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Kur jep mësim letërsinë ruse, 
madje në këtë kohë, kur kultura 

ruse në krejt botën “po hiqet”, 
vazhdon ta perceptosh botën përmes 
prizmit të romaneve, tregimeve, 
vargjeve dhe pjesëve të krijuara nga 
shkrimtarët rusë. Kur ushtria ruse 
kryen akte të panumërta dhune 
në Ukrainë, kur ndeshesh edhe me 
shembuj të një ashpërsie barbare, të 
tillë si vrasjet e banorëve paqësorë 
në Buça, diskutimi se si të sillemi 
me letërsinë ruse është kryekreje i 
ligjshëm. Nuk shqetësohem se në 
njëfarë mënyre mund të shmangim 
veprat e shquara të artit. Ato vepra, 
të cilat e kanë kapërcyer kohën 
e tyre dhe mbeten aktuale për 
brezat e rinj gjithmonë, kanë një 
rezervë të mjaftueshme fortësie, 
që pasardhësit mund që përmes 
prizmit të tyre t’i shohin në mënyrë 
kritike problemet e realitetit që i 
rrethon. Me këtë cilësi janë pajisur 
të gjitha veprat e mëdha të letërsisë 
ruse, por, si studiuese e krijimtarisë 
së Tolstoit dhe Dostojevskit, dëshiroj 
të ndalem pikërisht tek trashëgimia 
e këtyre shkrimtarëve më të njohur 
rusë përtej kufijve.

Në përfundim të Luftës së Dytë 
Botërore, kritiku gjerman Theodor 
Adorno e përshkroi Holokaustin si 
një disfatë globale të kulturës dhe 
filozofisë perëndimore, madje shkoi 
aq larg sa shtroi pyetjen: a mund 
të kishin aftësinë qeniet njerëzore 
“të jetonin pas Auschwitz-it”? Ky 
mendim ka lindur në një kontekst 
të veçantë të  Holokaustit dhe nuk 
mund ta përdorim assesi për situatën 
e sotme. Por, duke medituar për 
moralin që e udhëheq Adorno, nuk 
mund të mos mendoj se si mizoria 

në Buça dhe shembujt e tjerë të 
ashpërsisë barbare të luftëtarëve 
rusë në Harkov, Mariupol, në 
rrethinat e Kievit po ndikojnë në 
perceptimin tonë për letërsinë ruse. 

PËRBALLIMI I VUAJTJES ME 
SYTË ÇELUR

Kur mësoi se shkrimtari rus 
Ivan Turgeniev kishte kthyer kokën 
mënjanë në çastin e fundit, duke 
qenë dëshmitar i një ekzekutimi 
me vdekje, Dostojevski shprehu 
qartësisht pozicionin e tij në këtë 
rast: “Njeriu mbi këtë tokë nuk ka 
të drejtë të kthejë shpinën dhe të 

injorojë se çfarë po ndodh në tokë, 
dhe ka arsye të larta morale për këtë.” 

Në romanin Vëllezërit Karamazov 
më 1880, Dostojevski në mënyrën 
më radikale vendosi para lexuesit 
dilemën morale të vuajtjes së 
fëmijëve. Kur lexon se si banorët e 
Mariupolit kanë vuajtur urie prej 
bombardimeve të artilerisë ruse, kur 
sheh rrënojat e teatrit mariupolas, në 
bodrumet e të cilit u strehuan fëmijët 
prej bombave, do të më interesonte 
të merrja vesh se ç’do të thoshte me 
këtë rast Dostojevski. Fjala “fëmijë” 
ishte shënuar në trotuarin pranë 
teatrit me germa kapitale që të 
mund të lexohej qartë nga ajri, ndaj 
nuk mund të kishte keqkuptime se 

