mëshirshme të trupit: Vetëpërmbajtje e 
përdorim i matur i të mirave materiale, në 
marrëdhëniet shoqërore, në hidhërime e 
gëzime e në çdo aspekt tjetër të jetës, për 
të arritur në këtë mënyrë përkormërinë e 
një jete kristiane sa më të devotshme. Çdo 
anëtar i vëllazërisë duhej të kryente veprat e 
mëshirshme të trupit si ndihmën materiale 
e shpirtërore ndaj skamnorëve, shtegtarëve, 
të sëmurëve, dhe sidomos atë që paraqitet 
në statutet e çdo vëllazërie, varrosjen e të 
vdekurit. Kjo e fundit parashtrohet qartësisht 
si nen i çdo statuti (ashtu siç ka funksionuar 
dhe në vëllazëritë kudo në Evropë). Ky ishte 
një rregull primar dhe që nuk mund të 
shkelej në asnjë lloj forme. Kjo për arsyen 
se varrosja e trupave kishte qenë gjithnjë 
një problem i konsiderueshëm.1 Vëllazëritë 
ishin një faktor vendimtar në artikulimin e 
jetës shoqërore dhe ekonomike të qytetit 
dhe ushtruan ndikimin e tyre në ndryshimin 
shoqëror të komunitetit katolik në Shkodër. 
Dhe, ashtu si në mjaft vende evropiane, 
të gjitha parimet themeltare kristiane që 
shprehëm më sipër ushtruan e diktuan dhe 
jetën shoqërore në Shkodër, sidomos përsa 
i përket traditave, zakoneve dhe artikulimit 
të jetës publike. Shpalljet e dekreteve, 
ndalesave dhe qarkoreve të ndryshme e të 
herëpashershme, dëshmojnë për rolin e 
vëllazërive në organizmin dhe zhvillimin 
e jetës shoqërore katolike shkodrane gjatë 
periudhës XVIII-XIX, nën sundimin osman.

Vëllazëritë, pavarësisht se ishin lokale 
dhe laike, kishin miratimin kishtar nga 
Selia e Shenjtë, gjë të cilën e konfirmojnë 
edhe regjistrat e vëllazërive.  Çdo njëra 
prej tyre kishte statuset e veta, deri diku të 
standardizuara, ku përcaktoheshin qartë 
detyrimet dhe të drejtat e çdo pjesëtari të 
vëllazërisë. Ato kishin një hierarki e cila 
lejonte që në mënyrë rigoroze të ndiqeshin 
roli dhe detyrat e secilit dhe të artikuloheshin 
marrëdhëniet midis Fetarëve (i religiosi), 
deputetëve (i deputati) dhe vëllezërve 
(confratelli). Rolin më të rëndësishëm e 
kishin fetarët dhe deputetët. Në nivel lokal, 
ecuria e vëllazërisë mbikëqyrej nga ipeshkvi 
i Shkodrës, i cili dekretonte rregulla në 
lidhje me administrimin e vëllazërisë dhe 
mbarëvajtjen e saj. Vëllazëritë përzgjidhnin 
4 deri në 10 deputetë, si dhe sekretarë të cilët 
ndihmonin deputetët. Të gjitha rregullat 
duheshin zbatuar pa asnjë hezitim dhe ata 
anëtarë të cilët nuk i zbatonin ato, dëboheshin 
prej saj. Deputetët përzgjidheshin me 
miratimin unanim të të gjithë vëllezërve. Nëse 
një deputet paraqiste dorëheqjen për motive 
legjitime, nevojitej që deputetët e tjerë të 
thërrisnin vëllezërit për të zgjedhur një të ri. 

1  Deri në momentin e shpalljeve të ligjeve 
napoleonike, kur iu dha rrugë varrosjes të gjithë 
secilit në mënyrë të barabartë. (ky është një diskutim i 
gjerë që mund të shtjellohet në të ardhmen). 

(Vijon në faqen 10)
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Ishte mjaft e rëndësishme që deputeti 
të ishte një figurë e rëndësishme e kultivuar 
dhe e lexuar. Kjo gjë do të shërbente që të 
evitoheshin problemet që mund të lindnin 
në mbajtjen e rregullt të regjistrit të llogarive 
dhe në mbarëvajtjen e vëllazërisë. Katër 
deputetët kishin për detyrë të menaxhonin 
arkën e vëllazërisë, duke siguruar gjithçka 
që mund ti nevojitej vëllazërisë, si dhe 
të urdhëronin të kryhej çdo gjë sipas 
rregullave, apo të kundërshtonin çdo aspekt 
që nuk i përmbahej statutit dhe situatave të 
ndryshme. (Çdo vendim që ata do të merrnin 
duhej të konsiderohej i mirëqenë dhe cilido 
duhej t’i respektonte ato si dhe t’i bindej 
rregullave.) Nëse një individ kërkonte të bëhej 
pjesë e vëllazërisë, ai i paraqitej deputetëve 
të cilët më pas e propozonin tek vëllazëria, e 
cila e votonte dhe e përzgjidhte me shumicë 
votash. Vëllazëria nuk përzgjidhte një individ 
i cili ishte problematik, me sjellje morale jo 
të hijshme. Pjesëtari i ri e kishte për detyrë 
të paguante 100 piastra ose edhe më shumë 
për anëtarësimin. Anëtarësimi trashëgohej 
nga ati tek biri. Kur vdiste një anëtar, vendin 
e tij e merrte vetëm i biri, i cili ishte i vetmi 
që kishte të drejtën për të gëzuar të drejtat e 
trashëguara. Nëse në momentin e pranimit 
si pjesëtar djali ishte më i vogël se 12 vjeç, ai 
nuk paguante për anëtarësimin, ndërsa mbi 
12 vjeç ai paguante një shumë të caktuar. 

Vëllazëritë, nga ana tjetër synonin të 
përforconin një pjesë të caktuar të komunitetit 
apo të një grupi shoqëror. Ekzistonin nene 
të përcaktuara me statut, ku cilësohej që 
të huajt (i forestieri), të mos ishin pjesë e 
vëllazërisë. Përkatësisht, në vëllazërinë e 
Shpirtit të Shenjtë, në nenin 32, viti 1832, 
shënohet se të huajt nuk pranoheshin që të 
ishin anëtarë të saj. 

Por, pavarësisht kësaj, për arsye politike, 
për të krijuar aleanca dhe për të mbrojtur të 
drejtat dhe kufijtë e tyre, në to bënin pjesë 
figura të rëndësishme të huaja, që paraqisnin 
jo vetëm një devotshmëri të lartë ndaj besimit 
por dhe ishin figura të rëndësishme politike 
të qytetit, gjë që mund ti sillte privilegje të 
caktuara pjesëtarëve të vëllazërive. Konsulli 
francez Hecquard (i shpallur Kalorës i 
Legjonit të Nderit)  ishte një nga fetarët, 
pra në shkallën më të lartë, të hierarkisë së 
vëllazërisë. Ai ishte fetar i vëllazërisë së Shën 
Lorencit që në vitin 1854, ndonëse sapo ishte 
vendosur konsull në këtë qytet. Filip Pjetër 
Summa, i cili ishte anëtar i saj, më 1854 do të 
pajisej me patentë mbrojtjeje nga konsulli.2 
Është e kuptueshme që privilegjet dhe 
aleancat shtriheshin edhe brenda rrethit të 
vëllazërisë, por ende nuk është e qartë se 
mbi çfarë kriteresh bëhej përzgjedhja, për 
shembull, kur në raste të caktuara deputetët 
duhet të këshilloheshin me pjesëtarët për 
çështje të rëndësishme,dhe njoftoheshin 

2  Origjinali i patentës së mbrojtje për Filip Çeka 
(Summa), e lëshuar nga konsulli francez, ruhet ende 
sot nga familja Çeka (Summa) në Shkodër.

vetëm një numër i kufizuar vëllezërish, ata 
të cilët deputetët mendonin se ishin të duhur 
për rastin në fjalë.

Aspekti financiar i vëllazërive dhe roli i 
tyre në zhvillimin e strukturës shoqërore

Me shumë interes është aspekti financiar 
i vëllazërive, gjë kjo e cila ka ndikuar në 
ngritjen e nivelit ekonomik të komunitetit 
katolik. Çdo vëllazëri kishte kapitalin 
e saj, domethënë, shumën e parave të 
mbledhura nga çdo pjesëtar. Termat si 
bilanc, kapital, interes, debitor dhe kreditor 
janë terminologji dhe procese të cilat 
lidhen ngushtë me institucionin bankar. Në 
regjistrat e vëllazërive shënoheshin shumat 
që pjesëtarët jepnin për vëllazërinë dhe 
përqindjen që ata merrnin. Pra, pjesëtarët 
jo vetëm që investonin por dhe merrnin 
përqindje nga shuma vjetore e vëllazërisë. 
Sipas rregullave dhe statuteve të vëllazërive, 
secila prej tyre duhet ta kishte gjithmonë 
në dispozita kapitalin për çdo rast nevoje. 
Në regjistra shënoheshin edhe shpenzimet 
që bëheshin për arsye të ndryshme si 
për meshat, për blerje të ndryshme që 
nevojiteshin vëllazërisë si flamuj, piktura 
etj., si dhe shpenzimet për blerje që kishin të 
bënin me gjëra jashtë kontekstit të nevojave 
të vëllazërisë. Nika shprehet se tërheqja 
e parave nga arka e vëllazërisë bëhej në 
shumicën e rasteve nga persona që merreshin 
me veprimtari tregtare ose prodhuese. Kjo 
mund të dallohet pasi emrat tregtarëve të 
mëdhenj apo të familjeve më të njohura të 
Shkodrës janë pjesë e këtyre vëllazërive. Në 
mjaft raste ata janë jo vetëm investues por 
dhe huazojnë para. Deputetët kishin për 
detyrë jo vetëm të menaxhonin kapitalin e 
vëllazërisë, por dhe të vigjilonin e të merrnin 
çdo masë mbi shumat e dhëna, duke mbajtur 
rregull dhe evidencë të çdo shpenzimi dhe 
regjistër të hyrjeve dhe daljeve të parave në 
arkë. Shuma e depozitës së vëllazërisë duhej 
të administrohej nga deputetët në mënyrën 
më të mirë të mundshme dhe askush tjetër 
nuk kishte të drejtë ta administronte atë. 
Deputetët kishin për detyrë që në ditën e 
festës së vëllazërisë, çdo anëtar të vihej në 
dijeni mbi administrimin. Nëse nuk ishte e 
mundur atë ditë, përzgjidhej një ditë tjetër. 
Në këto raste, përzgjidhej nga deputetët 
banesa e një pjesëtari ku do të mbahej festa 
për nderuar shenjtorin apo dita e festës, si 
dhe mbledhja e diskutimet. Zakonisht, çdo 
vit zgjidhej një shtëpi. Aty mbaheshin dhe 
meshat për shpirtrat e të vdekurve, përballë 
altarit të lëvizshëm me të cilin ishin pajisur 
këto shtëpi. Arka administrohej duke  
kryer disa detyrime të vëllazërisë, si për 
shembull, meshat e mbajtura për shpirtrat e 
bamirësve me një shumë prej 6% të shumës së 
depozituar nga bamirësi. Numrin e meshave 
që do të mbaheshin brenda një viti zakonisht 
e përcaktonin deputetët. 10 % e shumës 
vjetore në depozitë mbahej për festën e 

shenjtorit. Paratë jepeshin si për donacione të 
ndryshme, që mund të ishin brenda nevojave 
që paraqiteshin për institucionet fetare, siç 
ishte për shembull donacioni që i bëhet 
ipeshkvit Topich, nëpërmjet koxhabashit, 
ashtu dhe për blerjen e mobiljeve të 
rezidencës ipeshkvnore.

Një person mund të ishte pjesëtar në dy 
vëllazëri apo dhe në funksionin e deputetit 
në dy vëllazëri të ndryshme. Dy anëtarësime 
në vëllazëri të ndryshme, i siguronin personit 
më shumë privilegje dhe pozitë më të mirë 
ekonomike. 

Gratë luanin gjithashtu një rol në 
kapitalin e vëllazërisë, pasi shpesh emrat e 
tyre figurojnë si bamirëse. Kjo gjë shprehet 
e përcaktuar dhe në një nga statutet e 
vëllazërive. Gratë shkodrane e depozitonin 
shumën e parave nëpërmjet një ndërmjetësi 
ose mund ta linin në testamentet e tyre. 
Paratë merreshin në dorëzim nga deputetët 
dhe shënoheshin në regjistrat së bashku me 
shumat e tjera të depozituara, si dhe në një 
regjistër më vete me emrin e bamirësit. 

Një aspekt, që ka luajtur rol në rritjen 
e të ardhurave apo mirëqenies ekonomike 
të një pjesëtari, ka qenë dhe marrja hua e 
shumave të caktuara. Kjo gjë duhet të jetë 
kthyer në diçka problematike për vëllazërinë 
dhe kapitalin e saj, aq sa në dhjetëvjeçarin 
e fundit të gjysmës së parë të shekullit XIX, 
ipeshkvi lëshon dekrete për huadhënien 
e parave ndaj personave të vëllazërisë. Ai 
vendos që çdokujt që merrte hua në të holla, 
do ti duhej të jepte si garanci ose pronën 
e tij, tokën apo banesën, ose një person  i 
tretë të dilte garant për huamarrësin. Pra, 
një procedurë e ngjashme me kredinë me 
kolateral të ditëve të sotme. Por kjo mundësi 
që i afrohej dikujt, përkthehej dhe me një 
ngritje ekonomike, e rrjedhimisht mund të 
shkaktonte lëvizjen vertikale të një personi, 
pra ngritjen si shtresë shoqërore. Niveli 
ekonomik ishte në përpjesëtim të drejtë me 
nivelin shoqëror. Niveli ekonomik e klasa 
shoqërore ku bënte pjesë një person apo një 
familje, disa vite më vonë do të përcaktohej 
nga kryetarët e të vjetrit e komunitetit, të 
cilët e përcaktonin këtë në bazë të taksave 
që banorët paguanin. Pra, mundësia për 
të patur lëvizje parash përkthehej dhe në 
një zhvendosje të përkatësisë së statusit 
shoqëror e ekonomik. Vendosja e shumës 
fiskale për çdo shtresë shoqërore përcaktonte 
dhe shumën e piastrave që një familje do të 
shpenzonte në dasma e paja apo në konsum. 
Ipeshkvi Çurçia do të shprehej vite më vonë 
se dallimi ndërmjet klasave ishte shumë i 
rëndësishëm, pasi kjo gjë “ishte ligj i natyrës 
dhe dëshirë e Zotit, e çdokush që kërkonte ta 
luftonte këtë gjë, luftonte kundër shoqërisë”.

Për këtë arsye, vëllazëritë luajtën një 
rol të rëndësishëm në jetën shoqërore të 
komunitetit katolik në Shkodër. Herë pas 
here, shpallja e ndalesave apo dekreteve të 
ndryshme synoi që të stabilizojë dhe le të 
themi “të diktojë” ecurinë e jetës komunitare. 

Fillim shek. XIX, shohim për shembull se 
ipeshkvi Nikollë Murriqi, për të shmangur 
disa probleme që ishin shfaqur në qytetin 
e Shkodrës, me këshillën dhe dakordësinë 
e deputetëve, vendosi që të ndalohej në të 
ardhmen që të jepej ose të merrej argëllëk,3 
dhe madje që klienti të mos kërkonte veshje 
tek rrobaqepësi sipas dëshirës së tij, por të 
ruante kriteret e vendosura nga autoritetet.  

Në mënyrë të përsëritur më 1838, në një 
letër drejtuar shoqërisë së Shën Antonit 
në Shkodër, Këshilli i deputetëve kristianë, 
kërkonte të stabilizonte modelin e të veshurit 
duke i adresuar një letër vëllazërisë së Shën 
Antonit, prej së cilës kërkonin mendimin dhe 
ndryshimet që vëllazëria mund të bënte në 
kulturën e veshjes. Pasi të gjithë anëtarët e 
vëllazërisë shprehën mendimet e tyre rreth 
pikave të paraqitura nga deputetët, u morën 
vendime të caktuara. Kjo letër u kopjua 16 
herë u shpërnda në secilën prej 16 vëllazërive 
të Shkodrës.  

Përsëri më 1842, ipeshkvi Luigj Çurçia, 
në një letër drejtuar kryetarëve të vëllazërive 
fetare, paraqet disa çështje në lidhje me 
ndalesat rreth veshjeve dhe shpenzimeve 
të tepërta që komuniteti shkodran bënte. 
Pothuajse një vit pas paraqitjes së letrës 
nga kryetarët (27 prill 1841), kryetarët, pra 
deputetët, ishin paraqitur tek ipeshkvi 
duke deklaruar se duhet të hiqeshin të 
gjitha qëndisjet në jelek, që ipeshkvia 
të sanksiononte një ndalesë të tillë me 
autoritetin e kishës dhe që ky vendim të 
shpallej në kishë.  

Këto janë vetëm disa nga ndalesat dhe 
dekretet të cilat i sollëm sot në mënyrë 
që lexuesi të kuptojë më mirë impaktin e 
politikave të vëllazërive në jetën shoqërore 
të komunitetit katolik në Shkodër. Raste të 
tilla, të cilat janë të shpeshta në qytetin e 
Shkodrës, dëshmojnë për rolin e vëllazërive 
fetare në jetën shoqërore dhe ekonomike 
të qytetit gjatë shekujve 18 dhe 19. Ndikimi 
i tyre u shtri gjithashtu në kultivimin dhe 
modifikimin, madje deri në eliminimin, e 
disa traditave, zakoneve apo mënyrës së 
jetesës në Shkodër, në mënyrë që të refuzonin 
arrogancën dhe luksin duke u përqendruar 
tek realizmi i një jete kristiane të përkorë.  

Reformat e Tanzimatit dhe këshillat e 
qytetit e zbehën dhe e zëvendësuan disi rolin 
dhe funksionin e vëllazërive, duke zbutur, 
minimizuar apo strukturuar politikën e tyre 
në komunitetin katolik. Ndryshimi ndodhi 
gradualisht, sikurse e kuptojmë nga regjistrat 
e vëllazërive, për shembull, nga vëllazëria e 
Shën Magdalenës e cila funksionoi deri në 
fund të shekullit XIX dhe që në regjistrin e 
vet tregon se anëtarët ende merrnin shuma 
parash me përqindje ( fajde), gjë kjo e cila 
dëshmon se vëllazëritë ende luanin një rol në 
ekonominë e komunitetit katolik të Shkodrës. 
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... përtej mureve, si një ëndërr në pritje 
të muzgut, shtrihej i heshtur Parisi...

- Përse do të ikësh kaq shpejt? - tha ajo. 
- Nuk e ke parë ende Parisin...

- Pashë Alpet, - tha piktori. - Majat e tyre 
ishin me dëborë.

- Çfarë? - tha e tronditur ajo.
- Në Alpe kishte dëborë...
Vajza u shtang dhe për herë të parë i 

ati iu duk i plakur. Asaj i erdhi për të qarë. 
Asnjëherë nuk i kishte ardhur për të qarë 
për të atin dhe nuk donte të besonte se 
i kishte ardhur për të qarë. Atë çast nuk 
donte të besonte asgjë. Kur e kishte pritur 
në aeroport, i ishte dukur vetëm i lodhur 
dhe nuk i tha asnjë fjalë për Alpet. Alpet 
ishin shfaqur vetëm tani, kur ai tha se do 
të ikte. Ajo kishte tre vjet e gjysmë që priste 
ardhjen e tij, ndërsa ai kishte dyzet vjet që 
ëndërronte të shihte Parisin.

Piktori ngriti ngadalë sytë dhe mbeti 
i shtangur. Dielli i fundit u kishte dhënë 
flokëve të vajzës ngjyrën që kishin pasur, kur 
ajo kishte qenë e vogël. Ai u mat t’u shkonte 
përsipër dorën, por nguroi. Ai kishte frikë 
nga çdo lëvizje që mund t’i shpëtonte pa 
dashur.

... dhe përtej mureve, si një ëndërr në 
pritje të muzgut, Parisi...

Piktori përpiqej t’i mbushte mendjen 
vetes se pas Alpeve kishte parë atë që 
donte të shihte, flokët e dikurshëm të së 
bijës. Njeriu mund të udhëtojë me mijëra 
kilometra për t’i parë ato. Ai do të vinte në 
çdo kohë për të parë për një çast flokët e 
dikurshëm të së bijës. Dielli u fsheh pas 
një ngrehine të lartë dhe flokët e së bijës 
humbën ngjyrën që kishin pasur kur ajo 
kishte qenë e vogël. Qenien e tij e përshkoi 
një dhimbje e re, e mprehtë. Përse nuk ia 
përkëdhela, tha. Unë erdha deri këtu vetëm 
për këtë gjë.

- E di sa flokë të bukur ke pasur kur ke 
qenë e vogël? - tha .

- E di, - tha vajza. - Ti m’i përkëdhelje 
vazhdimisht. Unë e ndjej ende dorën tënde 
dhe... mërzitem dhe më merr malli. I ruan 
mamaja flokët e parë?