kush ndodhej në ndërtesë.
Për Ivan Karamazovin, heroin 

kryesor të romanit të Dostojevskit, 
ideja kristiane e faljes dhe e pajtimit 
nuk quhet përgjigje bindëse për 
pyetjen morale të përgjegjësisë për 
të keqen. Në diskutime me heronj 
të tjerë Ivani shpesh sjell shembuj 
të traumatizimit të fëmijëve, duke 
i detyruar kësisoj bashkëbiseduesit 
të pranojnë dhe të kuptojnë faktet 
e mizorive, çka do të na çonte në 
rishqyrtimin e vetë bazave të sistemit 
etik. Pa dyshim, Dostojevski po 
ashtu nuk do të mund t’i shmangej 
faktit të bombardimit të qëllimshëm 
të fëmijëve në Mariupol. A do të 
mundej ai të vijonte të mbronte 

LUFTË DHE 
NDËSHKIM

Ese nga Ani Kokobobo

Si të lexosh Tolstoin dhe 
Dostojevskin kur Rusia lufton 

kundër Ukrainës 

Nga fundi i jetës Tolstoi punoi i palodhur për të zbutur varfërinë dhe protestoi kundër luftës.   
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nuk ka forcë ta bëjë këtë. Por sepse, 
sikundër ka shkruar një shkrimtar 
ukrainas, Sergej Zhadan, lufta 
kundër Ukrainës shënoi në vetvete 
disfatën e traditës humaniste ruse. 
Kjo kulturë po pajtohet me ato që 
ushtria ruse pa dallim bombardon 
dhe asgjëson ukrainasit. Kështu që 
shkrimtarët e shquar rusë duhen 
lexuar në mënyrë kritike, me 
synimin se si të ndalohet dhuna. 
Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni 
ka shkruar që Tolstoi u kishte bërë 
thirrje bashkatdhetarëve të luftojnë 
despotizmin dhe luftën, sepse 
njëra pjell tjetrën. Kurse artistja 
ukrainase Alevtina Kahidze ka 
cituar romanin Lufta dhe paqja në 
ditarin e saj grafik: “E kam lexuar 
letërsinë tuaj artistike. Ka të ngjarë 
që Putini nuk e ka lexuar dhe ju e 
keni harruar.”

Përktheu nga rusishtja: 
Bujar Hudhri

idenë e ligjit natyror moral te njeriu 
rus pas ngjarjeve në Buça, kur të 
shihte kufomat e pafajshme të 
burrave, grave dhe fëmijëve?

Ndërkohë, lexuesit nuk duhet të 
mbyllin sytë në anët e shëmtuara të 
filozofisë së Dostojevskit, në idenë e 
tij “të Rusisë së zgjedhur”. Dogma për 
Rusinë e madhe dhe mesianizmin 
rus, që promovoi Dostojevski, është 
e lidhur me shumë rryma globale 
ideologjike, të cilat justifikuan 
veprimet kolonizuese të Rusisë në 
të shkuarën. Kjo dogmë justifikon 
edhe politikën e sotme të jashtme të 
Rusisë, duke përfshirë realizimin në 
praktikë të kësaj politike në Ukrainë. 
Megjithatë, Dostojevski ka qenë 
edhe një mendimtar-humanist i 
shquar, ideja e tij për Rusinë e madhe 
është e pandashme nga reflekset e 
vuajtjeve dhe besimit rus. Natyrisht, 
për njeriun që u internua për pesë 
vjet në Siberi vetëm se kishte 
marrë pjesë në një klub libri që 
glorifikonte socializmin, do të ishte 
e natyrshme t’i vishte çdo vuajtjeje 
një vlerë shpirtërore. Personaliteti i 
Dostojevskit u formua nën ndikimin 
e përvojës vetjake, por e pamundur 
që justifikimi i vuajtjes për të do të 
përhapej në një terror, të organizuar 
nga shteti. 