- M’i tregoi kur po nisesha. Ajo i sheh 
vazhdimisht.

- Mua më duket sikur nuk i kam pasur 
ndonjëherë të verdhë, - tha vajza.

- Të vjen keq që nuk i ke më të verdha?
- Nuk e di. Mua më duket sikur nuk 

kam qenë kurrë e vogël dhe sikur kam qenë 
përherë larg jush. Kur isha e vogël nuk 
mendoja se një ditë do të ndahesha nga ju.

- Kështu mendojnë të gjitha vajzat kur 
janë të vogla, - tha piktori.

Vajza u përpoq të buzëqeshte. Ajo 
edhe buzëqeshjen e kishte si atëherë kur 
ishte e vogël. Ndoshta ndarja e ka bërë të 
jetojë vazhdimisht me fëmijërinë, mendoi 
piktori dhe harroi se kishte vendosur të 
largohej. Por sa pa buzëqeshjen e së bijës 
iu kujtuan përsëri Alpet me dëborën e tyre 
të përjetshme. Dëbora dukej nga e çara e 
reve të bardha. Piktori nuk ua kishte ndarë 
sytë. Në peizazhet e tij dëborë binte vetëm 
në dimër. Tani ishte verë, por dëbora nuk 
i kujtonte dot dimrin. Ajo më shumë i 
ngatërronte stinët sesa i përcaktonte. Dhe 
ai tha se e kishte marrë atë udhëtim të gjatë 
vetëm për të parë një dëborë pa stinë.

- Nesër do të lundrojmë nëpër Senë, - tha 
vajza.

- Ku? - tha piktori i befasuar si të mos 
ndodhej në Paris. Ai fluturonte ende mbi 
dëborën e Alpeve.

- Në Senë, - tha vajza.
- Nuk u nisa për të parë Senën, - tha 

piktori.
Vajza u pendua që nuk e kishte vazhduar 

bisedën për flokët e dikurshëm. Atë çast 
flokët e dikurshëm ishin e vetmja gjë që i 
lidhte bashkë. 

- Të kujtohet? - tha ajo.
- Çfarë?
- Ti më flisje vazhdimisht për piktorët 

e Senës.
- Nuk e mbaj mend të kem folur për 

piktorët e Senës. Unë të kam folur gjithmonë 
për Alpet.

- Jo, - tha vajza, - më ke folur vazhdimisht 
për Senën dhe piktorët e saj dhe unë prita të 
vije për ta shëtitur.

- Nuk e ke shëtitur asnjëherë?
- Kam pritur ta shëtisnim bashkë. Se 

si më dukej po ta shëtisja vetëm, sikur të 
braktisja jo vetëm ty por edhe veten. Sena 
është ashtu si ma përshkruaje, megjithëse 
nuk e kishe parë asnjëherë.

Sena ka rrjedhur brenda meje për dyzet 
vjet me radhë, tha me vete piktori.

- Edhe Alpet ishin ashtu siç i kisha 
përfytyruar.

- Si?
- Të vetmuara dhe të trishtuara.
- Unë nuk i pashë dot, - tha vajza. - Kur 

fluturova sipër tyre, ishin të mbuluara nga 
retë.

- Edhe dje kishte re, por ato ishin të 
bardha dhe vende-vende ishin të çara, duke 
lënë të dukeshin majat dhe dëbora e tyre.

- Duhej të qe diçka e bukur, - tha vajza.
- Ishte një bukuri e trishtuar dhe e 

vetmuar.
Ai nuk ishte i sigurt në ishin Alpet me të 

vërtet të vetmuar dhe të trishtuar. Ndoshta 
trishtimi dhe vetmia kanë qenë brenda meje. 
Atij iu shfaq rruga nga shtëpia në aeroportin 
e Rinasit. Ai shihte nga makina shkretinë e 
fushave dhe heshtjen e rrugëve. Asnjëherë 
nuk ishte ndjerë aq i trishtuar. Sapo ishte 
hequr gjendja e jashtëzakonshme dhe kudo 
shihje makina me ushtarë. Ushtarët ishin 
të lodhur dhe të parruar. Kurse tanket tërë 
pluhur qëndronin buzë rrugës si makthe 
të fosilizuara. Edhe në aeroport nuk kishte 
shumë udhëtarë. Më shumë se një aeroporti 
ndërkombëtar ai i ngjante një reparti të vjetër 
ushtarak, të braktisur në çastin e fundit. 
Kur po hipte në avion ndjeu t’i mpiheshin 
këmbët. Atij iu duk sikur nuk po shkonte drejt 
vajzës po sikur po braktiste gruan dhe djalin. 
Ai po i linte ata mes pasigurisë së jetës. Këtë 
nuk ia tha vajzës, por shqetësimi për ta ishte 
në tërë qenien e tij, duke shuar brenda një 
çasti mallin për të bijën. Ai kishte qenë gati të 
kthehej me po atë avion që kishte fluturuar. 
Mjaftonte takimi me të bijën dhe do të 
kthehej dhe do t’i tregonte gruas dhe djalit 
se kishte takuar vajzën. Ajo është mirë, ajo 

është larg asaj që kemi përjetuar dhe mund 
të përjetojmë ende për një kohë të gjatë, se 
ngjarjet që kishin ndodhur nuk zhdukeshin 
aq shpejt nga kujtesa. Dhe, nëse për dyzet 
vjet kishte qenë, sa herë që kapte me dorë 
penelin, buzë Senës, tani që ajo rridhte, jo 
më larg se pesëqind metra, iu duk sikur lumi 
kishte ndërruar shtrat dhe ishte zhvendosur 
me mijëra kilometra larg. Piktori pa Senën 
të rridhte në qytetin e tij. Dhe veten nuk po 
e ndjente në Paris. Ai kishte ardhur për të 
parë të bijën. Tani që e kishte parë, mund të 
largohej. Ajo ka jetën e saj, tha piktori. Dhe 
as vetë nuk e kuptoi përse shtoi, dhe është 
larg. Ndërsa ai nuk duhej të ishte larg. Dhe 
përsëri iu kujtuan shkallaret kur kishte hipur 
në avion. Çdo shkallare ulërinte braktisjen. 
Kisha tërë ato vite pa e parë, një jetë të tërë, 
u mundua të ngushëllohej. Ishte gati t’ia 
merrte kokën së bijës dhe ta ngjishte pas 
gjoksit. Vajza kishte qenë dhe kishte mbetur 
për të dhimbja e tij e bukur. Ajo kishte diçka 
nga retë e bardha që endeshin mbi majat me 
dëborë të Alpeve. Ai nuk guxonte të prekte 
flokët e së bijës sepse do i dukej se nuk do 
prekte gjë. Duke qenë larg sytë e vajzës nuk 
kishin asgjë nga ajo që ai kishte parë çdo 
çast në sytë e të gjithëve. Në sytë e saj ai 
kishte gjetur atë që ishte zhdukur nga sytë e 
njerëzve të qytetit të tij.

Dhe kur vajza i tha përsëri përse kishte 
vendosur të largohej aq papritmas, në sytë 
e saj u shfaq ankthi dhe frika. Piktori u 
trondit dhe nuk dinte si të largonte ankthin 
dhe frikën që po rritej brenda syve të saj. Ai i 
kishte sjellë me vete dhe nuk kishte mundur 
t’i linte në aeroport, si dy valixhe të vjetra që 
nuk do t’i kërkonte kush. 

- Mezi të kam pritur, - tha vajza.
- Edhe unë, - Nuk e mbajti dot veten 

piktori dhe u pendua që foli ashtu. - Unë 
erdha me avionin e parë që u ngrit pas 
mbylljes së aeroportit.

- Atëherë përse po ikën kaq shpejt?
- Po unë i pashë Alpet… majat e tyre…
Vajza e kapi nga dora. Piktori u drodh.
- Mos po më fsheh diçka?
- Jo, - tha piktori.
- Ti nuk u nise për të qëndruar dy net.
- Unë i pashë Alpet, të pashë ty…
- Po Parisin? - e ndërpreu vajza. - Unë e di 

që Parisi ka qenë ëndrra jote. Nuk ke për t’u 
nisur nesër! As vetë nuk e kam parë Parisin. 
Doja ta shihja me ty. Duke të pritur mendoja 
se e vetmja gjë që mund të falja ishte Parisi. 

- Dhe ma fale Parisin, - tha piktori.
- Si ta fala Parisin pa e parë!
- Ma fale si një ëndërr, - tha piktori.
- Nuk të kuptoj, - tha vajza me dhimbje.
- Më mirë, - tha piktori dhe e afroi pranë 

vetes. - Më mirë që nuk më kupton.
- Unë të kam kuptuar gjithmonë, sot nuk 

po të kuptoj.
- Më mirë që këtë herë nuk më kupton 

dot, - tha piktori.
Vajza nuk foli. Ajo u ngjesh pas të atit. 

Ata qëndruan ashtu të heshtur, skulpturë 
e gjallë e mallit, dashurisë, ndarjes dhe 
dhimbjes. Dhe kur vajza lëvizi kokën dhe 
tha:

- O ba…
Piktori u drodh sepse e dinte përse do 

ta pyeste.
- Më mirë që nuk ishe, - tha ai.
- Ishit ju, - tha vajza.
- Sikur të mos ishim ne, sikur të mos 

ishte askush, do të ishte gjëja më e mirë, 
sepse nuk do të ndodhnin ato që ndodhën.

- Unë kam ndjekur çdo natë lajmet…
- Harro çfarë ke dëgjuar dhe çfarë ke 

parë në televizor.
- Si t’i harroj kur ti do të nisesh nesër!
- Harroji, - tha piktori, - që sonte ta ndjej 

veten pranë teje.
Vajza nuk foli. Ajo u shtrëngua pas të 

atit, si dikur kur ishte vogël dhe zgjohej e 
trembur nga gjumi dhe futej në shtratin e 
prindërve.

… përtej mureve, si një ëndërr në pritje 
të muzgut, shtrihej i heshtur Parisi.

Tiranë, 22 tetor 1997

Takim me shkrimtarin në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të mërkurën, datë 17, ora 18.00

Si një ëndërr në pritje 
të muzgut

tregim nga Nasi Lera
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Një qenush i vogël leshtor, i sëkëlldisur për 
një arsye që nuk kuptohej, kishte zënë vend 
nën strehën e gjerë të godinës së Aeroportit 
të Prishtinës dhe i lehte me inat pamjes 
së vet në xhamin kundruall, platforma e 
aeroportit kishte marrë shkëlqim të errët, 
nga një shi i dëshpëruar që zbriste me turr 
nga maja e Goleshit, e që pastaj përplasej 
zhurmshëm pas xhamave të lartë, duke 
krijuar përreth pellgje uji të ndotur dhe 
ca hijezime resh mbi kanavacën pothuajse 
të zbrazët të peizazhit veror. Dy H-të e 
egërsuara të molekulës së ujit kishin vënë 
në mes O-në e bezdisur dhe i hakërroheshin 
si të tërbuara. Ke për të parë ti! Do të të 
shtrydhim, do të të bëjmë të mallkosh 
gjenezën tënde në ato orët e para të krijimit 
të universit! Zot i madh, po ju nuk e dini si 
është të jesh atom i vetmuar në një botë të 
këtillë të palumtur!

Por, unë erdha në këtë vend për të rrëfyer 
për një personazh tjetër, të cilin e pashë 
pak më parë të hynte nga dyert e gjera të 
aeroportit, i shoqëruar nga imazhi i shiut të 
rrëmbyeshëm dhe nga ideja e pakuptimtë e 
vetëvrasjes së një qenushi, i cili, për ta pasur 
në dijeni këtë situatë, më duhet të përsëris 
se ai, së pari, i lehu zhurmshëm pamjes 
së vet në xhamin e madh dhe pastaj mori 
turr dhe u përplas pikërisht në atë vend, ku 
xhamat lidheshin mes veti dhe përbënin një 
teh vrasës për këdo që nuk e donte jetën dhe 
e përplaste kokën në një vend të tillë, pra, 
Halil Demajn e pashë tek endej si një hije 
e hutuar në mes të asgjëkundit, shkoi te 
një sportel, hoqi çantën e vogël nga krahu, 
rrëmoi diçka brenda saj dhe foli shkurt me 
një grua të bëshme, u kthye mbrapa dhe u 
ndal disa hapa më tej përballë një bilbordi 
të ndriçuar, fjalës shqip, të shkruar me të 
kuqe të lumtur dhe të mbushur përposh me 
një dritë të verdhë e të mekur, i mungonte 
një “ë” e vogël, e humbur në mes të zhurmës 
dhe pavëmendjes, e cila seku ishte shkelur 
me këmbë dhe rënkonte me mungesën e saj. 

Ndërkaq, Halil Demaj e dinte se në botë 
ekzistonin gjëra që shihen dhe gjëra që 
vetëm mund të mendohen, dhe nuk ishte 
se njerëzit e kuptonin aq mirë lidhjen midis 
tyre, nga gjysma e dytë e viteve gjashtëdhjetë 
të shekullit të kaluar kishte studiuar gjuhë 
shqipe në Universitetin e Prishtinës, 
pastaj një kohë të gjatë kishte ëndërruar 
të zbulonte diku një fjalë të shkruar të 
ilirishtes, nuk e dinte as vetë se ku, ndoshta 
në një gur të gdhendur në themelet e ndonjë 
kalaje të vjetër dhe të vërtetonte se shqipja 
e kishte origjinën nga ilirishtja, të cilën ajo 
e mbante fshehur, siç mban fshehur universi 
origjinën e vet, më pastaj koha kishte ecur 
disi shtrembër, si gaforre dhe Halil Demaj 
nuk kishte arritur asnjëherë të jetonte në 
harmoni me veten, ndërkohë, pa e kuptuar 
as vetë, i kishte mbushur shtatëdhjetë e pesë 
vjet, më përpara vitet iknin më ngadalë, 
ndonjëherë madje i dukej sikur koha rrinte 
pezull, kurse tani çdo gjë ikte shpejt, pa 
kthyer kokën prapa, si një udhëtar që mezi 
pret të largohet nga një vend i mërzitshëm. 

Vetëm se, tani atij i vinte shurra dhe nuk 
e kishte idenë se ku kryhej kjo nevojë në këtë 
aeroport të shëmtuar, kërkoi me sy tabelat 
e shpalljeve dhe u nis nga ana e majtë, një 
grua në moshë të mesme e pa mbrapsht, 
sikur të habitej që ai nuk ecte kokëposhtë, 

Halil Demaj mori shumë letër higjienike dhe 
qëndroi gjatë në të ndarën e ngushtë, aty foli 
me vete, Zot, tha, ju njerëz të çmendur, nuk e 
dini si është të jesh plak dhe i palumtur, dhe 
po aty mbajti vesh të dëgjonte çfarë ndodhte 
brenda trupit të tij, qelizat e kancerit të 
prostatës ishin mbledhur dhe ia kishin nisur 
një diskutimi të gjatë për kuptimin e jetës, 
jeta mund të bëhet edhe pa qëllim, pa asnjë 
synim, pa i njohur dëshirat dhe ngasjet e 
vërteta, jo nuk mundet, kjo është si të thuash 
se universi mund të jetojë vetëm pse është 
univers, jeta nuk bëhet vetëm pse është jetë. 
Bëhet! Jo nuk bëhet! Sekush nga qelizat sillej 
e patrazuar në atë rreth të mbyllur, sekush 
kërkonte të dilte nga ajo errësirë e qelbur 
e prostatës, pasi aty kishin shpartalluar të 
gjitha indet dhe donin të krijonin metastaza 
në gjëndrat limfatike. Së paku atje nuk do të 
ndihej era e ndenjur e spermës së papërdorur 
prej vitesh! Grindjen e atyre qelizave që nja dy 
vjet e këndej i ndiente si një zë të brendshëm, 
si një ulërimë brenda vetes. 

Në Prishtinë, në përgjithësi, gjatë dy 
javëve të shkuara kishte bërë gjumë të 
trazuar, ishte zgjuar shpesh gjatë natës 
për të shkuar në banjë dhe pastaj kishte 
qëndruar zgjuar me orë të tëra, duke 
dëgjuar dërdëllitjet e qelizave kanceroze, 
dëgjonte me vëmendje sesi llapërçitej uji i 

zi i antimateries brenda trupit të tij, teksa 
indet që dikur kishin qenë të kënaqura me 
natyrën që ua kishte dhënë këtë formë, tani 
ngjanin me hedhurina në një kënetë me erë 
kalbëzimi, ato pak orë që flinte, bënte gjumë 
të keq, përfshihej nga makthe me ëndrra të 
ngatërruara, të cilat i kundronte me njëfarë 
dyshimi, duke pyetur veten se të kujt mund 
të ishin ato shajni. 

Halil Demaj dy javët në Prishtinë i 
kaloi duke u përpjekur të ringjallte copa 
kujtimesh të kohës së shkuar, por nuk gjeti 
asnjeri që mund t’ia rrëfente pleqërinë e 
tij, së fundi mbylli derën e apartamentit në 
lagjen “Dardania” dhe u nis për aeroport, 
kështu kishte vepruar edhe në atë ditë 
prilli të vitit 1999, ndërsa njerëzit e tjerë 
tashmë kishin ikur me nxitim, nga sytë 
këmbët, ky as ikjen nuk e pati si të tjerët 
dhe, ndërsa ndihmonte gruan që të bënte 
gati ca rroba në një valixhe të madhe, 
ajo, duke e parë me tallje, i tha, ti as me 
ikë nuk di si duhet, kurse Halil Demajt 
nuk i pëlqyen ca gjëra në atë rrëmujë të 
pakuptimtë: nuk e mori me vete Biblën, të 
cilën e la të hapur mbi komodinën pranë 
shtratit dhe u ndie keq që dy-tri ditët e 
fundit, për shkak të mungesës së dritave, 
nuk arriti të dëgjonte asnjëherë Simfoninë 
e 9-të të Bethovenit dhe se disku i madh, 
i blerë në kohën kur bota ishte e lumtur, 
i mbeti mbyllur në gramafonin e vjetër, 
kur të vinin dritat, gramafoni do të nisej 
vetë, kështu ishte i kurdisur, muzika do të 
shungullonte në apartamentin e zbrazët, 
disku do të sillej deri në fund dhe më pas 
do të niste nga fillimi, kushedi sa herë, 
derisa dritat të ndaleshin përsëri, ose të 
prishej disku apo gramafoni, Simfonia 
e 9-të e Bethovenit do të dëgjohej ditë e 
natë në lagjen e zbrazët të “Dardanisë”, 
dhe mund të ishte transmetimi më i 
çuditshëm i kësaj simfonie, i ndodhur 
ndonjëherë në atë universin e marrosur 

të tingujve. Edhe ashtu, netëve të fundit, 
qentë ulërinin shpesh në lagjen e tij. 

Këtë histori e solli në kujtesë shumë herë, 
por nuk ia rrëfeu askujt, sepse askush nuk 
deshi ta dëgjonte përgjatë viteve të shkuara, 
nga ajo ditë prilli i vitit 1999 i kujtoheshin 
edhe gjëra të tjera, si çehrja e mërtisur 
e një polici që e nxori nga makina dhe e 
mati me sytë e vëngër, ndërsa lëmonte me 
pëllëmbën e dorës kondakun e automatikut, 
pastaj rruga e zbrazët përmes fushës, e cila 
qetësisht kridhej në heshtjen e gjelbërimit të 
harlisur, qielli pa re që mbulonte peizazhin 
si kambanë kristali dhe, mbi të gjitha, ai 
vështrimi i përhumbur i gruas së tij, e cila, me 
të dalë nga apartamenti, u kap pas dorëzës së 
derës dhe vetëm një herë i tha, ku po na çon, 
dhe nuk foli kurrë më, atëbotë Halil Demajn 
e përfshiu një trishtim kaotik dhe i errët, të 
cilin nuk arriti kurrë ta shpjegonte pse ishte 
i tillë, teksa në atë Biblën e tij, të lënë mbi 
komodinë që atëherë, materia vazhdonte 
të luftonte me Zotin dhe nuk kishte korrur 
asnjë fitore. 

Me të dalë nga banja e aeroportit, ku 
qëndroi për nja dhjetë minuta, derisa 
vendosi brenda brekëve një shuk letër 
higjienike të palosur mirë, iu duk se qelizat 
e kancerit në prostatën e tij u qetësuan, por 
në fund të barkut ende kishte një rëndesë 
pa formë, si njëfarë graviteti abstrakt, 
ndërkohë, në ato kujtimet e vjetra, pa me 
sytë e mendjes veten dhe gruan që mbante 
për krahu, tek e la makinën në mes të rrugës 
dhe, duke tërhequr valixhen me dorën tjetër, 
ngarendi drejt kufirit të Maqedonisë, policët 
i thirrën që të ndalej, e kërcënuan, ai nuk 
e ktheu kokën, priti të dëgjonte krismën e 
automatikut, por asgjë nuk ndodhi, ndërsa 
zëri në kokë i bërtiste: Nuk e ke ti atë fat 
ta mbyllësh jetën me një akt sublim të 
sakrificës dhe të heroizmit!

Nga të gjitha pyetjet që mund të 
bëheshin atë ditë të largët, për të shpjeguar 
sesi funksiononte fati i njeriut, ai e kishte 
zgjedhur vetëm njërën: Pse? Pse nuk e 
qëlluan policët teksa kalonte kufirin? Po 
pse universi zgjerohej ende, kur edhe ashtu 
kishte arritur në kufijtë e të kuptuarit? Pse 
u gjend aty, pikërisht matanë kufirit, një 
autobus që i mblodhi refugjatët e fundit dhe 
i çoi në kampin e Stankovcit? Pse pikës pa 
sipërfaqe nuk i gjendej një ekuivalencë në 
botën reale? Pse, atëbotë, nuk pati guxim të 
zbriste nga shkallët e avionit, kur e kuptoi 
se, në çastin kur ai avion të shkëputej nga 
toka, ai do të mbeste pa atdhe, do ta humbte 
perceptimin për kufijtë e së vërtetës dhe se 
nga po ai çast do të ndodhte pikërisht ashtu 
siç kishte lexuar në një vend: Edhe nëse një 
ditë do të ndodhte të merrte flakë diku, anës 
një rruge, asnjeri nuk do ta merrte mundimin 
të shurronte mbi të, për ta shuar atë zjarr! 

Zhurmërimat e aeroportit, zërat 
që viheshin mbi njëri-tjetrin, vibrimet 
e kondicionerëve që prodhonin ajër të 
fekonduar, mendime që ushtonin së 
brendshmi, që humbnin fillin dhe nuk 
arrinin asnjë kuptim, të gjitha së bashku 
krijonin një rrëmujë akustike të hutuar dhe 
disi të palumtur, altoparlantët e zhurmshëm 
zvarritnin nëpër hollin e gjerë të aeroportit 
një zë të zvargur dhe fjalë me theks të 
gabuar, teksa Halil Demaj, me të mbaruar 
punë në banjë, me çantën e krahut që e 
shtrëngonte përçudshëm, mori drejtimin e 
daljes ku nisnin fluturimet, atje ku rruginat 
dhe sportelet rrethoheshin me xhama të 
mëdhenj prej akuariumi, i ngjiti me përtesë 
një palë shkallë tmerrësisht të pjerrëta dhe 
për pak kohë u hamend, nëse duhej edhe një 
herë t’i hidhte sytë tej shpateve të gjelbëruara 
të Goleshit, shiu tashmë ishte ndalur dhe 
nga jashtë vinte një dritë e trashë, bullafiqe, 
pastaj u ndal në krye të shkallëve dhe i 
buzëqeshi vetes me atë cilësim të çuditshëm 
që i shkrepi në mendje, dikur kishte dashur 
të bëhej shkrimtar, të shkruante romane, por 
edhe kjo ide i kishte rrëshqitur nga dora, si 
çdo gjë tjetër që kishte mbetur e pakryer në 
jetën e tij. 

mehmet kraja
LIRIA IME

Takim me shkrimtarin në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të premten, datë 19, ora 11.00
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Halil Demaj mbase sot nuk do të ishte këtu, 
sikur një pleksje ndodhish të mos bënte që 
avioni i mbushur me refugjatë, i nisur nga 
Aeroporti i Shkupit, për arsye rrethanash, në 
vend që ta kalonte Atlantikun, papandehur 
gjeti në hartë një vend që nuk e kishte 
menduar kurrë: një qytet i heshtur dhe i 
vetmuar, si i dalë nga një ëndërr e trishtë, 
i ngjitur me shkëmbinj pranë oqeanit dhe 
i strukur nën gjelbërimin e valëzuar të 
peizazhit dritëpaktë, avioni u shkëput nga 
retë e mbledhura grumbull mbi oqeanin 
e ngrysur dhe u lëshua si një i çalë që 
shqeponte keq mbi pistën e lagur të një 
aeroporti pothuajse të braktisur, në fluturim 
e sipër, gruaja e tij, Nazlija, u përfshi nga një 
sulm i rëndë paniku dhe histerie, kështu 
thanë mjekët, ra përmbys mbi dyshemenë 
e avionit dhe nisi të ulërinte, të përplasej, 
të shkarravitej, të kafshonte gishtat, t’i binte 
kokës me grushte, vetëm se, vetëm se, vetëm 
se, derisa ekipi i mjekëve e nxirrte Nazlijen 
me barelë nga avioni dhe derisa njëri syresh 
përpiqej t’i shpjegonte Halil Demajt se 
gjendja e gruas së tij ishte e rëndë, prandaj 
nuk mund ta vazhdonin udhëtimin, atij i 
kaloi nëpër kokë një pyetje, e cila iu ngjit 
mendimeve si tutkall dhe ia pengoi edhe 
veprimet motorike të trupit: a e kishte 
dashur ndonjëherë atë grua, a e kishte 
menduar ndonjëherë pamjen e saj, kur ajo 
nuk ishte e pranishme? Nuk kishte pse të 
çmendej bota pas dashurisë, kur ai kishte 
mundur të jetonte vetëm me gjysmën e saj!

Në atë aeroportin e panjohur, këtu 
e sa vite të shkuara, shkallët e avionit e 
mbajtën pezull një çast Halil Demajn dhe 
pastaj e zbritën hamendshëm mbi pistën 
e betonit, asgjë në jetën e tij nuk kishte 
marrë tamam një kuptim: dashuria ishte 
plakur papandehur, ishte shkëputur nga 
jeta e tij dhe ishte përplasur diku mbi ca 
shkëmbinj të rrëpirët të oqeanit, e tretur 
në një ushtimë të dëshpëruar, që nuk do 
të ndalej kurrë, pasioni i tij ishte fikur para 
se të lindte, ishte shpërbërë dhe dëvarë në 
yjësitë e shuara të universit, Halil Demaj u 
kthye atëbotë dhe shikoi prapa avionin me 
shkallët e varura si patericë sakatësh, mund 
të kishte thënë se nuk e njihte atë grua, edhe 
ashtu kishte plot refugjatë që nuk dihej si 
ishin pleksur mes veti, por ai nuk mund ta 
bënte këtë, sepse në jetë asgjë nuk e kishte 
bërë siç duhej, sepse, sepse, sepse anglishtja 
e tij ishte shumë e varfër, që të mund të 
shpjegonte marrëdhënie kaq të ndërlikuara, 

sepse ai aeroport dukej shumë i zbrazët, 
sepse vetmia aty ishte shumë e trishtë, 
sepse Nazlija qante shumë natën, nëse ai 
nuk gjendej diku afër për ta ngushëlluar, 
sepse atë çast shkallët u shkëputën nga 
avioni dhe ai mbeti duke i shikuar ato, i 
pasigurt nëse gjërat që kishin ndodhur atë 
ditë kishin ndonjë lidhje me realitetin. 

Pas asaj dite me re të dendura mbi qiellin 
e Atlantikut, Halil Demaj i kaloi gati njëzet 
vjet të jetës së tij në qytetin Galuej të Irlandës, 
gruaja i lajthiti nga mendja dhe ai mbeti 
t’i ndiqte në kujtesë ato spermatozoidet e 
dikurshme, të cilat, shumë kohë përpara, 
kishin ngarendur si të tërbuara të futeshin 
në vezoren e saj, pastaj kishin mbetur atje, 
duke kryer dy fekondime gati aksidentale: 
nga martesa me Nazlijen kishte një vajzë që 
e kishte emrin Arieta, një çapkëne e trishtuar 
që prej disa vitesh luftonte me vetminë herë 
në Australi e herë në Zelandën e Re, dhe një 
djalë me emrin Astrit, i cili ditën që doli nga 
shtëpia i tha, babë, as në varrimin tand nuk 
kam me ardhë, ndërsa ky, i mbetur gojëhapur, 
pa qenë në gjendje të thoshte asnjë fjalë, në 
mendimet e tij kërkonte të dinte ku mund 
të ishin kufijtë e së vërtetës në një botë që 
shurronte dhe dhiste njëkohësisht, si sorrat e 
çmendura të kodrinës së varrezave, tej lagjes 
së Dragodanit.

Halil Demaj për afro njëzet vjet nuk qe 
kthyer në Prishtinë, ndërkohë që ua bëri 
me dije njerëzve të afërt se fati i tij nuk 
punonte me të njëjtën orë si liria e Kosovës, 
se ai kishte mbetur refugjat i përjetshëm 
në një qytet të panjohur, se peizazhi i atij 
vendi, i kapur pas shkëmbinjve të oqeanit 
dhe i lumtur në gjelbërimin dhe vetminë 
e tij, nuk kishte asgjë të përbashkët me 
mendimet e tij të hapërdara në zonat e 
hijesuara dhe të errëta të krejt botës dhe të 
universit, derisa gruan e kishte në spital dhe 
ndërsa ajo ia kthente shpinën e inatosur sa 
herë që i bënte vizita, Halil Demaj vendosi 
një lidhje të çuditshme miqësore me ca 
pulëbardha idhnake, të cilat te porti i 
jahteve ngarendnin nëpër erën e detit, bënin 
ca rrotullime të shpejta, duke i valëvitur 
krahët nën qiellin e zymtë dhe duke i dhënë 
oqeanit mërzinë e përjetshme, çdo gjë në 
atë vend dukej sikur bënte diçka që nuk i 
pëlqente, sikur që të gjitha donin të ishin 
diku tjetër, në një kënd tjetër të botës, ku 
nuk do të kishin domethënie aq universale, 
ku valët nuk do të shkumonin deri në një 
epokë tjetër të kohës që nuk matej, ku 
baticat nuk do ta zhvendosnin detin drejt 
tokës deri të shfaqej një gravitet tjetër dhe 

ku amshimi nuk do të ishte një peizazh i 
gjelbëruar që i mbijetonte të gjitha stinët.

Edhe në këtë rrethanë, gjatë atyre ditëve 
të majit dhe të qershorit të vitit 1999, duhet 
thënë se Halil Demaj mbajti një qëndrim 
të qartë dhe pa kompromis rreth lirisë së 
Kosovës: sapo gruaja e tij u këndell pak dhe 
mjekët e këshilluan ta nxirrte në shëtitje 
gjatë ditëve me diell, ai, pa ndonjë sforcim 
të madh, gjeti në valixhen e shëmtuar një 
fustan gjithashtu të shëmtuar të Nazlijes, 
e ndihmoi që ta vishte pa ia prekur trupin 
(psikiatri i kishte thënë se gratë si ajo, në 
përgjithësi, për një arsye që ai nuk arriti ta 
kuptonte, i urrenin prekjet e burrave) dhe, 
pasi kaluan me taksi një rrugë jo më të 
gjatë se tre kilometra, u gjendën në Lagjen 
Latine dhe në rruginat ndanë Portit, aty diku 
u ulën buzë detit dhe për një kohë të gjatë 
vështruan fluturimin e pulëbardhave, Halil 
Demajt i pëlqeu t’i thoshte Nazlijes se Kosova 
tani ishte e lirë, se atje kishin hyrë trupat e 
NATO-s, se ai lajm ishte dhënë në të gjitha 
mediet e botës, se liria e Kosovës i ngjante 
fluturimit të asaj pulëbardhës me krahë të 
gjerë dhe të përhimët, e cila, ndryshe nga të 
tjerat, bënte ca valëvitje të këndshme dhe 
dredharake mbi direkët e lartë të një barke 
me vela. 

Nazlijes iu çel fytyra, u duk se i pëlqeu 
fluturimi i pulëbardhës dhe ideja se liria 
e Kosovës mund të krahasohej me atë 
kënaqësi fluturimi mbi detin e kaltër, madje 
Halil Demajt iu duk se ajo deshi të fliste me 
të, pas dy muajsh që nuk e kishte ndërruar 
asnjë fjalë, mbase kjo edhe do të ndodhte, 
sikur pulëbardha papritmas të mos i jepte 
fund fluturimit të saj të hareshëm me një 
përplasje të fuqishme mbi majën e direkut të 
anijes dhe të binte e cofur pranë barkës, mbi 
një valë të shkumëzuar, ajo valë pikërisht 
atë çast e humbi vullnetin për të arritur në 
breg, u përkund mes barkave krejtësisht e 
përhumbur, teksa pulëbardha u shndërrua 
në numër prim, që nuk ia gjente fundin 
vetmisë, Nazlija, ndërkohë, gati mbeti pa 
frymë dhe për pak i ra të fikët, iu mpinë 
mendimet nga ai ngadalësim i papritur i 
elektroneve, ajo ia ktheu shpinën detit, u 
kruspullos dhe qau në heshtje më shumë 
se dy orë. Në spital e lidhën Nazlijen që të 
mos vetëvritej, ndërsa edhe për dy-tri javë të 
tjera vazhdoi të nxirrte ulërima, sa herë që 
Halil Demaj shfaqej në dhomën e saj. 

Në qytetin Galuej të Irlandës, Halil 
Demajn e sistemuan në një hotel të vjetër, 
i dhanë një dhomë në mansardë me banjë 
dhe televizor, me dy karrige dhe me një 

tavolinë të vogël në mes, mbi të cilën ai 
nuk gjeti asgjë çfarë të vendoste, përveç ca 
revistave të vjetra të ilustruara, dhoma për 
tre muaj kishte një dritare të pjerrët dhe 
që andej mund të shihje qiellin me re dhe 
degën e një pishe, e cila dukej sikur rrinte 
aty vetëm për t’ia krijuar idenë Halil Demajt 
se kishte një lidhje tokësore me kuptimet 
e panjohura të kësaj bote, ndërsa rrinte 
shtrirë dhe shikonte i menduar thellësinë 
e qiellit dhe trishtimin matanë tij, pas tre 
muajsh dritarja e pjerrët e mansardës u 
zëvendësua me një derë ballkoni të një 
apartamenti të ngushtë, prej nga mund të 
shikonte shiun, një cep pak më të largët 
të oqeanit dhe një kodrinë të gjelbëruar 
konike, e cila dukej sikur rrinte aty dhe e 
kishte marrë atë pamje, vetëm pse relievi i 
saj e pëlqente atë formë, me qenë ashtu siç 
ishte dhe mos me qenë disi ndryshe. 

III

Disa muaj më vonë, në stinën që ishte 
vjeshtë dhe që në keltisht fjala kishte në 
rrokjen e parë një “o” të zgjatur, që ushtonte 
përbrenda si hon i errët ( fómhar), në një 
fundjavë Halil Demaj mori gruan e tij nga 
spitali, që ta njihte me apartamentin e 
ri, e vendosi një karrige pranë derës së 
ballkonit dhe e la që ajo, nga perspektiva e 
një ëndrre të panjohur, ta shihte në mënyrë 
abstrakte kodrinën e gjelbëruar, gjatë asaj 
dite shtëllunga të bardheme të mjegullës e 
mbushën luginën, duke i dhënë pamjes një 
qetësi të këndshme dhe disi të përgjumur, 
më pas mjegulla u davarit dhe nisi të binte 
një shi i dendur, Nazlija nuk priti gjatë 
që shiu të binte ashtu i rrëmbyer, por u 
shkreh në vaj me dënesje që ia lëkundnin 
kraharorin, Halil Demaj u ul pranë saj, 
ia mori dorën dhe i foli gjatë për gjërat 
që mendohen dhe që, në përgjithësi, nuk 
gjejnë fjalë të përshtatshme që të thuhen 
dhe, në këtë e sipër, i tha gruas së tij se ajo 
nuk kishte pse zemërohej me shiun, sepse 
ai thjesht binte, sepse nuk dinte si të bënte 
ndryshe.

Por, në atë apartament të vogël u desh 
të kalonte një ditë e tërë, që një brerore 
rrezesh ta rrethonte majën e kodrinës si 
duvak pluhurize dhe që Nazlija ta shikonte 
me kureshtje pamjen që u shfaq në derën 
e ballkonit, teksa edhe për një kohë ajo 
e kishte mbajtur shikimin e varur nën 
barkun e reve, Halil Demaj i qe afruar gruas 
së tij dhe ia kishte përkëdhelur flokët me 
një butësi të këndshme, ajo ishte kthyer 
dhe e kishte parë në sy Halil Demajn, ai ia 
kishte futur dorën te gjinjtë dhe ia kishte 
fërkuar kraharorin me një trazim që e kishte 
bërë gati të dridhej, ajo kishte ofsha duke 
nxjerrë firomë të vjetruar nga mushkëritë 
e mbushura dëshira të fjetura, ndërkohë, 
pamja matanë derës së ballkonit atë çast 
kishte marrë një dritësim të lumtur, Halil 
Demaj i kishte ndihmuar gruas së tij që të 
ngrihej, me synim që ta çonte për krahu 
deri në dhomën e fjetjes, ideja se pas kaq 
kohësh mund të bëhej dashnor i gruas së 
tij i qe dukur e mahnitshme, një dashuri e 
dështuar, kishte menduar ai, mund të ishte 
vërtet e mrekullueshme, në krahasim me 
dashuritë e suksesshme, që ishin kryesisht 
vulgare, vetëm se vetëm se vetëm se, për 
shkak se një trishtim kaotik dhe i errët 
kishte mbetur i papërfshirë në zhvillimet 
e asaj dite, ndodhi që, ndërsa burrë e grua 
kishin kaluar krah për krah korridorin e 
ngushtë të banesës, Nazlija e kishte shtyrë 
me vrull Halil Demajn dhe ai e kishte 
përplasur kokën pas dollapit të korridorit, 
më pas ajo e kishte marrë çadrën me bisht 
druri dhe me të e kishte goditur burrin e saj, 
duke i shkaktuar ndër të tjera edhe një të 
çarë për qepje tri komçash mbi vetullën e 
djathtë, në këtë e sipër, në emër të krejt të 
çmendurve të botës, ajo kishte nxjerrë një 
klithje të tmerrshme dhe kishte ngarendur 
të hidhej sërish nga dera e ballkonit. 

Mehmet Kraja është shkrimtar i temave 
të rënda dhe i subjekteve interesante, 
që gjithmonë shndërrohen në histori 
të mrekullueshme, madje edhe atëherë 
kur ato histori nuk kanë përfundim të 
lumtur. “Liria ime” nuk është shkruar 
si roman tradicional, por duke bërë 
një thyerje të fortë të zhanrit dhe, duke 
shkelur vise të panjohura të imagjinatës, 
arrin të ndërlidhë përsosmërisht rrëfime 
të dhembshme nga njerëz të ndryshëm, 
të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët 
me njëri-tjetrin, përveç fatit te keq që i 
përndjek në palumturinë e tyre.

 *

Në pamje të parë nëntë pjesët e romanit 
duken si rrëfime të fragmentarizuara, që 
lidhen jo vetëm përmes narratorit, por 
edhe me absurdin e jetës dhe me gjuhën 
e rrëfimit, e cila bart shtresime të shumta 
kuptimore. Romani është ndërtuar si një 
mozaik historish e personazhesh, të cilët 
udhëtojnë lehtësisht nëpër të shkuarën 
e tyre të dhembshme, njësoj sikur i hipin 
trenit dhe zbresin në secilin stacion 
që ata duan. Uniteti i brendshëm lidh 
organikisht rrëfimet që ngjajnë si një 
tërësi, si dhe personazhet, që edhe pse 
nuk përsëriten nga njëri rrëfim në tjetrin, 
duken si të dalë nga e njëjta histori.
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jetë me alarm
poezi nga Nurie Emrullai

1.
Unë jam 6 vjeç, 6 vjeç është ai. 

Kërcejmë mbi litar dhe këndojmë:
Hë-na!
Die-lli!
To-ka!
Qie-lli!
Trë‒nda‒fi‒li! 

Përsëri:

Hë-na!
Die-lli!
To-ka!
Qie-lli!
Trë‒nda‒fi‒li! 

Këmbët ngatërrohen në litar,
Përplasemi në tokë, por dhimbjen të 

qeshurat e mundin.

1.1 
Tani që muzgu po bie
unë duhet të ik,
se jetoj larg, 
shumë larg teje, 
i thonë mbasbjeshkë e thatë,
ku fluturat nuk lindin nga krimbat, 
ku secili dru ruan hijen e tij, 
dhe është kaq e mrekullueshme
se si ti e ndjen këtë,
se e njëjta flutur vjen nga krahu im te 

krahu yt,
e njëjta hije bredh nga trupi im tek i yti.
Nata leshkorrë ia vesh veladonin vetes... 

1.2.
Unë jam 18 vjeç, ai 24.

Fytyrën me dhimbje të vendit tim e bart 
me vete

unë, përkundër tij, jetën e kam me alarm.
Andaj ngutem t'i mbaj mend të gjitha,
shiun, dhëmbin e parë, dorën e 

shtrënguar...,
i dashuri im vjen me hapa të rëndë dhe më 

shkel çdo ditë me mungesën e tij. 

Mes një kike dhe një tjetre po shikohet 
filmi im, 

Mes ëndërrave dhe jetës do të rrafshohen 
malet e këtij 

                       shekulli të anuluar. 