Në Krim e ndëshkim Dostojevski 
përshkruan me detaje taksën e 
krimit për vetë kriminelin. Sipas tij, 
vrasësi, pasi ka marrë jetën e huaj, 
pashmangshmërisht vret me këtë 
rast edhe një pjesë të vetes. A do 
ta pranonte Dostojevski vizionin 
putinist të Rusisë? Do ta tmerronin  
ngjarjet në Ukrainë më të madhin 
rebelin metafizik të Rusisë? Dhe 
kryesorja, a do të protestonte 
kundër dhunës ruse mbi Ukrainë? 
Shpresoj që do të bënte po ashtu 
si shumë shkrimtarë bashkëkohës 
rusë. Por propagandën e Kremlinit 
– e përhapur gjithandej – shumë 
rusë e kanë bërë pjesë të tyren. Në 
Rusi, po ashtu, ka jo pak nga ata që 
thjesht e injorojnë se çfarë po ndodh 
në vendin fqinj.

SHTEGU I TOLSTOIT DREJT 
PACIFIZMIT

Nuk ka shkrimtar që do të 
reagonte më ashpër ndaj militarizmit 
sesa Tolstoi, njeri i cili në përvojën 
e tij ka njohur fatin e ushtarit, duke 
mbetur pacifist i përhershëm. Në 
veprën e tij të fundit, në novelën 
Haxhi Murati, Tolstoi kritikon rreptë 
ekspansionin kolonial të Rusisë në 
Kaukazin Verior, duke rrëfyer se si 
dhuna e pamëshirshme mbi çeçenët 
do të çonte menjëherë në urrejtjen 
për pushtuesin.

Në kohën e të gjitha luftërave, pa 
përjashtuar edhe botëroren e dytë, 
në Rusi bëhej rileximi i romanit më 
të njohur të Tolstoit, Lufta dhe paqja. 
Aty Tolstoi pohon se kyçi i fitores 
në luftë është morali i ushtrisë 
ruse. Kur ushtarët mbrojnë tokën 

e tyre, atëherë ata kanë më shumë 
shanse për fitore, sepse ushtarët 
e kuptojnë përse po luftojnë dhe 
çfarë po mbrojnë. Madje, edhe kur 
përshkruan luftimet mbrojtëse, 
Tolstoi pa retush transmeton 
përjetimet e mundimshme të 
ushtarëve të rinj në moshë, të cilët 
ndeshen ballë për ballë me makinën 
e vdekjes. Ata humbasin në turmën 
e batalionit, por, në fund të fundit,\
vdekja e një ushtari tregohet si një 
pikëllim i pangushëllueshëm për 
familjen, që mezi pret kthimin e tij 
në shtëpi.

Pas botimit të romanit Lufta 
dhe paqja, Tolstoi dënoi publikisht 
shumë fushata luftarake ruse. Pjesa 
e fundit e Ana Kareninës fillimisht 
nuk u botua për këtë arsye, sepse 
në roman kritikoheshin veprimet e 
Rusisë në luftën e radhës ruso-turke. 
Heroi i romanit, Konstantin Levini, 
prototipi i të cilit, sikundër thuhet, 
ishte vetë Tolstoi, e quan hyrjen e 
Rusisë në këtë luftë si “një masakër” 
dhe nxjerr verdiktin: njerëzit rusë 
nuk duhet të marrin pjesë në të. 
“Populli sakrifikon dhe është gati të 
sakrifikojë për shpirtin e tij dhe jo 
për të vrarë”, - shprehej Tolstoi. 

Në vitin 1904 Tolstoi shkroi një 
letër të hapur duke dënuar luftën 
ruso-japoneze: “Përsëri luftë. Përsëri 
vuajtje që askujt nuk i nevojiten, nuk 
i kërkon kush, përsëri gënjeshtër, 
përsëri idiotësi e përgjithshme, 
brutalizim i njerëzve.” Vetë titulli 
i kësaj letre – Thirrini mendjes! – 
tingëllon si një britmë që Tolstoi ua 
drejton bashkatdhetarëve të tij sot.

Librat e Tolstoit dhe Dostojevskit 
nuk mund t’i ndalojnë veprimet e 
ushtrisë ruse në Ukrainë, por ata 
në njëfarë mase janë ngulitur në të 
kulturën ruse dhe ka shumë rëndësi 
se si ata lexohen sot.