1.3.
Unë jam 28, ai 18

Tokë,
shtresë e kadiftë rreth gjinjve të mi,
jastëku i birit tënd modern,
që të ka mbuluar me injeksione, barna 

koke, shiringa, fasha pastruese,
dhimbje venësh, kotje në kllapi, ku 

pareshtur vijnë mesazhe nga nëntoka 
në gjuhë të panjohur.

Omanet ua mbulojnë sytë,
diejt e trupave të tyre ruajnë kaltërsinë e 

qiellit,
përzierje e qëllimshme,
për të harruar se jetën e kanë me alarm.
Barnat u pinë për këtë ditë. 

1.4
Unë jam 34, ai 14

Këtu,
në kotësi kërkoja dëfrimin 

dhe vuaja duke buzëqeshur,
e gëzoheshin të tjerët:
‒ Ja dhe një njeri që jeton lumturisht.
Por, unë nuk kisha ku të shkoja,
jetoja brenda kutisë së vogël,
që më la formën e kësaj që jam sot. 

Trishtimi rodhi ëndrrave të mia
dhe lagu cohën e tyre të mëndafshtë.
Gjithçkasë shkëlqyese i mbetën veç majat 

e thara të barit.

E di që kjo nuk është e bukur,
madje është e urryeshme: 
të të njoh në dhimbjen tënde,
të të njoh me dhimbjen time.
Se ti më përket,
se të përkas ngado që i iki vetes. 

1.5
Unë jam 45 vjeç, ai 10

Kujtoj, mamaja mblodhi buzët e tha:
‒ Nuk mund të hamë më bukë në këtë 

vend,
është kaq i braktisur. 

Unë mblodha krahët dhe s’thashë asgjë,
E as nuk dija të qaja. 

U ula në gjunjë,
nisa të lutem në gjuhën e fëmijërisë,
s’kuptoj fjalë por,
në tinguj besoj,
njësoj siç bën nëna ime 
dhe dikur gjyshja ime,
dhe ndjej frikën të më lëvizë
si jehona zgafellave të maleve
dhe heshtje. 

Për pak kohë edhe ne e kishim harruar 
jetën tonë me alarm.

1.6
Unë jam 60 vjeç, ai 6 vjeç

Ne luajmë me litar dhe këndojmë:
Hë-na!
Die-lli!
To-ka!
Qie-lli!
Trë‒nda‒fi‒li!

Hë-na!
Die-lli!
To-ka!
Qie-lli!
Trë‒nda‒fi‒li...

Dhe ngatërrohemi në litar dhe biem,
dhe fryma na ndalet nga e qeshura e 

tejzgjatur e publikut 
të pangopur për dështime.

Unë mbyll sytë, lutem
në tokën, diellin, qiellin.

Dhe ngrihem dhe shkund dheun prej meje
dhe filloj përsëri lojën,
këtë herë edhe më shkujdesshëm... 
Ndërkohë kujtohem
se kam harruar të blejë
furçë dhëmbësh Colgate
dhe pastë dhëmbësh Colgate White

Dhe pastaj kujtoj,
një bisedë të lënë diku,
kur unë do t’i thoja: “Të dua! Mos ik!”
Dhe ai do t’më thoshte: “Asnjëherë!” 

E lutem për botën time të vogël,
sado që dua të përfytyroj të madhe,
truri ngec në rrokjen e numrave me shumë 

shifra...
Unë vazhdoj buzëqesh dhe pres 
derisa gjithë kjo të shkojë në vesh të 

duhur. 

Dua të plakem ngadalë, këtu, në veten 
time...

Unë jam 74 vjeç dhe ai veç 6.
0.01

Tani që muzgu ra,
ti mos më lut të rri,
Unë jam duke ikur,
Po kthehem në mbasbjeshkë.

Një flutur fluturoi nga krahu im tek i yti
dhe t'u fut në zemër. 

Nga drunjtë 
po bien krahë halorë të engjëjve.  

FITUESE E FONDIT PËR 
MBËSHTETJEN LETRARE
TË TË RINJVE NGA QKLL

•

E tërë poezia e Nuries është në thelb 
dashuri, një dashuri që e shumfishon 
veten. Madje edhe zgjatimet e inatit e 
protestës ndaj mendësisë “maçiste”, 
ndaj fatthënës kursimtare kundruall 
gruas, s’janë veçse prodhime të një 
dashurie elementare, të një dashurie 
që e sheh me keqardhje botën e dalë 
boje e që vjen si grumbullim i vjetër, 
i brezit të gjyshes, i brezit të nënës, 
e madje edhe i vetë subjektit lirik, 
kësaj çupëline që duhet të ketë qenë 
e rritur përpara se të zvogëlohej.

Bie në sy lehtësia me të cilën 
Nuria i ngre shtatoret e veta, që 
shenjojnë situata e përjetime të 
rënda, aq sa shpesh të duket se po 
lexon një zezonë me një melodi 
ritmike në sfond, e cila s’të lë të 
përqendrohesh krye- këput në 
dhimbje. Ky është kurthi që e përgatit 
poetja për lexuesin e vet që të mos 
e sharrojë në pezëm e mendime të 
liga. Është shpëtimi perfid që ia bën 
atij që me titullin në dukje romantik, 
por tepër të errët në thelb, e për të 
vazhduar më pas me vjersha që 
flasin për shembje ëndrrash, për 
toka të humbura kaherë, për dëshira 
që s’kanë për të ngritur krye kurrë…

Vjollcë Berisha

Takim me poeten në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të shtunën, datë 20, ora 11.00
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LINDITA ARAPI
TË MUROSURAT

Alba vendosi të dalë. Tekefundit, për 
psonisje në supermarket, i dha zemër vetes. 
Nuk ke pse këmben fjalë me njeri, mbaro 
punë shpejt e kthehu. Mos u rrek më të 
justifikohesh, edhe ai i ka rënë në fill, ec 
tani. E mëdyshur tërhoqi derën. 

Jashtë frynte një erë e lehtë pranvere.  
Para Lampeduzës u mbyt një anije me 

250 refugjatë, lexoi në një gazetë brenda një 
çante plastike të varur në shtyllën e rrugicës 
së saj. Me pak centë mund ta blije gazetën, 
por shumë veta fusnin dorën dhe e merrnin 
pa paguar. Nuk e kishte parë në qytet tjetër 
këtë mënyrë shitjeje gazetash. Kudo në 
fundjavë çanta të varura të mbushura me 
gazeta, vende-vende disa mbijetonin deri të 
hënën e të martën në mëngjes. 

250 trupa të pajetë pezull diku thellë në 
Mesdhe. Ata nuk kishin për të trokitur në 
qendrën e ndihmës për të huajt, ku punonte 
ajo si punonjëse sociale. Ndonjë koleg, kur 
të diskutohej lajmi në kantinë, do të thoshte 
se vetë e kishin pasur fajin, pse i kishin hyrë 
asaj rruge në det. 250 nëna në Afrikë apo 
diku tjetër që prisnin, por nuk do t’u vinte 
kurrë lajm nga djemtë, se ia dolën të hyjnë 
në Europë.  

Punëtorët e ndërmarrjes së gjelbërimit 
lëvronin dheun pa ia hedhur sytë kryetitullit 
të gazetës në shtyllën përbri tyre. Si çdo 
pranverë, ata mbillnin dhe sistemonin lule 
e bimë në kopshtet-drejtkëndësha të gjelbër 
para pallateve. 

Në sheshin para hyrjes së supermarketit 
një vajzë e vogël ulur në gjunjë dridhte e 
përdridhte një fugë duke lëshuar pasthirrma 
gëzimi sa herë që maja metalike rrotullohej 
pak sekonda rreth vetes. Por në fund fuga 
gjithmonë binte përtokë.  

Duke ecur mënjanë e kokulur që të mos 
ndeshte në sy askënd, Alba u fut brenda me 
mendjen te vajza e paepshme, si e ngrinte 
fugën, e rrotullonte prapë nga e para me 
një besim të patundur se në fund do të 
ngadhënjente, pa e vrarë mendjen se fuga 
binte. Do të kishte dashur të ishte ulur 
aty me vajzuken e patelashur, të bëhej një 
herë fëmija që nuk qe, por nuk prapohet 
fuga e fatit, mendoi duke shtyrë me nxitim 
karrocën. 

Për dy-tri minuta i hodhi ushqimet në 
karrocë. Mendoi se do të dilte shpejt, por iu 
desh të priste. Për të shtyrë minutat derisa 
t’i vinte radha, që nuk donte të merrte fund 
atë ditë, ajo vëzhgonte profilet e njerëzve 
të rreshtuar, ndonëse do t’i harronte sapo 
të dilte nga dera. Të gjitha njësoj, fytyra 
kalimtare që prisnin me durim, taksapagues 
të rregullt. Ruhej që karroca me ushqime të 
mos prekte këmbët e atyre që qëndronin 
para saj. Në këtë qytet shumë njerëz ishin 
gjithmonë gati ta ngrinin gishtin tregues 
lart për t’u kujtuar të tjerëve ruajtjen e 
rregullit.  

Në krye shitësja me një fytyrë pa shprehje 
ishte kurdisur të përshëndeste klientët me: 
“Grüß Gott”, “Grüß Gott”, “Grüß Gott”. Orët 
monotone sikur ia kishin fshirë nga kujtesa 
çdo fjalë tjetër, ia kishin thithur tharmin 
e jetës dhe i kishin lënë vetëm këtë refren 
që ajo e përsëriste pa pushim si për të 
bekuar klientët. Në kasë tingëllonte paprerë 
lexuesi elektronik i kodit, piiip, piiip, piiip. 
Shitësja tërhiqte pakon e mishit, bananet, 
pakon me oriz, kosin biologjik, pakon e 
luleshtrydheve, një shishe verë, tri pako 
sallami njëherësh, një shishe qumësht, piiip, 

piiip, piiip. Nga ushqimet e vëna në radhë 
gati për t’u paguar kuptoje si jetonin të 
panjohurit, kush e kishte xhepin plot. Kush 
jetonte me asistencë sociale blinte pakon 
e mishit për 1,99 euro me ofertë. Në këtë 
qytet të huajt blinin më shpesh produktet 
më të lira. Fëmijët, kur blinin pa prindërit, 
merrnin patatina ose haribo. Kush blinte 
produkte vegane, ishte zakonisht shumë 
i hollë. Burrat me barkun rrumbullak që 
blinin birra ishin mishngrënës, ua shquaje 
në bebëzën e syrit, kur ia hidhnin sytë një 
femre, për një të qindtën e sekondës ia befte 
aty instinkti shtazarak. Femrat dinë ta kapin 
në ajër ndriçimin e kësaj llambëze, thjesht 
pasojë e evolucionit, dhe e ujdisin sjelljen 
sipas vendimit, nëse ky ishte gjah i vlefshëm 
apo nuk ia vlente as t’ia hidhje sytë për herë 
të dytë. 

Pas xhamave të mëdhenj era përkundte 
re pjalmi që uleshin butë mbi makinat e 
parkuara. Dukej sikur kishte rënë një shi i 
imët i verdhë. Edhe rruga ishte mbuluar nga 
tisi i verdhë.  

Dyert e supermarketit hapeshin e mbyl-
leshin automatikisht, klientë hynin e dilnin 
duke futur aromën e pranverës, një aromë 
lulesh të panjohura që mbërrinte brenda e 
përzier me erën e mishit të skuqur të imbisit 
turk para oborrit të supermarketit. 

Një moment dera u hap. Një shtatlartë 
me flokët e florinjtë valë-valë pas supeve 
hyri brenda, këmbët e gjata të nxjerra nga 
minifundi deri aty ku nuk lejohej të shkohej 
më lart, një xhaketë të zezë meshini, një 
bluzë të bardhë me disa rreshta dantellash 
poshtë, një çantë kurrizi e mbajtur lirshëm, 
një fytyrë si e pikturuar, sykaltër, mollëza të 
ngritura e buzë të mishta, lyer me shkëlqyes 
– hir që të merrte frymën. Moskokëçarëse 
e me një buzëqeshje fare të lehtë, e mësuar 
me tallazin që shkaktonte prania e saj, 
bukuroshja vazhdoi serbes drejt dyqanit të 
bukës, në cep të supermarketit.  

Një afsh drithërues e përshkoi radhën. 
Edhe shitësja kokulur në kasë e ndjeu se ajri 
vibroi, piiip, piiip-i pushoi për pak sekonda. 
Ajo ktheu kokën, pa bukuroshen, u hodhi 
një vështrim burrave, ndokush me buzë të 
zbardhura nga epshi, pastaj uli kokën të 
punojë, me bindjen e një njeriu që kjo që po 
ndodh përreth nuk ka të bëjë as edhe një 
grimë me të. Dikujt i shpëtonte një psherëtimë 
padashur, kush ishte në shoqërinë e një femre 
ulte kokën i skuqur, burra të lektisur e ndiqnin 
me sy, femrat pranë të përvëluara nga humbja 
e ekskluzivitetit i hidhnin një vështrim që 
po të mundej do ta shfaroste atë femër në 
sekondë, që bota të kthehej në ekuilibrin e saj 
të zakonshëm. 

Alba i shihte të gjitha këto dhe iu 
kujtua motra e madhe. Dikur në një qytet 
të vogël, në një vend të largët, kur motra 
dilte në rrugë, trazohej qyteti. Përflitej se 
bukuria e saj i kishte bërë djemtë poetë. 
Motra i mbante flokët gërshet, por, kur i 
lëshonte e dilte në rrugë, po ashtu burrave 
u zbardheshin buzët e u mekej zëri. Ajo 
ndiqte me sy se si hiri i motrës binte si 
pluhur magjik mbi kryet e burrave të qytetit 
që mblidheshin me trumba darkave në 
shëtitore. Ata mpakeshin, ndokush bënte 
kërkesë për martesë drejt e në rrugë, por 

ajo, motra e saj, Pranvera, ecte pa e kthyer 
kokën as majtas as djathtas, ashtu si e kishin 
porositur prindërit, me motrën e vogël kapur 
për dore, që i shkonte si manare pas. 

Liri Darëzezin e brente përditë meraku 
për vajzën e madhe. Bukuria e saj nuk 
lëshonte më bulëza, ajo kishte vërshuar e 
të merrte frymën, i gjithë qyteti e thërriste 
Pranverën: ajo perria. Kjo e paudhë, 
flokëflorinjtë e sygjelbër, tëpkë si ime motër, 
Maja e re. E kolme lart dhe belhollë pak më 
poshtë, buzët si të pikturuara me dorë. Sikur 
të kishte pasur djem, gjithçka do të kishte 
qenë më e lehtë, nuk do ta kishte vrarë kaq 
mendjen. Por ja që fati më la me këto feçkat, 
qahej në sy të motrës, Majës. 

Si fëmijë Alba kishte vrarë mendjen 
pse duhej të quhej vajza feçkë, si zgjatim i 
hundës së elefantit, vonë kishte kuptuar se 
ishte një sharje për një fytyrë të shëmtuar. 
Liri Darëzezi nuk i donte vajzat të bukura. 
E bukur vajza duhej të ishte vetëm ditën e 
martesës, kaq. Më pas nuk duhej më, hapte 
vetëm telashe. Vajza tërbonte dynjanë, 
gruaja fuste shejtanin në shishe. Frika mos 
vajzat i bëheshin të përdala ishte më e fortë 
se krenaria e nënës.  

E vogla kishte detyrë të shoqëronte 
motrën e madhe kur dilte nëpër dyqane, të 
raportonte fjalë për fjalë nëse ndonjë djalë 
i kishte hedhur “ndonjë llaf ” Pranverës. Por 
Alba ishte qen besnik. Sa herë e pyeste nëna 
nëse i kishin ngacmuar rrugës, e mohonte 
me këmbë e me duar: “Jo, as edhe një fjalë. 
Po kush guxon të thotë një fjalë kur më 
shikon mua, unë jam kuçedër o ma.”  

Liri Darëzezi u hidhte një sy dyshues 
të dyjave, por nuk kishte ç’të thoshte, vetë 
nuk kishte parë asgjë, mbetej të bindte 
bashkëshortin, Naimin, t’i ndiqte vajzat 
nga pas për të mësuar si ishte e vërteta. Po 
ta dinin të vërtetën, ata nuk do t’i linin më 
vajzat në rrugë. 

Krah këtyre dy grave e kishte kaluar 
pjesën e parë të jetës. Njëra buzëvarur, tjetra 
buzagaz. Ajo në mes për të mos mbajtur 
anë, as nuk qeshej e as nuk trazonte fjalë. 

Alba nuk ia shqiste sytë flokëflorinjtës. 
Ajo dhe motra e saj nuk ishin njësoj. 
Pranvera nuk kishte qenë kurrë kaq e 
çlirët, nuk ecte kurrë moskokëçarëse në 
punën e vet, e painteresuar për ambientin 
që dridhej nga prania e saj. Çdo lëvizje 
trupi tek e panjohura ishte e sigurt, e 
dozuar mirë mes ndjelljes dhe shpërfilljes, 
ajo ishte e plotfuqishmja, mjerë kë kapte 
radari i saj. Kur ecte Pranvera në qytet, 
se ç’kishin një ndrydhje lëvizjet e saj. Ajo 
vërtet donte të ecte me krenari, por nuk ia 
dilte dot, trupi i saj të thoshte se frika ishte e 
gjithëpushtetshme dhe nuk e afronte erosin. 
E panjohura vetëtinte nga vetësiguria 
naive se përjetësisht ajo do të ishte po kaq 
ndjellëse dhe e bukur. Edhe Pranvera ishte 
e bukur, ta merrte frymën, por jo tunduese, 
ajo nuk dinte të lazdrohej, turpërohej nga 
bukuria e saj... ky ishte dallimi i madh mes 
tyre. Kurse ajo, Alba, nuk krahasohej dot 
me asnjërën, as me të panjohurën e as me 
Pranverën. Atë nuk e kishte puthur bukuria.  

Çfarë po bënte Pranvera këtë moment? 
Fëmijët duhej të ishin në shkollë, drekën 
ajo e gatuante në darkë, ndoshta ishte në 
ndonjë fermë për kontroll. Motra e madhe 
tani thirrej “Bisha”. Këtë nofkë i kishin vënë 
drejtoreshës së re të sigurisë ushqimore në 
Ministrinë e Bujqësisë. Ajo nuk përtonte 
t’ua kthente sharjet me të njëjtën gjuhë 
vulgare atyre burrave që një femër në 
krye e konsideronin sulm frontal kundër 
burrërisë. Rrekeshin të mos e jepnin veten 
duke e fshehur zilinë me thumba seksualë 
të vrazhdë. Kush shkel si femër aty e do të 
ngjitet më lart, duhet t’i bëjë mirë hesapet, 
i kishte thënë Pranvera. Ajo kishte guxuar 
të jetonte e vetme në kryeqytet kundër 
dëshirës së prindërve. Pastaj, pas martese, 
kundër dëshirës së bashkëshortit, ishte 
futur edhe në politikë. Gimit i mjaftonte 
dhe i tepronte puna si laborant dentar, nuk 
kërkonte më shumë. 

Takim me shkrimtaren në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të shtunën, datë 20, ora 19.00
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Resul Shabani është shkrimtar i rëndësishëm 
në letërsinë shqiptare; u shfaq dhe bëri emër 

në fillim të viteve shtatëdhjetë të shekullit të 
kaluar. Është autor i disa vëllimeve me poezi, i 
romaneve dhe tregimeve, i dramave; përkthyesi 
më i mirë i letërsisë, sidomos poezisë, në dy 
drejtime – shqip maqedonisht dhe e kundërta.... 
Ai qëndron krah emrave më të denjë në 
hapësirën shqiptare, por i tërhequr dhe pak i 
pranishëm në përditshmëri: media, përurime, 
çmime, panaire, festivale... Shkrimtari deri në 
pensionim punoi gazetar e redaktor në Shkup 
(Flaka...) dhe shumicën e veprave e botoi aty, me 
besim se cilësia e veprës nuk varet nga vendi, 
botuesi. Fatkeqësisht, ambienti shqiptar, letrar, 
kryesisht është çrregulluar, për të mos thënë 
kontaminuar, njësoj si në fushat e tjera të jetës; 
përfillen rregullat e tarafeve, lobizmeve, jurive 
formale përfshirë në pazarin tonë global, etj. Në 
këtë kontekst, është për të përshëndetur akti i 
ShB Onufrit që, sidomos kohën e fundit, po boton 
vepra të autorëve të rëndësishëm (që jetojnë dhe 
krijojnë jashtë kufijve të Shqipërisë së cunguar, 
duke mëtuar ta bëjë atë Një të Vetme), siç është 
edhe ky i Hamleti me plis të zi të Resul Shabanit. 

Struktura unike e librit Hamleti me plis të zi, që 
ka tetë libërtha, me nga gjashtë cikle secila, dhe 
që së bashku sjellin rreth tremijë vargje, me bosht 
tematik unik, mëton të prekë kufirin e poemthit 
lirik, nga më shumë perspektiva: pos lëndës, 
konceptit stilistik dhe metrik, alternativave 
dhe perspektivës lëvizëse të zërit, si dhe lidhjes, 
komunikimit mes tetë cikleve që qëndron dhe 
funksionon në dy rrafshe: si autonome nga jashtë 
dhe me lidhje intensive komunikimi nga brenda. 
Kufizimi me natyrën e poemthit, ku pretendimi 
narrativ është plotësisht nën kontrollin e refleksit 
lirik dhe metafizik, është forma e disiplinuar 
që në këtë shkallë mundëson shpërndarjen 
e përfytyrimeve dhe reflekseve, të imazheve, 
perspektivës së zërit dhe shtegtim të pakufizuar 
nëpër kohë dhe hapësirë. Përmes përsëritjes së 
dy vargjeve të para të njësisë strofike (secila poezi 
ka katër njësi) në fund të saj, ke përshtypjen se 
ndillen, rikthehen ngarkuar me lëndë plus, si 
roitjet bleta, të mbamendjes dhe të imagjinatës. 
Dyvargëshi i fillimit, i përsëritur në fund, vjen 
i ngarkuar, pas bredhjeve kryq e tërthor, me 
shtresime të reja kuptimi dhe emocioni, me 
reflekse të reja filozofike.

Përmes gjashtë këngëve (secila ka nga 56 
vargje, dy të parat nga gjashtëmbëdhjetë dhe 
dy të fundit nga dymbëdhjetë), poeti synon të 
artikulojë një mikro univers të rrumbullakuar. 
Teatri, në një shtresim shfaqet metaforë në 
funksion etnik por që perceptimi natyrshëm 
rrëshqet drejt teatrit universal. Si metaforë 
përjetësie që përsëritet, poezia nxit përsiatje: 
tragjikja e teatrit antik ishte klithmë kozmike, 
çarje madhore që përplaste e rrëzonte male, që 
gjuante dhe plagoste perëndi... Me kohë ajo u 
familjarizua, u bë përditshmëri, u zbeh si pasion 
dhe si katarsis... Në skenën tonë teatrore, sikur 
s’ndodh asgjë e re, pos në prapaskenë...

Libërthi i parë Teatri që talli perëndeshën 
Talia, që është matricë e veprës, artikulohet 
brenda tempullit antik të Talias, ku luhet loja, 
shfaqet sa metaforë e teatrit etnik, sa artistikisht 
universal; zërit, brenda kësaj strukture i 
mundësohet hapësirë për lëvizje të natyrshme 
perspektivash, - sa aktor e sa spektator, sa jehonë 
lashtësie, pavetore në kërkim të plotënisë së 
tempullit shpirtëror, praninë e të cilit e ndjen 
frymë e s’e gjen kund; gamë kërkimi sa ngasës 
dhe trazues, dëshpërues dhe zhgënjyes, sa 
rebelim dhe qortues, vetëqortues, sa mburrje 
dhe vetëmburrje, sa tërheqje përsiatëse, gulçime 
emocionale dramatike…

Frymëzimi poetik i autorit në këtë rast mund 
të jetë nxitur edhe nga një shfaqje konkrete në 
një nga “skenat tona”, meqë mund të vërehen 
parashenja të tilla: cili është dhe si duhet të 

jetë teatri ynë? Jemi kukulla, apo lojtarë që e 
zotërojmë atë? Jemi spektatorë që e mbushim 
sallën për “të parë” veten tek tjetri dhe, jemi nga 
ata të rreshtit të parë apo të fundit? Pse mungon 
“mesi i artë”, që është boshti, thelbi, reflekse 
këto të shpeshta që e përshkojnë jo vetëm këtë 
kapitull të veprës, por në tërësi librin. Mbase, 
nxitësi për lindjen e këtij cikli, mund të ketë qenë 
një vizitë rasti a e qëllimshme Butrintit, njësoj 
si në teatrin e qytetit, meqë shiriti kohë rrjedh 
njësoj i njëtrajtshëm, duke “shënuar” bëmat në 
mbamendje të regjistruara në asgjë. Dhe përsëri 
poeti s’resht së sfiduar herë veten si Zot dhe 
“Zot” të teatrit tonë, duke vazhduar të ëndërrojë 
“përjetësinë” në palimsestin e kohës që rrjedh, 
njësoj prapa dhe përpara...

Në tre kapituj e radhës, Fauna, Flora, Intime. 
gjallërohet tërë topografia e ambientit dhe e 
shtigjeve fëmijërore të poetit, që nga ngjizet 
frymëzimi. Toni i mallit dhe melankolisë 
filozofike, i dëshpërimit zhgënjyes, lidhet 
kryesisht me kategorinë kohë, që fshin dhe 
asgjëson tempullin shpirtëror të fisit, pa lënë 
gjurmë. Ngjyrimi i tillë emocional shtrihet 
mbi universin natyrë, shpezëri e bimësi duke 
nxitur ndjesinë e zgjimit, ndërgjegjësimin e 
përjetësisë. Kjo shije e veson, kryesisht, tërë 
poezinë e vëllimit, ndërsa te ciklet e zënë ngoje 
ajo dëshmohet nga prania e gjurmëve, shenjave 
antike, deri mitologjike. Nga cikli “Fauna” 

mbresë të fuqishme lënë vargjet e poezive “Gjeli”, 
“Lejleku”... E para thur në vete tinguj e reflekse që, 
në universin etnik, shtrihen si jehonë për zgjim, 
që s’ndodh;  do të vazhdojë ta zgjojë atë boshësi 
dhe kotje pa fund të etnisë. Njësoj si “Kumria” 
që ngulmon vajtueshëm rishtazi në kërkim 
të mosgjësë, perspektivë të cilën e shpirtëzon 
qyqja, simbol i vetmisë totale dhe i përhumbjeve 
planetare; vargjet te Lejleku, ku shfaqet shtërgu - 
imazh mbresëlënës i ciklit: oxhaku mbi shtëpinë 
e vjetër që ka strehuar në gji çerdhen prej kashte 
të tij, të posa kthyer me pranverë, ashtu hijerëndë 
e nammadh, i ngrysur dhe qesëndisës, Nëna 
duke u sjellë përreth me thërrimet e bukës për 
mirëseardhjen, pritur në mall e ankth; zgjohet 
për një çast ambientit i dikurshëm përmes një 
petku të ri, zgjohen veçantitë e tyre, të natyrës... 

Po në këtë nivel artikulimi shpirtëzohet çdo 
gjë, tokeqiell të ciklit “Flora”. Aty shquan krenaria 
e lashtë e manit që sfidon hapësira lashtësish, 
vërvitur mbi çati që i pari prek rrezet e diellit 
amë, afër qiellit, e megjithatë thellë te rrënjët 
strehon gjarprin e zi. Dhe të gjitha, të gjitha, 
regjistruar në trupin e gërryer motesh, përsëri 
pa dëshmi. Gjakimi për të dalë, për të çarë rrethin 
e parë e për ta “gjetur kohën tonë” është tendosës 
edhe te vargjet e poezisë “Shavari” me ngjyrim 
pikëllues më të theksuar. Vargohen të gjallëruara 
pamjet e ambientit të dikurshëm, bota që e bart 
me vete, që e kërkon me plot mall poeti. Në tërë 
shtrirjen e poezisë, ku spikatet zëri i melankolisë 
dhe pikëllimit, ndiejmë një si sfidë dypalëshe, një 
ballafaqim dramatik: në mes të kohës që rrjedh 
dhe fshin njëherësh, dhe asaj me perspektivë 
përjetësie

Po zbardhëllon e dashur, po zbardhëllon.
Vetëm bregliqeni ka shavar të blertë.

Peizazhi i personifikuar merr pjesë në 
mënyrë të barabartë si palë aktive në universin 
tematik të librit. Përmes rrjedhave nëntokësore, 
ku lëviz vizioni, sajohen pamje, shpesh të traditës 
surrealiste, ku flora, fauna, familja... shpalosen 
si thurje e përbashkët e ngarkuar me tendosje 
dhe shqetësim, gjithnjë me një synim të ethshëm: 
gjallërimi i kohës që s’është, çfarë do të jetë edhe 
ajo që rrjedh, edhe ajo që do të vijë...

"Hamleti me plis të zi" 
i Resul Shabanit, vepër 
me bosht tematik unik

nga Ali Aliu

Pasojnë ciklet “Ura e shenjtë”, “Në një harpë 
tjetër kambanarët”..., që vijnë edhe si një variant 
bredhjesh dhe kërkimesh shqetësuese rrënjëve 
dhe lashtësive, që janë e s’janë. Vijnë si zatetje 
asociative pas urave dhe kështjellave, simbolike 
nga njëra anë dhe metaforike nga ana tjetër. 
Është karakteristike lëvizja e akrepit të ndjeshëm 
dhe tendosës nga një skaj në tjetrin: herë ndjen 
mbështetje në pikat e bredhjeve antike (te Hija 
e shpatës së Tij) dhe herë ndjenjën e mungesës 
së çfarëdo mbështetjeje. Te cikli i parë, ndërsa 
shkrepin do rreze besimi, tek i dyti, pas çdo 
rebelimi imagjinar nëpër kohë, nëpër “fitoret tona 
përherë të humbura”, kthehet përsëri ngjyra e 
gjeografisë frymëzuese, pamje që përbën truallin 
e ngasjeve krijuese:

Shtëpia e fshatit tim tani më bëhet
Zgjua ku nektari krua sofrës rrjedh

Libri me poezi “Hamleti me plis të zi” i 
poetit Resul Shabani, siç u tha më sipër, është 
kompozuar si një poemth. Ndër tetë kapitujt 
(ciklet), i pari ka shijen e një habie dëshpëruese, 
filozofike, ndërsa i fundit, “Hieroglifët mbi 
qëndresën e gurit në stuhi” vjen si përmbyllje e 
natyrshme e një udhëtimi liriko-epik. Kthimi 
tingëllon definitiv, njëkohësisht me ndjenjën 
se ai do të përsëritet jo në pambarim. Në këtë 
shtegtim mbi “qerren jetike” vijëzohet një zë i 
distancuar, që herë shfaqet si palë (hero), herë si 
Unë i dytë, e herë identik me atë të autorit. Është 
zëri që sajon harkun dy kahesh: mes vogëlushit 
që nis bredhjet nëpër botë dhe tjetrit, njeriut 
që bredhjen “e nis” nga perspektiva e harkut të 
mbyllur; është kapitulli ndër më të realizuarit që 
vjen si përmbyllje e natyrshme e librit...

Për të arritur thellësive të pamjeve të 
dikurshme që i ndjell poeti e që shfaqen 
kristalisht të qarta, e për të nxjerrë që andej 
reflekse filozofike, duhet çarë shtresën e mjegullt 
që në çaste pllakoset mbi ato pamje. Mozaiku 
i reflekseve thuret mbi segmente përbërëse të 
pamjeve: mani, shavari, babai, nëna, liqeni, barka, 
shtëpia e vjetër, lejleku,... Mbi këtë truall mbruhet 
dhe gatuhet ngarkesa e shqetësimeve poetike: 
mes shkëlqimit të mbamendjes dhe mallit të 
ankthshëm të subjektit të gjallë, mes universit 
të mjegullt, që nuk njihet dhe vetëdijes për këtë 
prani, mes përjetësisë së bardhë dhe çastit... Nga 
ky kontekst e ndjen edhe jehonën e largët të një 
qortimi, vetëqortimi për të kaluarën që është e 
s’është. Fjala është për poezi që të përvetëson 
me pasurinë dhe freskinë, ngasjeve për zgjimin 
e reflekseve jetësore, për zgjimin e brendshëm 
që arrin të plazmojë të pa definuarën, fluiden.

Hamleti me plis të zi, është poezi e ngjizur 
brenda një skene, teatrore, shqiptare, ballkanase, 
universale, në gjirin e një tempulli e një etnie, 
vatre, rrënje, qenie që përpushet të shfaqet, 
zgjohet, zëshëm, në dije e ndërdije, të shkundë 
pluhurin, harresën, zhbërjen…

Nga kjo perspektivë, Resul Shabani sjell 
një libër unik në poezinë shqipe; Hamleti me 
plis të zi është libër mega, thurur nga tetë (8) 
libërtha, secili me nga gjashtë cikle që përbëjnë 
tërësinë me rreth tre mijë vargje, përmes një 
strukturë tematike dhe metrike të lidhur, 
perfeksion kuptimor dhe estetik; ku pluskimet, 
përshkëndijimet refleksive, të mendjes dhe 
shpirtit, shtrihen horizontalisht dhe vertikalisht 
dhe, secili libërth mëton, shtyhet tej drejt shtratit 
të madh, për të sjellë prurjet, gjithë të zbutura, 
fisnikëruara, asimiluara dhe sistemuara sipas një 
kodi, të përzgjedhur, siç thotë Edgar Allan Po në 
esenë Filozofia e kompozicionit…

Në këtë libër të madh, lidhur tetë libërtha 
përmes fijesh e venash të shumta, dhe ku të gjitha 
derdhen në shtratin e vetëm, që është libri më i 
rëndësishmi i poetit dhe ndër më të rëndësishmit 
në poezinë shqipe, autori prek kufijtë e një 
poemthi lirik, që për matricë frymëzimi ka 
pellgun, hapësirën e gjolit mitologjik dhe etnik 
të Kalishtit, fshatit strugan, ku është lindur dhe 
gatuar poeti; nga kjo fole marrin fluturim imazhet 
ngarkuar vargjeve, aty ngjizen dhe artikulohen 
figura, simbole dhe metafora kreative sidomos, 
aromë e pranishme në mbarë krijimtarinë e këtij 
autori; është Kalishti me babanë emblematik, 
obelisk ku janë stampuar testamentet moteve, 
mozaik shenjash në pëllëmbë dore, në rrudha 
heshtjesh stoike, në mallin e madh për livadhin 
e djegur… Nga buzëgjoli, nga valët dhe thellësia 
e tij, marrin fluturim, ngarkuar kërkim e ankth 
tërë universi i truallit të lindjes, florë dhe faunë, 
shtërgu majë çatie, gjeli që s’pran në thirrje për 
zgjim, vaji për kurrë të gjeturin e kumrisë dhe 
vetminë planetare të qyqes…

Çdo pjesë, pjesëz e kësaj kalaje poetike është 

Takim me shkrimtarin në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të shtunën, datë 20, ora 12.00
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në harmoni me njëra-tjetrën dhe, së bashku në 
unison, me boshtin qendror. Janë të hapura 
për të përthithur dhe, për të përcjellë çdo 
ngacmim, çdo shenjë, qoftë kur duhet strehuar 
përballë stuhive, qoftë në besim buzë shfaqjes së 
pranverës; kështu frymon çdo gjë në hapësirën 
e truallit që nga fillimet e mbamendjes, gjithnjë 
në kërkim të gjetjes, të vetëgjetjes së plotë të 
qenies; zgjimit nga përgjumjet, nga besimi 
dhe pabesitë, me shpresa të vakëta se kësaj 
here, mbase koha do të jetë në krahun tonë. 
Në këtë frymë tetë libërthat funksionojnë si 
rrjedha drejt ngritjes së mullirit magjik, ujor, 
Sampo, për të ndërtuar Fanarin orientues 
në breg të liqenit antik të poetit, të fisit dhe 
busullën globale; tërë harmoni rrjedhash tokë 
dhe qiell, familje dhe fis njerëzor, një polifoni 
poetike isosh perfekte që derdhen nga të gjitha 
anët; gjeturi në këtë nivel tingëllon përsëritja 
e dyvargëshit të parë të çdo njësie strofike 
në fund të saj, duke sjellë ngarkesë plus, në 
fund të njësisë; lëvizja e këndeve frymëzuese 
të zërit, në kohë dhe hapësirë, ngarkuar 
hamendësime hamletiane, zhgënjimesh dhe 
mbyllje horizontesh, perdezeza që mban 
mbërthyer tempullin e shenjtë të fisit, zërin 
lirik rebelues, shndërruar betejë planetare, 
mes së mirës dhe së ligës ndër mote, zë që 
duke u alternuar përfshin sa më shumë fasha 
kohore dhe hapësinore në rrjetën e vet, shpesh 
duke e zënë veten në zgrip, buzë humnerave; 
Riçard pa mbulesë dhe pa mbështetje në log; zë 
rrezatim i qenies, i një yllësie shtresuar motive 
në mëtim të shkëlqimit të vet, të dikurshëm, fije 
bari uitmaniane shtypur thundre që kërkon të 
çajë, të gjejë plasaritje shkëmbi për të parë dritë, 
shkëlqim që përpiqet të dalë, të shpërthejë 
kornizën gri të pikturës, të piktorit, të jehojë 
monolog i zëshëm në skenë…

I zymtë ligjërimi Trungu, për trungun, atij të 
pyllit, të kopshtit, të oborrit, të oxhakut, vatrës; 
tërë shpirtëzim kuvendor, shpalosës, si rrathët e 
tij palimpsestuar viteve, stuhive, rrebesheve; aty 
edhe sëpata, edhe bishti i sëpatës, tehu martir 
i saj, dhe, gjithë rrezatim-ngarkese, derdhje në 
shtratin unik të librit, të nervit-bosht ngasës të 
zërit, gjithë ankth për fatin e tempullit shpirtëror 
të fisit, ngjashëm me pëshpëritjen e valëve të 
liqenit; Trungu në mëshirë-pamëshirën e fatit 
të vet të zi, sa trung mallkuari, shndërruar 
në gijotinë, në mbështetës i kokës së prerë 
të zogut, sa varr i hapur që, në vargjet e Resul 
Shabanit, sprovohet, përthyhet figurave sureale, 
të gjetura me kreativitet, duke e përballur e 
përshkuar rrezeve rëntgen, tërë freski dhe 
përsosje estetike… Aty pranë edhe rrëfimi për, 
dhe i trungut të manit stërgjyshor mes oborrit, 
të shelgut vajtues, degëvarurit mbi lumin në ecje 
drejt detit, lumit në etjen e tij shekullore për një 
ujëvarë, për një prerje të fortë katarakti, gjithë 
simfonia polifonike…

Ura, e shenjtë, rrjedhje imazhesh nga largësi 
motesh, antike, ilirike dhe, urarëzuara, të pa 
ngritura sot dhe mot, ngarkuar tensione, tundime 
dramatike, që, me këtë rast, në momente marrin 
rrjedhë më të qëndrueshme, të qetë, por që 
s’kursejnë; janë urat, kalatë tona, themeleve 
ku përvidhet mallkimi, pabesia, të lindura apo 
të dhuruara, pse veç natës i japim krah dhe 
dorë mëtimit; përvidhet mes vargjeve, frymon 
përgjërimi për ndërtimin prej vërteti edhe urën 
edhe kalanë tonë, shpirtërore, të shenjtë…

Libërthi i fundit, i teti, vjen si përmbyllje 
perfekte e librit Hamleti me plis të zi: “Desha të 
krijoj vetëm një Sampo drite, Në liqen, dhe të bie 
në betejë”…; po, vetëm kaq pakë dashka poeti, 
me përulje madhore poetësh, asgjë më shumë, 
pos një Sampo në gjolin e fisit, një fanar shpirti 
të përjetshëm, një tempull amshimi dhe që, 
rëndom, është, - në mos vetëm, dhunti e artit 
poetik, e poetëve…

Origjinaliteti i librit, - pos strukturës, lëndës, 
metrit, mbështetet në vizionin e autorit që zë 
embrion tek lënda e pasur, shtresuar gjatë në 
botën e shkrimtarit dhe që një moment e nxit, 
e sfidon tundimin e tij, poetin me këtë rast, 
drejt realizimit të projektit krijues, poetik, si ka 
ndodhur me këtë rast...

Në këtë libër, detajet, qoftë kur shfaqen në 
veshje simboli, shenje, gjurmë figure, në vete janë 
bërthamë e një rrëfimi, e një bëme, drame e një 
kohe, rrethane, pas së cilës lexuesi përfshihet 
në imagjinatën e poetit dhe e zbërthen me 
imagjinatën e vet atë, rrëfimin, dhe që është 
kënaqësi e njohur e leximit...

Hamleti me plis të zi, është një krijim 
poetik, i cili, nisur që nga përmbajtja dhe stili, 
që nga lakimi i perspektivës së subjektit, qasjes 
kompozicionale, kopsitjes metrike, në poezinë 
tonë i ngjason vetëm vetvetes...

Në stendën “Onufri” në Panairin e Librit

Re: #LIRI ~a (f.)
poezi nga Shqiptar Oseku

Re:#Topos~i (m) 

Të rënë, ju thërras.
Zdirgjuni partenoneve hije, lini kolonadat.
Shikoni: fishekzjarre, banderola, fushqeta
që fëmijët flakin ndër këmbë të mtonjësve.
Flamurë. Nuk i njihni: e thirren në ju.
Bukuria e tyre plak gjithçka. 
Edhe vdekjen tuaj.

Të rënë, shikoni.
Larminë e ndërtuar padhembshëm mbi 
humbjen tuaj.
Frena fishkëllues. Autobuzë me vonesë
kronike. Thirrje të shitësve, patriarkë e 
matrona
tek endin robët e shtëpisë. Tufa të korbave
krrokasin namë të ligë mbi ta. 
Edhe mbi vdekjen tuaj.