Në një nga tekstet pacifiste më të 
njohura të tij, në esenë e vitit 1900 
Mos vrit, Tolstoi ka diagnostikuar 
saktësisht problemin e Rusisë së 
sotme: “Mjerimi i njerëzve vjen jo 
nga persona të veçantë, por nga ajo 
strukturë e tillë e shoqërisë, nën të 
cilën të gjithë njerëzit janë aq të 
lidhur me njëri-tjetrin, sa të gjithë 
ndodhen në pushtetin e disa njerëzve, 
ose, më shpesh, të një njeriu, i cili ose 
të cilët janë kaq të mbrapshtë me 
këtë pozitën e tyre të panatyrshme 
si arbitër të fatit dhe jetës së miliona 
njerëzve, i cili kurdoherë ndodhet në 
një gjendje të sëmurë dhe kurdoherë 
vuan shumë apo pak prej manisë së 
vetëmadhështisë.”  

RËNDËSIA E AKSIONIT

Nëse Dostojevski e quan të drejtë 
të mos e injorosh të keqen dhe 
padrejtësinë, atëherë Tolstoi u bën 
thirrje njerëzve të veprojnë, duke 
u nisur nga ajo se çfarë kanë parë. 
Në kohën e urisë ruse 1891-1892 
Tolstoi organizoi shpërndarjen e 
supës fshatarëve, për të cilët qeveria 

ruse nuk e quante të nevojshme të 
kujdesej. Ai u përpoq t’u ndihmojë 
atyre rusëve, të cilët shmangeshin 
nga detyrimi ushtarak, vizitonte në 
burgje të arrestuarit pse nuk donin 
të luftonin. Paratë e fituara nga 
shitja e romanit Ringjallja Tolstoi i 
shpenzoi në ndihmë të pjesëtarëve 
të sektit të krishterë duhobor (një 
sekt pacifist, fetar, që lindi në Rusinë 
e shekullit XVIII – shën. i përkth.), 
të cilët përpiqeshin të emigronin në 
Kanada, për t’i shpëtuar detyrimit 
që të luftonin në radhët e ushtrisë 
ruse. Këta dy shkrimtarë pak gjëra 
të përbashkëta kanë me ideologjinë 
e justifikimit të luftës së sotme. 
Ata nuk mund të ndalojnë apo të 
zbusin veprimet e ushtrisë ruse 
në Ukrainë, por në njëfarë mase të 
ngulitur në kulturën ruse dhe i japin 
një kuptim se si librat e Dostojevskit 
dhe Tolstoit lexohen sot. Jo sepse 
letërsia klasike ruse mund të 
shpjegojë se çfarë po ndodh sot – ajo 
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Pas përmbysjes së komunizmit, 
një Rusi e tretë tashmë, Rusia 
demokratike, ajo që, me të drejtë, 
dënonte krimet staliniane, për 
romanin e Tolstojit, tregoi të njëjtën 
ftohtësi. Shkaku i ftohtësisë u kuptua 
kur kjo  Rusi e fundit iu sul çeçenëve 
njëlloj si cari, njëlloj si Stalini. 

Një roman kaloi kështu, padashur, 
në tri epoka, për arsyen e thjeshtë e 
monumentale ishte sipëran mbi të 
trija.

Tolstoji i madh, me kryeveprën 
e tij të fundit, vuri në provë të 
rëndë ndërgjegjen ruse. Për fat të 
keq, shumica e shkrimtarëve dhe 
intelektualëve rusë, madje edhe 
ata, që kishin bërë për flamur 
liberalizmin e dhe të drejtën e 
njeriut, si Aleksandër Solzhenicini, 
nuk i qëndruan dot kësaj prove. 
Provës nuk po i qëndrojnë dot as disa 
nga vendet demokratike, të cilët, për 
interesa të çastit kanë mbyllur sytë 
përpara tragjedisë së një populli që 
po shfaroset. 

Sfida e Tolstojit vjen e merr kështu 
përmasa planetare. 