Të rënë, dëgjoni.
Dikush mundohet të bëjë muzikë me 
gitarë,
me lahutë, me lugë të drunjta. Tjerët 
duartrokasin.
Disa ndreqin shtëpinë tërë ditën me tulla 
e gjak.

Tjerë ua prishin natën. Nën gurët e 
shesheve harresa
rrjedh lehtë, si gjaku i të rinjve te Rreshpja. 
Si vdekja juaj.

Të rënë, ndini.
Dorën e një gruaje tek dhel fëmijën. Një 
fshatar
tek kundron me dorën strehë mbi sy retë 
sterrë. Një mjek
tek thotë, Merr frymë thellë. Nxirre 
frymën.
Herën tjetër do rifilluar gjithçka nga lart 
poshtë
duke nisur nga retë. 
Edhe vdekjen tuaj.

#Merdare

Kështu pra u mbytka 
çdo shpresë. Jo me bujë e batërdi. 
Po ngadalë e për gazep, 
si kur mbytesh nga ngërçi në ujë
të errët. Centim 
pas centimi.

#Stockholm

-si ke qenë

/në arrati/nga lajme qendrore/e rrjete 
sociale/në stres/këqyr me orë/netve/
kartën me antidepresivë/e matem/a e 
shtyj athua/gjer nesër/se them/ndoshta/
bëhet më mirë/kur të gdhijë/dikur/

-mirë falemnderit, 
ti si ke qenë

#Golen

Mos i ngani gratë e vrara.
Gjethet që bien 
le të bëjnë shtjella në erë-
merituan kaq liri.
Shtator i thonë:
le të ketë riga, reshje, rrëke, shi.
Le të brerojë mbi ato kulme. Mbytje 
le të gjejnë ato shtëpi.
Kornizat e rëna le të vazhdojnë
të ruajnë fotografi.
Letrat, le të pushojnë thellë në varre:
fjalët, le të firohen në qiell
nëpër sqepa shpendësh gri.
Kujtimet, le të fshajnë brenda fëmijësh
në vetmi.

#Enverland

kisha fëmijëri të gëzueshme
në një vend të mrekullueshëmn barazie

atje nuk kish të pasur e të varfër
po veç partizanë e gjermanë

të gjithë njësoj të lumtur
punëtorët që drejtonin uzinat e veta

fshatarët që lëronin arat vëllazërisht
të gjithë me një pllug

pranvera atje sillte turizëm
në resorte si Spaç Burrel Goli Otok

netve vonë gjyshja fliste nën zë me babain
ndodhte që qanin nga lumturia

prandaj policia e merrte tim atë 
nganjëherë
për konfigurim nivelesh lumturie

kur e kthenin ishte më i përmbajtur
konfigurimet i ishin saktësuar

unë haja tollumba e akullore te tezaku
dëgjoja Anita Taken dhe ëndërroja

për një botë më pak të mrekullueshme

#Çakorr

I thonë demarkacion, 
për të mos i thënë Kufi.
Matanë asaj vije, 
tokës nuk do t’i thonë më tokë,
as ujit ujë.  Gjuha shqipe, e fshehur
pas dere, do të numërojë:
e sata herë është kjo
që më tradhëtuan?

Na thonë qytetarë, 
për të mos na thënë Njerëz.
Se Njeriu nuk çnjerëzohet
në këtë mënyrë. Nuk fshehet
pas dere, për të numëruar:
e sata herë është kjo
që më tradhëtuan?

Përmbledhja e poezive “#Liria~a( f.)” është një eksplorim poetik i konceptit të lirisë në botën 
post-faktuale. Me pikënisje nga thurrje digjitale të kohës, ku liria është zgjedhje, Shqiptar 
Oseku i ndjek lakimet e kësaj fjale nëpër trajta dhe gjini të gjuhës. Ky kërkim introspektiv i 
tij i flet edhe lexuesit, pse disa zgjedhje janë të shkruara me një ngjyrë më të qëndrueshme.
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Në fund të viteve tetëdhjetë dhe në 
fillim të viteve nëntëdhjetë, kur shumica 
e shkrimtarëve shqiptarë përfshihen nga 
dilemat e kthesës së madhe, Zija Çelën e 
gjejmë ta ketë shpallur tashmë programin 
e tij letrar. Atë nuk e huton tranzicioni i 
rrëmujshëm. I çliruar nga shtrëngesat e 
realizmit socialist, ai do të realizojë ciklin 
e parë të romaneve të rëndësishme (Gjaku 
i dallëndyshes, Gjysma e Xhokondës dhe 
Banketi i hijeve), me të cilat do të bëhet 
model i frymës së re në prozën shqipe.

Mehmet Kraja

Te Gjaku i dallëndyshes është ndërtuar 
një kronikë shqiptare me një lojë të 
jashtëzakonshme të krimit dhe misterit, të 
krenarisë, sedrës, psikologjisë së shqiptarit, 
e thurur me mjeshtërinë e prozatorit të 
racës, i cili di të krijojë pamje dhe të ndërtojë 
personazhe, çfarë pak e ndeshim në prozën 
shqiptare në përgjithësi. Dasma dhe krimi, 
aq të afërta me njëra-tjetrën dhe aq të fisit 
me legjendat shqiptare, përsëri më gjerë se 
kaq, me përshkrime të jashtëzakonshme 
të personazheve, tipa të veçantë dhe 
krejtësisht joshabllonikë.

Eqrem BASHA

Romani Gjaku i dallëndyshes i Zija 
Çelës është një sintezë e anëve më pozitive 
të prozës së autorit dhe, për mendimin 
tim, shënon kuotën më të lartë të të gjithë 
krijimtarisë së tij. Në radhë të parë, do 
të nënvizoja faktin se kemi të bëjmë me 
një vepër origjinale, jashtë çdo skeme. 
Origjinalitetin veprës nuk ia jep vetëm tema 
që trajton, subjekti që shtjellon, por para së 
gjithash mënyra e trajtimit dhe e shtjellimit 
të ngjarjeve, mesazhi filozofik që përçon.

Remzi LANI

...Në veprën letrare të Zija Çelës bota, 
realiteti që e rrethon autorin, mbart në 
vete dy prirjet e ekzistencës, të Mirën dhe 
të Keqen. Përballja e shkrimtarit me këto 
prirje, por edhe me situata të skajshme, 
merret shtruar, urtisht, për të gjetur 
mundësi dhe mirëkuptime relative, gjithnjë 
me prirjen për t’i dhënë hapësirë së parës, 
së mirës. Por në çaste përplasjesh këto prirje 
vënë në lëvizje çmenduri imazhesh, lëvizje 
të furishme asociacionesh dramatike. 
Ëndërrimi i Zija Çelës për mirëkuptim dhe 
harmoni mes njerëzve shquhet si tundimi 
më prekës, më i bukuri në veprën e madhe 
të tij. 

Kur komunikohet me tundimet e botës 
krijuese të Zija Çelës, mbase arrihet të 
kuptohet më përafërt struktura e botës 
shpirtërore të autorit, hapësira e trualli ku 
lind dhe rritet letërsia e tij. Është dhunti kjo 
e një shkrimtari të madh, i cili jeton prore 
nën tundimin e sinjaleve, të porosive që 
pandërprerë vijnë nga thellësitë e qenies 
dhe të ekzistencës së njerëzimit. 

Ali ALIU

E them edhe si lexues, edhe si bashkautor, 
sepse ky roman [Gjysma e Xhokondës] kështu 
është konceptuar, kështu është shkruar: të 

krijon mundësinë ta lexosh horizontalisht, 
por sakaq vertikalisht përplotësohet me 
subjekte, ngjarje e situata të nxitura nga 
fantazia e përvojat jetësore personale, çka ty 
vetë, pa e kuptuar, të kanë bërë bashkautor 
në shkrimin e këtij romani, i cili edhe është, 
edhe nuk është më i pari. Kur autori e 
arrin këtë, kur ai ua krijon hapësirën dhe 
mundësinë “bashkautorëve”, atëherë ai 
nuk ka shkruar në të vërtetë një libër, por 
një bibliotekë me libra aq të pasur, sa është 
edhe numri i lexuesve.

Lazër STANI

Proza e Zija Çelës ndjek ligjësitë e 
përhershme të artit, sikundër ngjet edhe 
me impulset krijuese të shkrimtarit. 
Prandaj narracioni i veprave të tij është 
dinamik e impulsiv, ai prek e operon 
me shtytësit ekzistencialë. Rrëfimi i tij 
kompleks i ngjan një teksti total, ku çdo 

gjë duhet të artikulohet artistikisht. Autori 
dëshmon prirje për asociativitet të gjerë të 
narracionit, për mjeshtërinë e zhvillimit të 
fabulës, ndërtimit të syzheut dhe estetizimit 
total të tekstit. Sa më shumë që kalon koha, 
opusi romansor i Zija Çelës zbulon shtresa e 
nënshtresa kuptimore, ide dhe mesazhe që 
dalin nga shtresimet asociative të rrëfimit të 
ndërtuara me mjeshtëri të madhe artistike.

Ramadan MUSLIU

ZIJA ÇELA
GJAKU I 

DALLËNDYSHEs

HUTIMI I AKILIT PËR HEKTORIN

Këndo, o muzë, mërinë e Akilit.
Iliada, Homeri

Hektor K. u zhduk nga shtëpia pasditen 
e së premtes, dy ditë përpara se të 

mbushte tridhjetë e nëntë vjeç. Zhdukjen 
e tij në fillim askush nuk e vuri re, nëna i 
kishte vdekur gati para tre vjetësh, ndërsa 
babai, që thoshin se kishte qenë tregtar 
shëtitës, ishte ndarë nga kjo jetë shumë 
kohë më parë, që kur ai ishte fëmijë, aq sa 
mund të krijohej përshtypja se babai i tij në 
këtë jetë nuk kishte ekzistuar kurrë. 

Hektori jetonte i vetëm në një ndër 
shtëpitë më të vjetra të qytetit, bënte një 
jetë të mbyllur dhe gjatë ditës i kishte të 
pakta takimet me njerëzit që mund ta vinin 
re mungesën e tij. 

Një ditë pas zhdukjes, mungesën e vuri 
re një postiere, më e vjetra postiere e qytetit, 
që kishte për t’i dorëzuar një zarf që kishte 
ardhur nga jashtë shtetit rekomande. Ajo 
trokiti në portën e gdhendur me figura 
engjëjsh dhe askush nga brenda shtëpisë 
nuk iu përgjigj, por postierja mundi të 
ndiejë një erë të çuditshme si prej kufome. 
E alarmuar, ajo njoftoi në polici, ku një 
polic me një stilolaps që nuk shkruante 
mirë mbajti shënim shqetësimin e saj dhe 
gjithë përtim ia dorëzoi kolegut të tij për 
t’ia përcjellë një patrulle që u urdhërua të 
bënte kontrollin.

Dy policë të bëshëm mbërritën pranë 
shtëpisë së Hektorit, trokitën, erdhën 
rreth e qark, u përpoqën të kuptonin se 
çfarë ndodhte aty brenda prej dritareve që 
ishin mbyllur fort me kanate druri, pastaj 
shpërthyen derën e shtëpisë dhe ashtu siç 
hynë me vrull, dolën menjëherë me vrap nga 
era që iu përplas në fytyrë; ishte një aromë 
e tmerrshme formaline, përzier me një erë 
mishi të kalbur që gati të zinte frymën. 

Në fillim menduan se mos Hektor K. 
kishte vdekur në shtëpinë e tij, i braktisur 
siç edhe kishte jetuar, por duke kërkuar 
më pas me qetësi dhe me imtësi, pasi aty 
mbërritën edhe hetuesit e lajmëruar prej 
tyre, u konstatua se era e mishit të kalbur 
nuk ishte mish njeriu, ajo vinte nga disa 
trupa të squllët breshkash të cilave u ishte 
marrë zhgualli dhe qenë lënë lakuriqe 
në dysheme. Zhgualli i tyre u gjend në 
disa kavanoza, përzier me eter dhe me 
substanca të tjera që kutërbonin. 

Policët thërritën ekspertët dhe nga 
kontrolli i mëtejshëm i tyre u bë e qartë 
se Hektor K. e kishte kthyer shtëpinë e tij 
në një laborator ku ishte marrë me disa 
kërkime të paregjistruara askund.

Mishin e squllur të breshkave e hodhën 
në një thes për ta zhdukur më pas në plehra, 
ndërsa për Hektorin menduan se do të 
kthehej sërish; nuk kishin arsye ta shpallnin 
të zhdukur.

Hetuesit mbajtën shënim sa mundën, 
fotografuan epruvetat me ngjyra xixëllitëse 
dhe dyshimi i parë ishte se mos ai merrej 
me formulën e ndonjë vere kontrabandë 
apo të ndonjë pijeje tjetër. Kërkuan se mos 
gjenin shishe apo etiketa të dyshimta, por 
asgjë nuk gjetën.

Një prej hetuesve të qytetit, Omer 
Lamallari, e dërgoi emrin e Hektor K. në të 
gjitha pikat e kufirit dhe rezultoi se ai nuk 
kishte dalë jashtë shtetit. 

I plotfuqishmi i lagjes së lumit ngarkoi 
disa prej peshkatarëve të vjetër të shihnin 
se mos trupi i tij gjendej në lumë, por më 
kot; nxorën edhe një lajmërim në radion 
lokale të qytetit, por kjo vetëm e shtoi më 
tepër misterin e zhdukjes.

Fqinjët nisën të dëshmonin për jetën e 
tij të vetmuar; askush prej tyre nuk kishte 
vënë re ndonjë të dhënë të çuditshme. Ai 

Takim me shkrimtarin në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të premten, datë 19, ora 12.00
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Takim me shkrimtarin në stendën “Onufri” 
në Panairin e Librit, të ejnten, datë 18, ora 18.00

BASHKIM HOXHA
NJË SHAKA E VOGËL

ME VDEKJEN

ishte mjaft korrekt me ta, madje shquhej 
për një sjellje aristokratike, të harruar nga 
të tjerët, vetëm herë pas here e shihnin 
që mbante në duar breshka, zhapikë apo 
flutura, pjesë e pasionit të shpallur prej tij 
për natyrën. Edhe në qendrën e tij të punës, 
në një fabrikë vere ku punonte si teknolog, 
askush nuk mund të sillte ndonjë dëshmi të 
dobishme. Ai vetëm kishte kërkuar të bënte 
lejen e prapambetur të vitit të kaluar dhe 
kishte vetëm dy ditë që nuk paraqitej aty.

“Pardje ishte. Dorëzoi punën dhe nuk 
dha asnjë shenjë se mund edhe të mos 
kthehej”, - dëshmoi shefi i laboratorit.

I fundit që e kishte parë ishte Fotioni, 
berberi i lagjes Kala, me të cilin ishin 
përshëndetur, kishin shkëmbyer disa 
batuta që nuk kishin asnjë kuptim, si për 
shembull: Si po ia kalon? Ja, të shtyjmë edhe 
këto treqind vite të tjera që na kanë mbetur. 
Pastaj qenë ndarë secili në hesap të vet.

Akil L. u vërtit i hutuar në rrugë kur në 

shtëpinë e Hektorit tashmë nuk ishin vetëm 
dy policë. Kishte mbërritur një ekip i tërë 
që mbante shënim gjithçka. Ai u afrua të 
bisedonte me ta, por njëri prej civilëve që 
shënonte inventarin e sendeve i bërtiti:

- Largohu që aty. Ende nuk kemi 
mbaruar punë.

Akil L. ishte ndër të paktët njerëz që 
herë-herë e shoqëronte Hektorin në klubin 
ku mbrëmjeve rrëkëllenin ndonjë gotë 
uzo dhe nëse policët do ta bënin punën 
seriozisht e do ta pyesnin, ai do t’u thoshte 
se disa ditë më parë Hektori i kishte lënë një 
kopje të çelësit të shtëpisë, duke i thënë se 
mund të largohej për pak kohë dhe i lutej që 
të kujdesej për lulet dhe për gjithçka tjetër në 
mungesë të tij, detyrë kjo që ai do ta kishte 
harruar, po të mos ia kujtonte kjo prani 
e policëve, të cilët kishin nxjerrë dy vazo 
orkide në oborr. Këtë do t’u thoshte po ta 
pyesnin, edhe pse duke parë alarmin e kaq 
shumë njerëzve që kishin hyrë në shtëpinë 
e tij nuk e besonte se largimi i fqinjit të tij 

ishte i përkohshëm, aq shkurt sa mund të 
jetonin lulet nën kujdesin e një të huaji.

- Unë kam çelësin e shtëpisë, - bërtiti ai. 
- Përse nuk ma kërkuat, por e shpërthyet 
derën? Shiko si e keni shqyer. Menteshat i 
keni nxjerrë jashtë përdorimit. 

- Të thashë një herë, largohu! - Civili nuk 
ia zgjati dhe nuk i kushtoi fare rëndësi. - Ik!

Akil L. turfulloi duke thënë nëpër 
dhëmbë se nuk është e drejtë që nuk e 
kishin marrë fare në pyetje dhe për këtë 
i vinte inat. Sipas tij, kjo ishte mungesë 
serioziteti për hetimin; gjithçka bëhej shkel 
e shko. 

U tërhoq në trotuarin përballë dhe 
ndoqi me zemërim punën që ata po bënin. 
Punë! E çfarë dreq pune është kjo? Sa për të 
kaluar radhën.

Po ta kishin marrë mundimin e t’i 
drejtoheshin me ndonjë pyetje, qoftë edhe 
egërsisht, siç dinë të bëjnë ata zakonisht, 
nga Akil L., sigurisht po qe se Akil L. do të 
donte t’u përgjigjej, do të mësonin se kohët 
e fundit Hektor K. ishte i angazhuar në një 
eksperiment alkimie për të gjetur sekretin 
e pavdekësisë së njeriut, madje për këtë 
kishte shkruar edhe një traktat në stilin e 
traktateve të mesjetës, të cilin me siguri 
mund ta gjenin midis letrave të shumta që 
ata i hidhnin majtas-djathtas si gjëra pa 
vlerë.

Të gjitha këto, edhe pse mund të 
dukeshin informacione aspak serioze dhe 
fjalë të pabesueshme, teori konspirative 
që jo të gjithë i vlerësonin, Hektor K. ia 
kishte treguar vetë, një mbrëmje kur hëna 
ishte e plotë dhe kishte zbritur aq afër sa 
dukej sikur të ulej në sup dhe kur siluetat e 
pemëve kishin një tis të çuditshëm argjendi; 
ndoshta këtë pamje ta krijonte fakti që të dy 
ishin të dehur dhe flisnin për magjira.

Hektor K. kishte recituar me zë të lartë 
nën dritën e hënës disa vargje nën këtë tis 
argjendi që derdhej ngado si një pluhur 
magjepsës, vargje që thoshte se i kishte 
marrë nga një libër i vjetër. Në libër ato 
kishin ardhur nga një papirus shumë më 
i vjetër. Këto vargje njerëzit i përsërisnin 
herë pas here në kohë të ndryshme brez pas 
brezi si një kërkesë për të gjetur atë sekret 
që tashmë ai besonte se do ta gjente.

Vargjet ishin këto:

Oh, moj jetë,
kur na sjell një kënaqësi të tillë siç është 

dashuria,
përse rend dhe ikën duke na braktisur 

çastin?
Përse na bën më pas të vdekshëm?
Dua ta shijoj dashurinë pa mbarim, në 

përjetësi!

Pas këtyre vargjeve, Hektori i kishte 
thënë se, edhe pse ende sekreti nuk është 
gjetur, ekzistonte plotësisht mundësia që 
njeriu ta bënte jetën e tij të pavdekshme; 
të pavdekshme ndoshta jo që në fillim, por, 
sidoqoftë, mund ta zgjaste dy-tri herë më 
shumë sesa i tërhiqte zvarrë vitet tani.

“Po bëj disa eksperimente me shumë 
vlerë. Është fakt që breshka jeton 300 vjet. 
E pra, një sekret e ka jetëgjatësia e saj. Nuk 
duhet të jetë e pamundur për ta gjetur 
sekretin edhe për jetëgjatësinë e njeriut”.

Por hetuesit nuk e kishin konsideruar 
fare Akilin. Kishin pyetur vetëm banakierin 
e klubit të tyre të përbashkët, Kriston, dhe 
ai nuk u kishte treguar se me cilin ndante 
bisedat e mbrëmjes para gotës Hektor K., 
por kishte thënë: rrinte vetëm, fare vetëm, 
duke menduar se kështu e shpëtonte Akil 
L.-në nga bezdia e pyetjeve dhe nga sikleti 
i hetimit. 