Ndoshta nuk ka qenë e rastit që 
Shqipëria e vogël mbretërore, ishte 
një nga vendet e para që e përktheu 
dhe e botoi “Haxhi Muratin” në vitet 
’30. 

Romani për dramën e shefit 
çeçen, Haxhi Muratit, për grindjen 

me rivalin e vet, për arratisjen, 
pendimin dhe vrasjen e tij, kjo 
vepër e ngjashme me një tragjedi 
antike, tingëllonte e afërt për 
lexuesin shqiptar. Në përkthimin 
prej origjinalit të Osman Bishqemit, 
janë shfrytëzuar mundësitë e 
shqipes për ta afruar edhe më 
shumë teksin tolstoian, me botën 
shqiptare. Kështu, emri i rivalit të 
Haxhi Muratit, haxhiu tjetër, ai që në 
rusisht është Shamili, Haxhi Shamili, 
në shqip kalon natyrshëm si Haxhi 
Qamili. 

E kështu me radhë. 
Para disa kohësh, një nga nipat e 

Lev Tolstojit iu drejtua presidentit të 
Rusisë së sotme, me thirrjen që emri 
i autorit të “Haxhi Muratit” të thirrej 
si ndërmjetës për pajtimin e Rusisë 
me Çeçeninë. Busti i Lev Tolstojit, 
shprehja e mirënjohjes së popullit 
çeçen, ende ngrihet sot midis 
gërmadhave të luftës në Çeçeni. 

Letra e nipit të shkrimtarit ka 
gjasë të mbetet pa përgjigje. 

Megjithatë, mendimi për t’iu 
drejtuar Tolstojit, ashtu si të vjetrit 
i drejtoheshin një tempulli, për 
të ndërhyrë atje ku as armët dhe 
as diplomacia nuk kryejnë punë, 
dëshmon se njerëzimi ende i beson 
artit.  

“Haxhi Murati” një nga perlat më të bukura të Leon Tolstojit, ka mbetur 
romani më i panjohur i tij. Për një kohë të gjatë paradoksi mbeti i 

pashpjeguar. U desh të shpërthente lufta e egër midis Rusisë dhe Çeçenisë që 
vëmendja botërore të binte më në fund, mbi perlën e mbuluar nga pluhuri. 

“Haxhi Murati” tregon pikërisht një luftë midis rusëve dhe çeçenëve. Një 
luftë të ndodhur 150 vjet më parë. Zanafillën e një krimi që ende vazhdon. 

Lev Tolstoji kishte marrë pjesë në luftën e Kaukazit. Gjysmë shekulli më 
pas, në pleqëri të thellë, në kohën kur çdo shkrimtar synon të shkruajë diçka 
testamentare, Tolstoji i madh shkroi romanin e fundit të tij, “Haxhi Muratin”. 

Ishte më shumë se një testament. Ishte testament e profeci bashkë. E ishte 
sidomos një thirrje që i bëhej ndërgjegjes së ardhme ruse. 

Vepra mbeti e pabotuar. E vetmja vepër e patriarkut të letrave që u censurua. 
Rusia cariste, ndonëse kishte hyrë në shekullin 20, i trembej romanit, që i 
kujtonte një krim të saj. 

Habia më e madhe është se, edhe kur vepra u botua më 
pas, Rusia sovjetike, ajo që nuk linte rast pa denoncuar perandorinë cariste, 

për “Haxhi Muratin” mbajti pothuajse të njëjtën heshtje. Kjo tregon se diçka 
nga perandoria e carëve, nga pjesa më e keqe e saj, vazhdonte të jetonte, e 
fshehur tashmë nën petkun e komunizmit. Shefi i kësaj Rusie të re, Stalini, 
njëlloj si cari i shpërnguli e i shtypi çeçenët gjatë Luftës së Dytë Botërore. 