Shtëpia e Hektor K. ishte ndër më të 
vjetrat e qytetit. Ajo kishte frëngji të vogla 
prej nga shikohej mali i lartë dhe një pjesë 
e lumit, ndërsa çatia mbahej nga disa trarë 

të vjetër në të cilët ishte improvizuar një 
bibliotekë me shumë libra, pjesa më e 
madhe e tyre e pluhurosur. Në një kënd të 
shtëpisë ishte ngritur një laborator i vërtetë 
me epruveta në të cilat qe dekantuar llumi 
i disa substancave në ngjyra të çuditshme 
të shndritshme. Krevati ishte lënë i 
parregulluar, por teshat e përditshme qenë 
marrë të gjitha. Rreth e qark murit qenë 
vendosur mjaft fotografi bardhë e zi dhe 
një e vetme me ngjyra. Fotografia i përkiste 
një vajze të cilën askush nuk e njihte. Ajo 
kishte pozuar mes luleve një ditë me diell 
në Sheshin e Republikës në kryeqytet. 

Duke kërkuar të dhëna për të, hetuesit 
mësuan se ishte një studente, e zhdukur 
edhe ajo; për të thoshin se kishte ikur te 
disa të afërm në qytetin ku banonte edhe 
Hektor K., por të afërmit nuk dinin gjë për 
këtë. 

Vajza quhej Rita, por jo Margarita, siç 
mund të ngatërrohej. 

Me sa dukej, ata qenë zhdukur që të dy, 
por askush nuk dinte të thoshte se çfarë 
kishte ngjarë. 

Fakti që të zhdukurit ishin dy e bëri edhe 
më misterioze historinë; derisa u mësua 
kjo gjë njerëzit diskutonin për breshkat 
e zhveshura nga koraca, më pas të gjithë 
filluan të krijonin historinë e të dyve në 
variante të ndryshme, të cilat në shumicën 
e rasteve përfundonin në skenë vetëvrasjeje 
ose arratisjeje, edhe pse asnjë gjurmë e tyre 
nuk gjendej askund. 

E vërteta ishte se ata të dy kishin rënë 
në dashuri dhe kjo nënkuptonte edhe 
mundësinë e ndonjë krimi, sepse në mënyrë 
të pashpjegueshme arsyeja e parë e çdo 
krimi është dashuria. 

Hetuesit nuk u morën gjatë me zhdukjen 
e të dyve. U vërtitën në disa versione dhe 
mundësi më shumë në diskutime me njëri-
tjetrin, duke i rrëzuar të gjitha me një nuk 
ka mundësi. Fakti që të zhdukur ishin dy të 
dashuruar e bënte edhe më të pakuptimtë 
kërkimin e tyre, sepse të dashuruarit bëjnë 
fare natyrshëm çdolloj marrëzie që nuk e 
kap logjika normale e procesit të hetimit. 
Por edhe për të arritur në mbylljen e dosjes 
me shënimin zhdukur, që në shumicën e 
rasteve nënkuptonte vdekur, e kishin të 
vështirë.

Hetuesi Omer Lamallari ishte ai që 
këmbënguli të mos e merrnin kaq seriozisht 
mungesën e Hektor K. 

- Ka disa lloje zhdukjesh, - u rrokanisi 
ai kokën me arsyetime të mërzitshme 
kolegëve të tij. - Kur dy njerëz duhen dhe 
më pas ndahen, ata quhen të zhdukur nga 
jeta e tjetrit. Ka edhe një këngë që thotë 
“zhduku nga jeta ime”. Po ky nga jeta e 
cilit është zhdukur? Po ajo? Ata nuk janë 
zhdukur, janë zhytur në jetën e njëri-tjetrit. 
Janë zhdukur nga ne. Po a ishin ata më 
parë të pranishëm në jetën tonë? Jo. Mos 
harroni, pastaj, se ne kemi rregullën që 
nëse duhet që dikush të shpallet i zhdukur, 
këtë gjë duhet ta kërkojë një i afërm i tij. 
Më thoni, cili e kërkoi shpalljen e tyre të 
zhdukur, cili? Ndoshta ata janë duke bërë 
pushime në ndonjë plazh ekzotik, - tha ai 
në mënyrë bindëse, - dhe tallen me ne kur 
dëgjojnë se si i trajtojmë kaq seriozisht jetët 
e tyre dhe vrasim mendjen se çfarë mund të 
jetë bërë me ta. A thua kaq seriozisht sa ne 
hetuesit e marrin të tjerët jetën e tyre? Ky jo, 
njëherë, të jeni të bindur. Sa për atë vajzën, 
nuk di ç’të them.

Hetuesit u larguan një mëngjes të vranët 
dhe Akil L. së bashku me një marangoz u 
kujdes që të riparonte derën e shqyer, duke 
qenë fare i paqartë se çfarë do të bënte më 
tej me këtë shtëpi tani që pronari i vetëm 
i saj ishte regjistruar tashmë në dosjet e 
policisë dhe mund të shpallej nga çasti në 
çast i zhdukur apo i vdekur.
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poezi nga Mihalis Pieris (1952-2021)

Mihalis Pieris, krijuesi qipriot shumëdimensional u nda nga jeta këto ditë në 
Nikosia..

Poet, përkthyes dhe lektor universitar Mihalis Pieris lindi në Eftagonia (Qipro) në 
vitin 1952. Studioi filologji e teatër në Selanik dhe Sidnei dhe ka punuar si hulumtues 
dhe pedagog në shumë universitete e qendra studimore në Greqi, Europë, Amerikë 
dhe Australi. Është themelues i Greek Theatrical Workshop në Universitetin e Sidneit 
(1979) dhe i Studios Teatrore të Universitetit të Qipros (1997), ka përshtatur dhe vënë 
në skenë vepra të letërsisë mesjetare dhe të Rilindjes, si Kronikën mesjetare të Qipros 
të Leontios Maheras dhe Erotokriton, vepër rilindase e Viçenso Kornaros (Vincenzo 
Cornaro). Nga viti 1993 dha leksione poezie dhe teatri në Universitetin e Qipros.

Mihalis Pieris është një dijetar i njohur në shkallë ndërkombëtare i kulturës 
greke dhe letërsisë qipriote. Me kulturë dhe arsim të thellë humanist u shërben 
me ndershmëri dhe pasion letrave greke dhe ka hapur horizonte të reja për Qipron 
shpirtërore, se ka shkruar dhe botuar studime duke theksuar ndërkombëtarisht 
veprat-stacione të letërsisë qipriote. Ishte nismëtar për themelimin e Fakultetit 
Filozofik, Shkollës së Gjuhës Greke, të Qendrës Kulturore dhe Studios Teatrore të 
Universitetit të Qipros, të cilat i drejton prej shumë vitesh.

Mihalis Pieris është ndër hulumtuesit më të shquar të poezisë së Kavafisit dhe 
Seferisit, dhe ka dhënë një vepër themelore në fushën e hulumtimit dhe interpretimit 
filozofik. Vepra e tij letrare (poezi, tregim, teatër, përkthim, përshtatje) ka gjetur 
miratimin mbarëgrek dhe një shtrirje ndërkombëtare. Ai ka botuar njëmbëdhjetë 
vëllime me poezi dhe ka përkthyer poezi të huaj dhe dramaturgji antike greke. Vepra 
e tij poetike është përkthyer në shumë gjuhë, si në italisht, frëngjisht, spanjisht, 
rusisht, rumanisht, bullgarisht, në gjuhën angleze në Australi dhe në shqip. Sidomos 
në poezi shfaq një aftësi të veçantë dhe unike duke transmetuar mjeshtërisht dhe 
bërë universalisht të kuptueshme ndjeshmëritë personale, përvojat dhe ndijimet 
intuitive. 

Ligjërimi i tij poetik është subversiv dhe konfrontues, dhe mbizotërohet  nga 
një ndjenjë e lartë morali poetik, i cili është kundër çdolloj mekanizmi tjetërsimi. 
Në gjuhën poetike të Pieris poeti dhe kritiku Jani Varveris zbulon një aspekt 
kosmopolitizmi dhe një “disponueshmëri gjuhësore vezulluese: nga elementet fjalë 
deri te zhargoni, nga dialekti qipriot deri në dhimotikinë e rrjedhshme dhe nga 
toponimet e huaja gjer në leximin e respektuar të një guri antik, në një gjuhë që krijon 
valle shumëngjyrëshe muzikore që të tërheq nëpër ëndrrat ekzotike të udhëtimit dhe 
pasionit erotik”.

Petro Çerkezi

Poezitë janë shkëputur nga vëllimi “Metamorfozë qytetesh”  botuar nga NERAIDA 
në vitin 2017 dhe përkthyer nga greqishtja nga Petro Çerkezi.

METAMORFOZË 
QYTETESH

Në kafen e qytetit

Pjesën e fatit të viteve të mia e kam marrë.
Çfarë më takonte erdhi tek unë dhe iku.
Tani rri vetëm. As tymos as pi.
Rri vetëm në kafene. Libra të sapofilluar
dhe shkrime të lëna gjysmëshkruar
Tekste që s’mund t’i mbaroj kurrsesi.

Vitet e mia ikën, morën fund.
Fuqia e trupit, e mendimit ka shteruar.
Kufomë që rri në kafen e qytetit
vështron lëvizjen nga qelqi i mjegulluar
hutimshëm. Filxhani bosh i kafesë 
mbi tryezën e lëmuar
që shkëlqen mbi mermerin e ftohtë 
të akulluar...

Odiseane
(ose ndryshe: poema dhe gratë që 

dashurojmë)

Mjeshtëria ime këtu e një mijë
(ndoshta dy mijë) vjet
të ngul vështrimin në sytë e grave
rrobat e tyre tek bien dalëngadalë 
t’i shoh lakuriq e gjysmëlakuriq
tek shkëlqejnë aromëdehëse. Mandej
t’i strehoj sundues për pak kohë
të jenë të gjitha gruaja ime
të më vështrojnë në sy si dëbora…

Sonte do të gatuaj atë që të pëlqen
do të të vesh për gjumë këmishë nate të 
bukur
pastaj do të varros duke të vajtuar si të 
vdekur 
sepse të desha duke të urryer
si kohën që ikën. Ndaj të gdhirë
do nisesh përsëri e di.

Nuk do të zvarritem në derë me dënesë.

Tërheq me një litar anijen e errët
duke shpresuar në mjegullën e një bregu 
tjetër.
Shumica e njerëzve nuk të njohin. Shiu
rreh dritaret dhe uji shtëpitë e tyre
se ke fuqinë n’ avull të shndërrohesh
si mjegulla. Hap petale dhe komplote 
erotike 
me belholla e shtojzovalle mpreh dhëmbin 
në zhavorr të mprehtë, vjen dhe rivjen 
sërish
por nuk je më burri im. U dashka shumë 
kohë
të të njoh. Zëri yt është tjetërsuar
dhe fryma jote ngjan e huaj.

Është puna ime, thua përgjërimi
me aroma dhe ngjyra mëndafshi
dete të largët dhe lumenj
me valëzim të lehtë. Poema
ka lindur në shtegtimet e mia.

Ende pikon gjak grash të dashura 
që shpuan gjoksin tim e zemrën 
pastaj më hodhën në greminë 
por mbeta gjallë. Por ato
humbën. Që të jetë kjo poemë.

Natë në Moskën e ngrirë

Të pagova dhe të preka duke belbëzuar
përpara çdo fjale dhe aroma dehëse
më çonte shumë larg vogëlush i njomë
në papafingon e errët, - ishe a nuk ishe 
prostitutë
u përkula dhe t’u fala për një çast
të mbajta lart dhe nuk mbeti atje 
asgjë e shëmtuar, por vetëm bukuria 
e paprekur e një kënaqësie bujare.

Gjersa mes mpirjes së thellë
çfarë bën o i marrë thirre dhe unë
duke u zgjuar vështrova nga dritarja
pashë dritë dritën e mbytur të qytetit
dhe kuptova. Nuk isha në shtëpinë
e braktisur në fushën e largët
por gjendesha në një greminë të lartë
kati i trembëdhjetë në Moskën 
e ngrirë. Dhe kur m’u fanitën 
lot në sy, ke sy të bukur më the
nga ata do të të kujtoj dhe tani

më duhet të shkoj dhe ike

dhe nuk të pashë më sërish
dhe nuk do të shoh më kurrë.Drejt 
Limasolit

Kur dashuria fillon diçka si kopsht
zhurmëron. Kur dashuria mbaron.

Ekzistojnë rrugë të largëta të mbyllura 

pa komunikim. Rrugë që nuk të nxjerrin 
asgjëkund. Të mbyllura dhe të pashkelura.

Diçka i detyrohem një rruge të tillë. 
Kthesa natore të vreshtave që të sillnin
pranë meje dhe të prekja e më prekje
fshehtazi. Diçka si melodi mistike 
e kënaqësisë, drithërimë që kujtesa donte
ta mbante ngrohtë që të rikthehet 
pas njëzet vjetësh, të sjellë erën e lagësht
të jugut, dënesën mbrëmësore të trumzës
dhe spazmën e kurmit tënd, ndërsa
xhipi zbriste ngadalë drejt Limasolit.

Drejt Limasolit. Po e shoh tani nga lart
qytetin ku u rrita. Drita të zbehta 
më udhëheqin në prehrin e tij lëngues.
Prostitutë e pagjumë më vështron, në 
shtrenjtësi
luksi dhe në shëmti mbytur
qyteti që kam dashur. Një qytet i huaj
kallp, qytet i shitur.

Por xhipi zbriste qetësisht nëpër natë
plot me miq nga e shkuara që asgjë
s’dëgjonin. Nga shkundja e tij dridhej 
brenda meje
pasioni. Puthja e fshehtë që përgatitej
lumë lumë i thatë që fryhej heshtur
dhe do shpërthente në çastin e 
pashmangshëm.

Kur ashensor i dëshirave
përgatit ngjitjen.

Dehje në BORDEUX

Do mbërrijmë me diell the dhe kështu 
ndodhi
dhe ujërat llamburitën me të vërtetë, 
të mora dorën dhe hymë në qytet.

Duke shtyrë dallgët hynte deti
në lumin e thellë dymëngësh
në ditë gri rrotullohej rrota
në këtë qytet të harruar në shi
tek ngjitej kujtesa si dredhkë
në shtëpinë e Moriakut. Kodra sërish
kodra të ulëta, vreshta pa fund
toka e bekuar që treti shumë shekuj.

Anglezë dhe franceze të dehur me verë të 
mirë
për katërqind vjet avullonin
çdo mendim për rebelim, me verën
i kemi në dorë thoshin më të urtët 
e vendësve në atë breglumë. 

Natën vonë në Café Dy Port
ngjyrën e verës krahasonim në çdo gotë 
të re
ngrohtësi e thellë në flakë ëmbëlsie 
narkotizuar
dhe atëherë kërkove trupin e saj të errët
ajo s’u dorëzua por propozoi
buzë të përndezura dhe sy lozonjarë
“së pari do të pish verën e mirë
të ndiesh aromën sa të luash mendsh
në thellësi fatale që eliminon kujtesën
dhe pastaj në përqafim të fortë të ndiejmë
praninë e vdekjes, në pasion të çmendur
shpirtdehur kënaqësive të furishme”.

Qyteti qen besnik

Dhe natyrisht vetëm qyteti mund të jetë
qen besnik. Qyteti partner
dhe qyteti ndihmëtar. Të fal
për çdo tradhti dhe të pranon sërish
në krahët e tij. Të çlirohesh
nga trupi që dëshiron plot zjarr

dhe nuk e ke.
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Libri që po lexoj ndërkohë

Janë disa librat që po lexoj ndërkohë, 
por ajo që më tërheq përditë e më 
shumë është rileximi. I kthehem dhe 
i rikthehem shpesh një libri që më ka 
lënë mbresa, më duket se zbuloj në të 
rrathë të pafundmë e të rinj kuptimorë, 
artistikë dhe estetikë. Sa për librat që po 
lexoj, sipas gjendjes janë libra  të cilët 
nuk mund të lexohen me një frymë. 
I pari është “Në botën e arbëreshëve 
të Italisë” i Eqerem Çabejt, tema e 
tij e doktoraturës në Universitetin e 
Vjenës më 1932, i dyti është “Pikëllim 
dhe arsye” i Josif Brodskijt dhe i treti 
“Shtërgjet” i Olga Tokarczuk.

Libri që më ka ndryshuar jetën

Do ishte mirë që kjo pyetje mos të 
ishte në njëjës, së paku për mua, sepse 
nuk ka një libër të vetëm që më ka 
ndryshur jetën. Sigurisht, ka disa libra 
të parë të cilët më kanë bërë magjinë 

e leximit, magji e cila më vonë është 
rritur nga libri në libër dhe nga autori 
në autor. Duhet të kem qenë 4-5 vjeç, 
kur motrat më lexonin “Xhaxha Stefin” 
dhe “Përrallat e Anastasisë”. Nuk më 
zinte gjumi, po të mos mi jepnin t’i 
mbaja natën nën jastëk. Pastaj erdhi 
koha e leximit vetjak, me “Aventurat 
e Çipolinos”, “Pinoku” etj. Nga libri në 
libër, nga viti në vit, ata ndërtonin botën 
e mrekullueshme të librit, nga pushteti 
i së cilës nuk mund “të shpëtoj” më.  

Libri që do të doja të kisha lexuar

Librat që kam lexuar, sado e gjatë të 
jetë lista, janë prapë shumë më pak nga 
ata që do të doja të kisha lexuar.

Libri që pati ndikimin më të madh në 
shkrimet e mia

Libri im më i dashur është “Fije bari” 
i Walt Whitman. Nuk e di ç’ndikim 

të shfaqur apo të fshehtë ka patur në 
poezinë time, por dua të besoj se edhe 
pse e kam lexuar e rilexuar dyzetë vjetë 
me radhë, përsëri e lexoj me kënaqësi 
dhe marr mesazhe e ngasje që nuk i 
kisha zbuluar më parë. 

Libri që më ndryshoi mendjen

Them që të gjithë librat bashkë, më 
kanë ndryshuar mendjen. Edhe librat 
e mirë, por edhe librat e dobët. Të parët 
për të mprehur kërkesat dhe shijet, të 
dytët për t’iu shmangur grafomanisë 
dhe banalitetit.
    

Libri i fundit që më bëri të qaj

Kam gjashtëdhjetë vjetë që vetëm jam 
ngazëllyer dhe nuk kam qarë nga librat.

Libri i fundit që më bëri të qesh

Sa herë dua të krijoj një klimë sa më 
gazmore e relaksuese për veten, marr 
në duar “Don Kishotin”, ose “Ushtari i 
mire Shvejk”.

Libri që më vjen turp që s’e kam 
lexuar ende

Libri që më vjen turp që nuk e kam 
lexuar, nuk është i vetëm. Ai është në 
shoqërinë e shumë librave të tjerë, 
që janë në krye të listave anëembanë 
botës. Historia e librave është shumë 
interesante. Disa shkëlqejnë shpejt, por 
jetojnë shkurt, disa shkëlqejnë ngadalë 
po jetojnë në shekuj. Ngushëlloj veten 
se pjesën më të madhe të librave që 
jetojnë me shekuj, i kam lexuar.

Librat që kam dhuruar

Kam dhuruar shumë libra, që i kam 
patur në dy kopje. Po kam dhuruar 
edhe libra që i kam dashur shumë. Para 
tridhjet vjetësh i kam dhuruar librin 
“Rrënjët” të Sadik Bejkos, një miku tim 
poet dhe studjues, meqë e dija se atij i 
duhej me shumë. Më vonë, Sadiku më 
dhuroi një fotokopje të librit, të lidhur 
mjaft bukur. Po ashtu, kam dhuruar 
libra në shtëpitë e të moshuarve.  

Libri me të cilin dua të mbahem 
mend

Mbas librave “Mos më pyet ku kam 
qenë” dhe “Të gjallë e të vdekur”, them 
se do të mbahem mend me librin tim 
të radhës.

Libri që me bën të ndihem mire

Është e gjatë lista e librave dhe autorëve 
që më bëjnë të ndjehem mire, duke 
filluar nga tragjeditë e Sofokliut dhe 
të Shekspirit, novelat e Gogolit dhe të 
Kutelit, proza e Markezit dhe Kadaresë, 
poezitë e Ungaretit e të Lazgushit, etj.

Libri që mendoj se është më i 
nënvlerësuar

Jo libri, por gjithë letërsia e autorëve të 
pas viteve 90, mendoj se nuk ka patur 
vlerësimin dhe mbështetjen e duhur.
 

10.11.2021

ILIRIAN ZHUPA
Libri që pati ndikimin më të 

madh në shkrimet e mia?

Libri im më i dashur është 
“Fije bari” i Walt Whitman.