"haxhi murati",
kryevepra e fundit

e tolstoit
nga Ismail Kadare
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Sot, jemi duke përjetuar me gjithë forcën e 
tij Revolucionin Digjital. Pas Revolucionit 

Industrial, transformimet teknologjike 
digjitale konsiderohen gjerësisht si një 
moment kritik historik, që po i jep formë 
krejtësisht të re strukturave ekonomike, 
shoqërore dhe kulturore. Sikundër kanë 
vlerësuar shumë autorë të njohur, tanimë 
çdo gjë është bërë e ndryshueshme, e 
paqëndrueshme, që i nënshtrohet një 
metamorfoze të pandalshme. Asgjë nuk 
është më e fiksuar dhe thuajse gjithçka 
është amorfe dhe fleksibël, nga prodhimi 
industrial te teknologjitë që vjetrohen 
brenda pak muajsh e deri te kanonet e artit. 
Fundja, si thotë edhe Yuval Noah Harari: 
“Qëndrueshmëria është mjedis për mendjet 
e topitura”. Edhe në këtë çast, komunikimi 
dhe qarkullimi i informacionit, sasia e të 
cilit rritet me shpejtësi marramendëse, 
operojnë në mënyra të panjohura më parë 
nga njerëzimi. Prej këtej, në mënyrë që t’i 
përgjigjen ndryshimeve të mësipërme, 
edhe mënyra se si të dhënat klasifikohen 
janë vendosur në standarde të reja. Kjo 
vlen edhe për shkencën e bibliotekave - 
Bibliotekonominë. 

Ky botim synon që pikëmbërritje të 
parë të ketë punonjësit e bibliotekave 
dhe studentët e Shkollës Kombëtare të 
Bibliotekonomisë, për t’i pajisur ata me 
njohuri bazë për disa nga aspektet më të 
rëndësishme të punës me referencat, si 
edhe me konceptet dhe teorinë që lidhen 
me shërbimet e referencës së epokës së 
sotme digjitale. 

Si një hyrje në shërbimet e informacionit, 
ose të referencës, kapitulli i parë trajton 
çështje që përfshijnë shërbimet bibliotekare, 
si: organizimin e materialeve bibliotekare, 
shërbimin e tyre, shërbimet e këshillimit të 
përdoruesve, qasjen në burimet elektronike 
në rrjet etj. Vëmendje të veçantë kanë 
marrë çështjet që lidhen me Internetin dhe 
World Wide Web (WWW) - terma që shpesh 
përdoren në vend të njëri-tjetrit, por në fakt 
nuk janë aspak sinonime të njëri-tjetrit - dhe 
sidomos shërbimeve që kanë në qendër 
të tyre përdoruesin e bibliotekës: ato të 
drejtpërdrejta dhe ato të ndërmjetësuara 
nga teknologjia. 

Në kapitullin e dytë është trajtuar 
një ndër shërbimet themelore të një 
biblioteke, ai i shërbimit të referencës, 
ku rëndësi e veçantë i është kushtuar 
bibliotekarit të referencës, si punonjësi 
më dinamik, që mbulon pozicionin më 
strategjik në një bibliotekë. Edhe pse 
bibliotekat sot nuk e gëzojnë më rolin e 
dikurshëm si monopol të informacionit 
(përveç transformimeve teknologjike, 
rëndësi kanë pasur edhe ndryshimet 
politike), roli i bibliotekarit të referencës 
në epokën digjitale nuk është zbehur, 
përkundrazi ai është ridimensionuar, duke 
kontribuuar pozitivisht në marrëdhënien 
midis qasjes në informacion, teknologjisë 
dhe përdoruesit të një biblioteke. Zhvillimi 
i shpejtë i teknologjive, si dhe rritja e 
vëllimit të përmbajtjes digjitale në ditët 
tona janë reflektuar edhe në shërbimet e 
informacionit dhe të referencës. Sot flitet 
për burime dhe shërbime të referencës në 
epokën kur shumë përdorues kanë qasje në 
Web. Por të mos harrojmë që me zhvillimin 
e Web-it, shërbimet e referencës digjitale 
po plotësojnë disa nga rolet e pikave 
tradicionale të referencës në biblioteka.