Pyetësori “Librat e jetës sime” Botime të 
reja nga 
Minerva



ExLibris  |  E SHTUNË, 13 NËNTOR 202122

kandinsky: 
Artisti që pikturoi 

muzikën

Na ndodh të gjithëve që kur gjendemi 
përpara disa pikturave abstrakte, 

siç janë edhe veprat e Wassily Kandinsky 
(1866-1944) dëgjojmë shikues të ndryshëm 
të shprehin atë komentin më të rëndomtë, 
vulgar e më të urryer për artistët, e madje 
edhe tejet ofendues për vetë artin: “Edhe 
unë e bëj këtë,” ose “Edhe një fëmijë mund 
ta bëjë këtë.” E vërteta është “JO”, një njeri 
i zakonshëm apo një fëmijë nuk mund të 
krijojnë vepra të tilla arti, sado abstrakte 
apo minimaliste të duken ato. E vetmja e 
vërtetë që mbartin komente të tilla është se 
artistët gjatë gjithë karrierës së tyre, deri në 
frymën e tyre të fundit, synojnë të krijojnë 
një art fëmijëror, pasi një dorë e pjekur që 
pikturon me thjeshtësinë dhe dëlirësinë e 
një fëmije është arritja më sublime në art. 

Një gabim tjetër që bëjnë shikuesit 
e zakonshëm, artdashësit fillestarë dhe 
artistët amatorë, është se mendojnë që 
arti është naiv dhe aftësia artistike nuk 
është gjë tjetër veçse një talent, aftësi, apo 
mjeshtëri e dorës, pa kuptuar se sa të thella 
dhe gjithëpërfshirëse ishin mendjet e 
krijuesve të këtyre kryeveprave. Ndaj, teksa 
flasim për veprat abstrakte të piktorit rus 
dhe teoricienit të artit, Wassily Kandinsky, 
duhet të kuptojmë se ai ishte ndër artistët 
më të formuar dhe më intelektualë të 
shekullit të 20-të. 

Ashtu si Paul Gauguin ndoqi thirrjen e 
artit dhe la karrierën, familjen dhe Evropën 
për të shkuar përtej oqeanit, Wassily 
Kandinsky, djalë i një tregtari të pasur 
çaji, pasi studioi juridik dhe financë në 
Universitetin e Moskës, e pasi u bë profesor 
i shkencave juridike, braktisi punën e tij 
të rehatshme dhe vendosi të bëhej artist. 
Nga Rusia ai u zhvendos në Gjermani, 
u regjistrua në Akademinë e Arteve të 
Mynihut, dhe u bë një nga piktorët më të 
rëndësishëm modernë të shekullit të 20-të, 
duke u njohur sot si babai i artit abstrakt.

Çfarë e bëri një jurist e financier, 
një intelektual të shquar i cili e mbrojti 
doktoratën e tij me disertacionin 
“Legjislacioni mbi pagën e punëtorëve" të 
merrte këtë kthesë të papritur? 

Kishte dy ngjarje që e shtynë 
Kandinsky-n të merrte kthesën radikale në 
jetën e tij. E para ishte ekspozita e piktorëve 
impresionistë në Moskë në vitin 1895, ku 
ai pa serinë e tablove Mullarët e Kashtës 
nga Claude Monet, të cilat me ngjyrat e 
larmishme, me trajtimin e menjëhershëm 
e të papërfunduar e habitën tërësisht 
Kandinsky-n. Më vonë ai do e kujtonte 
kështu atë moment:

Unë nuk arrita t’i dalloj që ishin mullarë 
kashte. Aftësia për t’i mos njohur ato ishte 
e dhimbshme për mua. Dhe, mendova se 
objekti i pikturës ishte zhdukur dhe unë 
pashë me hutim se tabloja jo vetëm që 
më kaplonte, por u rrënjos në mënyrë të 
pashmangshme në kujtesën time. Piktura 
befas mori një forcë dhe shkëlqim përrallor.

Ngjarja e dytë erdhi nga një opera. Gjatë 
shfaqjes së veprës muzikore Lohengrin të 
kompozitorit të njohur Richard Wagner 
në Teatrin Bolshoi në Moskë, Kandinsky 
përjetoi sinestezinë, një fenomen mendor, 
një shpërthim i papritur neurologjik në të 
cilin shqisat e shumta mund të përzihen 
me njëra-tjetrën. Përmes muzikës ai mund 
të shihte ngjyra dhe për çdo tingull i shfaqej 
një nuancë e caktuar: “I pashë me shpirt 
të gjitha ngjyrat e mia, ato u shfaqën para 
syve të mi. Linja të egra, gati të çmendura 
u skicuan vetiu para meje.”

Njerëzit e diagnostikuar me sinestezi 
shprehen se ata mund të dëgjojnë tingujt 
e ngjyrave ose të ndiejnë realisht në 

gjuhën e tyre shijen e muzikës. Sinestezia 
(ose "perceptimi i bashkuar", vjen nga 
fjala greke syn që do të thotë "bashkim" 
dhe aisthesis që do të thotë "perceptim"). 
Është një fenomen i rrallë, por real, në të 
cilin një shqisë, si për shembull dëgjimi, 
aktivizon njëkohësisht një shqisë tjetër, siç 
është shikimi. Njerëzit me sinestezi nisin 
të nuhasin diçka kur dëgjojnë një tingull, 
ose shohin një formë kur hanë një ushqim 
të caktuar. Kandinsky me të vërtetë shihte 

ngjyra kur dëgjonte muzikë dhe dëgjonte 
muzikë kur pikturonte. Ndaj edhe pas asaj 
ngjarje Kandinsky vendosi të pikturonte 
muzikën. Kjo është arsyeja përse ai i vuri 
tituj muzikor shumë prej pikturave të tij, 
si Kompozim ose Improvizim.

Më vonë ai shkroi se gjatë operës së 
Lohengrin, "U bë absolutisht e qartë për 
mua se arti në përgjithësi ishte shumë 
më i fuqishëm se sa e kisha menduar dhe 
se, nga ana tjetër, piktura ishte e aftë të 

zhvillonte kompetenca të ngjashme me 
ato të muzikës".

Ndaj edhe pas këtyre përvojave, ashtu 
siç shihet edhe tek vepra Kompozim 
VII, Lëkundja, Linja Transversale, dhe të 
gjitha tablotë e tij, Kandinsky shpalosi 
një abstraksion të matur, të pjekur, 
metodik dhe të plotë. Ai nisi të pikturojë 
atë që muzikantët arrinin të krijonin 
me muzikën. Ai u bë artisti që pikturoi 
muzikën. Dhe, përmes formave abstrakte 
ai nisi të shprehte shpirtin njerëzor.

Fillimi i shekullit të 20-të ishte kulmi 
i modernizmit ndaj thyerja e traditës 
ishte një domosdoshmëri. Koha ishte më 
se e përshtatshme për kultivimin e një 
arti shenjash dhe simbolesh. Kësisoj arti 
abstrakt nisi të perceptohej si thyerje e 
traditës së vjetër të artit si një përfaqësim 
i realitetit të dukshëm. Kandinsky do e 
thyente tërësisht atë që në art njihej si 
"tirania e objektit". Duke e krahasuar 
pikturën me muzikën (e cila ekzistonte 
dhe kishte përmbajtje edhe pa qenë objekt, 
por vetëm tinguj), ai synonte të pikturonte 
imazhin e perceptuar, i nxitur nga ajo që ai 
e quante “shtysë e brendshme.” 

Kandinsky synonte të prekte shpirtin 
e shikuesit. Për të, ngjyrat ishin një mjet 
për të arrirë një ndikim të drejtpërdrejtë 
mbi shpirtin e njeriut. Ai e ilustroi pikturën 
me pianon, duke u shprehur se: “Ngjyrat 
janë tastet e pianos. Sytë janë rrahjet e 
tyre. Shpirti është piano, me shumë nota.” 
Ndaj sa herë që pikturonte ai imagjinonte 
se luante pianon e shpirtit. Muzika dhe 
piktura udhëtojnë drejtpërdrejtë në 
zemrën e njeriut ndaj ai dëgjonte muzikë 
kur pikturonte dhe tingujt e muzikës i 
hidhte përmes ngjyrave mbi kanavacë.

Për më tepër ai ndiente zili për lirinë që 
kishte kompozitori kur shkruante muzikë. 
Kompozitori krijonte pa u mbështetur në 
subjekte të prekshme e të dallueshme. Ndaj 
veprat e tij më të rëndësishme ai i titulloi 
“Kompozim,” duke i renditur deri në dhjetë 
të tilla. Ndaj siç shohim edhe tek veprat 
e tij ato tablo na prekin porsi partitura 
muzikore, e ne përjetojmë melodi ngjyrash 
e linjash. 

Por, Kandinsky shkoi edhe më tej 
muzikës, ai e shihte pikturën si një betejë, 
kontradiktë dhe mosmarrëveshje. 

Në një prej letrave të tij të datës 
18 janar 1911, Kandinsky shkroi për 
zhvillimet e fundit në pikturë duke i 
përshkruar "me një natyrë konstruktive 
dhe gjeometrike," dhe me këtë kishte në 
mendje veçanërisht kubizmin francez, i 
cili edhe pse konsiderohej shumë novator, 
për atë mbetej shumë "logjik." Kandinsky 
tentonte të shkonte përtej çdo forme 
logjike, ai synonte konfliktin e ngjyrave, 
ndaj për këtë arsye ai krijoi tabelën e vet 
të ngjyrave. 

Si një intelektual dhe teoricien i denjë 
i artit, Kandinsky kishte ndjekur me 
vëmendje teorinë e ngjyrave të fiziologut 
vjenez Ewald Hering i cili sugjeronte 
se ekzistonin katër ngjyra primare: 
jeshilja, e kuqja, bluja dhe e verdha. Për 
më tepër, Hering argumentonte se në 
perceptim këto ngjyra ekzistojnë si çifte 
të kundërta (jeshilja kundrejt të kuqes, 
dhe bluja kundrejt të verdhës). Ndryshe 
nga Hering, Kandinsky krijoi një hierarki 
midis palëve antagoniste. Për të, e 
verdha dhe bluja përfaqësonin antitezën 
primare midis ngjyrave të ngrohta dhe të 
ftohta. Ai i konsideronte të bardhën dhe 
të zezën vetëm pak poshtë tyre për nga 
rëndësia, pasi ato përcaktonin hije-dritën 
e një ngjyre. Për të shkaktuar konflikt, 

Dr. Bledar Kurti
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Kandinsky theksonte lëvizjen këndore 
dhe të mprehtë dhe betejën e ngjyrave të 
lehta, të ftohta dhe të ëmbla si kontrasti 
kryesor në një tablo. Ai zbuloi relativitetin 
e ngjyrës. Sipas tij, bluja dhe e verdha ishin 
polet ekstreme, ato përfaqësojnë shpirtin 
dhe pasionin, dhe tensioni i krijuar përmes 
përzierjes shpaloset përmes jeshiles, 
ngjyrës së qetësisë. E bardha kishte efektin 
e heshtjes së madhe, ndërsa e zeza ngjason 
me një plotësi vdekje pas shuarjes së diellit, 
ndërsa grija ishte pa tingull dhe pa lëvizje. 
E kuqja simbolizon pushtetin, energjinë, 
gëzimin, dhe triumfin. 

Për Kandinsky-n, jo vetëm që ngjyrat 
kishin botën e tyre, por edhe format 
gjeometrike përmbanin personalitet. 
Forma e tij e preferuar ishte rrethi. 
Kjo formë gjeometrike përfaqësonte 
përsosmërinë ose plotësinë, ndërsa gjysmë-
rrethi i shtrirë simbolizonte qetësinë, e 
ai në këmbë energjinë. Trekëndëshi me 
majën e drejtuar lart apo linjat e drejtuara 
në krye të tablosë tregonin ritëm dhe 
gëzim, ndërsa të drejtuara për nga poshtë 
tregonin trishtim. Në këtë mënyrë, për herë 
të parë Kandinsky themeloi një gjuhë të re 
në art, një formë pamore komunikimi.

Fundi i shekullit të 19-të dhe fillimi 
i shekullit të 20-të, përveç konsolidimit 
të aparatit fotografik si sfidë për fushën 
artistike, dhe me ardhjen e industrializimit 
si fenomen nxitës ndaj ripërtëritjes 
krijuese, ishte edhe periudha e zbulimeve 
të mëdha shkencore. Ndarja e atomit ishte 
një zbulim shumë i rëndësishëm i kohës 
dhe pati një ndikim të madh në kulturën e 
gjerë. Shoqëria në tërësi nisi të kuptonte se 
bota materiale solide mund të shpërbëhej. 
Çdo objekt i fortë, qoftë edhe vetë njeriu 
mund të shpërbëheshin në një mosgjë, 
ndaj edhe intelektualët dhe artistët e 
mënjanuan aspektin material e u drejtuan 
për nga aspekti shpirtëror. Kandinsky u 
ndikua shumë nga kjo shpikje dhe ajo e 
ndihmoi të ecte drejt aspektit shpirtëror 
të artit dhe botës në tërësi. Ai shkroi: 

Një ngjarje e rëndësishme shkencore 
hoqi një prej pengesave më të rëndësishme 
prej rrugës sime. Kjo ishte ndarja e 
mëtejshme e atomit. Rënia e atomit u 
barazua, në shpirtin tim, me rënien e të 
gjithë botës. Nuk do të befasohesha nëse 
një gur do tretej në ajër përpara syve të mi 
dhe të bëhej i padukshëm. Shkenca dukej 
e shkatërruar.

Në drejtimin shpirtëror Kandinsky 
u dha pas eshatologjisë së krishterë, një 
degë e rëndësishme mbi “ditët e fundit 
të botës” apo profecinë apokaliptike. 
Në vitin 1910 ai shkroi një libër me titull 
Në Lidhje Me Shpirtëroren në Art, në të 
cilin e përshkruante artistin si “profet.” 
Dhe, pikturat e tij të viteve të më pasme 
bazoheshin mbi tematikat e ngjarjeve 
të rëndësishme biblike si arka e Noeut, 
Jona në barkun e peshkut, ringjallja e 
Krishtit, katër kalorësit e Apokalipsit, 
etj. Pak vite më vonë bota do hynte në 
Luftën e Parë Botërore, e njohur si Lufta 
e Madhe, konflikti më vrastar që kishte 
përjetuar njerëzimi në historinë e vet, dhe 
kjo e përforcoi edhe më shumë teorinë e 
Kandinsky-t se arti ishte edhe profeci.

Si i krishterë ortodoks, aspekti 
shpirtëror ishte tejet i rëndësishëm për 
Kandinsky-n. Ai shoqërohej gjithnjë 
nga vizionet e Gjykimit të Fundit, në të 
cilin engjëjt hakmarrës i fryjnë borive të 
dënimit për të shkatërruar gjithçka në 
botën e rënë nga mëkati. Tek libri i tij Në 
Lidhje Me Shpirtëroren në Art ai shpalosi 
besimin e tij se një ditë mëkatarët do të 

mbizotëroheshin nga të shenjtët. Ai ishte 
i bindur se piktori mund të udhëhiqej nga 
zëri i "Moisiut të padukshëm", ndaj edhe 
shpresonte tek një rizgjim shpirtëror 
mbarë botëror. “Moisiu i padukshëm” apo 
“shtysa e brendshme” e ndihmuan atë të 
pikturonte një art të pastër e të kulluar, e 
sipas tij ky art i pastër dhe i kulluar ishte 
arti abstrakt.

 Për më tepër, sipas tij, arti i ri 
ishte mbartur në artin e vjetër, por vetëm 
kërkonte që të zbulohej e të përsosej. Për 
ta ilustruar këtë ai përdori si shembull 
Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re. Për 
të ilustruar trashëgiminë e artit të vjetër 
ai përdori teologjinë e krishterë përmes 
së cilës Dhjata e Re zbuloi atë që Dhjata 
e Vjetër kishte fshehur. Mbi këtë bazë ai 
krijoi pikturën e re jo-përfaqësuese por 
të nënkuptuar. “Krishti nuk erdhi për 
ta përmbysur ligjin e vjetër, por për ta 
përmbushur atë,” u shpreh Kandinsky, ndaj 

edhe arti abstrakt që ai krijoi nuk kishte 
për qëllim të zhbënte artin tradicional por 
për ta përmbushur e për ta përsosur atë.

 Arti i Kandinsky u ndikua edhe nga 
filozofia e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
filozofit gjerman të shekullit të 19-të. Në 
librin e tij Në Lidhje Me Shpirtëroren në Art 
Kandinsky i referohet Hegel-it duke shkruar 
që në hyrje se “Çdo vepër arti është fëmija 
e kohës së vet,” duke reflektuar shkrimin 
e Hegel-it, “Ashtu siç çdo njeri është një 
fëmijë i kohës së tij në çdo veprimtari, 
qofshin ato politike, fetare apo shkencore, 
dhe ashtu siç ai ka detyrën për të shpalosur 
esencën dhe formën e nevojshme të asaj 
kohe, kjo është edhe thirrja e artit për t’i 
gjetur shpirtit të një populli, shprehinë që 
i përshtatet më shumë.”

Por koncepti i ripërtëritjes, i 
rigjallërimit, i kthimit në gjendjen e 
mëparshme, është më i hershëm se sa 
Hegel. Kthimi i njeriut nga maturia tek 

fëmijëria, e cila edhe frymëzoi të gjithë 
artistët më të shquar të kohës, sidomos 
ata të shekullit të njëzetë, e vazhdon të 
shihet ende sot si arritja më sublime e artit, 
e ka origjinën në Edenin e Ri dhe në fjalët 
e Krishtit. Artistët ndër shekuj e kuptuan 
rikthimin në origjinë. Ata e kuptuan fare 
mirë teologjinë e krishterë se pas rënies 
së Kopshtit të Edenit për shkak të Adamit, 
Toka e Re për të cilën flitet në Bibël nuk 
është një realitet në një dimension tjetër 
qiellor por rikthim në Eden, pra një Eden 
i Ri, por i pamëkatë. Gjithashtu, fjalët e 
Krishtit për t’u shndërruar si fëmijë ishin 
themeltare në krijimin e një filozofie të re 
për artin, si i pastër, i dëlirë, i kulluar porsi 
një fëmijë:

``Në të vërtetë po ju them: në qoftë se 
nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e 
vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë 
e qiejve.”

Pas Kandinsky-t edhe Pablo Picasso do 
e zbatonte këtë koncept duke pikturuar 
lule e pëllumba porsi fëmijët e vegjël, 
ndërsa Henri Matisse do priste me 
gërshërë letra me ngjyra porsi fëmijët në 
çerdhe, por kjo qasje nuk e dëmtoi artin 
përkundrazi e përmbushi atë duke e çuar 
në një dimension të ri, më të pastër, më 
pranë mbretërisë së artit.

 Ndaj edhe tablotë e Kandinsky-t 
shpalosin ndjenja gëzimi dhe prekëse, 
ato janë perceptuar nga një mendje 
tejet intelektuale, të ndiera nga magjia e 
muzikës, por të shtjelluara me pastërtinë 
fëmijërore përmes ngjyrave të gjalla dhe 
dinamike, duke pikturuar ritmin e jetës 
dhe zanafillën e pastër të mendimit.

Kjo qasje avant garde e përsosjes ndër-
shekullore të artit u konsiderua degjenerim 
nga nazistët, ndaj në vitin 1933 me ardhjen 
e Adolf Hitler-it në pushtet ata mbyllën 
shkollën e artit Bauhaus në Gjermani, 
ku Kandinsky jepte mësim. Me mbylljen 
e shkollës, tre pikturat e para të serisë 
Kompozim të Kandinsky-t u shkatërruan 
nën ligjin nazist Entartete Kunst (Art i 
Degjeneruar). Ironia historike është se 
teksa Richard Wagner-i ishte frymëzimi 
për kthesën drastike në rrugën e artit 
për Kandinsky-n, ishte po Wagner-i ai që 
frymëzoi Adolf Hitler-in për të orkestruar 
paradat naziste, pushtimet e popujve, 
dhe planin për shfarosjen e gjashtë 
milionë hebrenjve, ndaj edhe muzika 
e këtij kompozitori nuk parapëlqehet 
të luhet ende sot në Izrael për shkak të 
të mbijetuarve të Holokaustit të cilët e 
dëgjonin muzikën e Wagner-it të luhej në 
kampet e përqendrimit. Arti nuk vret, por 
mendja e njeriut të ligë mund të shfarosë 
jetë e popuj. Kandinsky e përdori forcën e 
artit të frymëzonte brezat e mëvonshëm 
të artistëve dhe intelektualëve, duke na 
lënë sot një arsenal veprash me përmasa 
madhështore.

Sa herë që gjendem përpara një tabloje 
të Kandinsky-t në galeri të ndryshme të 
botës më kujtohet këshilla e tij:

Kushtojani veshët muzikës, hapjani 
sytë pikturës, dhe ... ndaloni së menduari! 
E më pas, thjesht pyesni veten nëse tabloja 
ju ka mundësuar që të ecni në një botë të 
panjohur deri më tani. Nëse përgjigja është 
po, atëherë çfarë doni më shumë?

Ndaj, i dashur lexues, nëse një ditë 
përballesh me një vepër të cilitdo artisti, 
rryme apo zhanri, nëse ajo të shpie në 
një botë të panjohur, atëherë ajo vepër e 
ka arritur qëllimin e saj, dhe teksa ti hedh 
hapat përmes asaj bote të panjohur të artit, 
edhe vetë arti po udhëton me ty në shtigjet 
e thella brenda botës dhe shpirtit tënd.
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