Për të vijuar me kapitullin e tretë, 
ku vëmendje iu është dhënë burimeve 
të referencës që përdoren më së shumti 
në shërbimet bibliotekare, si: katalogu, 
bibliografia dhe baza të tjera të dhënash 
bibliografike; po ashtu edhe burimeve me 
fakte, si: vjetarët, almanakët, doracakët, 
udhëzuesit etj.; burimeve gjeografike, si: 
atlaset; burimeve biografike të tipit who is 
who, fjalorëve etj., deri tek enciklopeditë 
si bartëse të fuqishme informacioni. 

Pavarësisht formatit ku janë mbartur - 
letër, CD-ROM apo Internet - përmbajtja 
dhe përdorimi i teksteve të burimeve 
të referencës vijojnë të mbeten njëlloj 
të rëndësishme për bibliotekat dhe 
përdoruesit. Por duhet pohuar pa hezitim 
se qasja elektronike në burimet e referencës 
ka sjellë lehtësira të mëdha për bibliotekarët 
që i shërbejnë ato, gjithashtu një efektivitet 
të shtuar në punët studimore të kërkuesve 
në të gjitha fushat e dijes. 

Duke mbërritur kështu në kapitullin e 
fundit, i cili ka në qendër marketingun e 
shërbimeve të informacionit, si mjeti më 
strategjik për të promovuar bibliotekën 
dhe punën që kryen me përkushtim 
një staf i tërë. Epoka e sotme digjitale 
nuk mund të kuptohet pa shfaqjen e 
konkurrencës. Pikërisht nga kjo shfaqje, 
rrjedh fakti që bibliotekat nuk janë më 
burimi kryesor i informacionit. Një numër 
i konsiderueshëm furnizuesish të rinj dhe 
një seri vendesh të reja, ku përdoruesit 
mund të kenë qasje në informacion, janë: 
kafenetë kibernetike, mega libraritë, 
ofruesit online të informacionit, kompanitë 
dhe organizatat jofitimprurëse që ofrojnë 
shërbime të informacionit digjital. Të gjithë 
këta furnizues janë prezentë në “treg” dhe 
shërbimet e tyre zhvillohen çdo ditë e më 

shumë, duke tërhequr gjithmonë e më 
shumë “konsumatorë”. Nëse duam vërtet që 
bibliotekat t’i mbijetojnë kësaj konkurrence, 
atëherë marketingu është mjeti i duhur për 
bibliotekarët. Konsiderimi i marketingut 
dhe i planifikimit të shërbimeve të 
informacionit si procese të integruara për 
arritjen e qëllimeve dhe të objektivave 
të bibliotekave është domosdoshmëri. 
Në këtë kontekst, rol kyç luan edhe etika 
profesionale bibliotekare, si elementi më i 
rëndësishëm në korrjen e suksesit.

 
Qëllimi kryesor në përpilimin e këtij 

teksti ka qenë qartësimi dhe shpjegimi i 
teorisë dhe i proceseve, që kanë të bëjnë 
me realizimin e rolit të bibliotekave për 
sigurimin e informacionit, përshtatjen në 
mënyrë të vazhdueshme ndaj kushteve 
të shoqërisë së dijes dhe të informacionit 
në epokën digjitale, shërbimin ndaj 
përdoruesit dhe përmbushjen e misionit të 
tyre si institucione të informacionit dhe të 
kujtesës. 

Biblioteka është një teknologji dhe si e 
tillë ajo nuk është e ngrirë në kohë. Ashtu si 
edhe në natyrë, kushtet historike, politike, 
institucionale, teknologjike nuk janë të 
fiksuara, por në ndryshim të vazhdueshëm. 
Me ndryshimin e këtyre rrethanave 

transformohet dhe ridimensionohet 
pozicioni dhe funksioni i bibliotekës. 
Nëse bibliotekat nuk i përgjigjen këtyre 
ndryshimeve, ato rrezikojnë të mbesin 
relikte. Nëse ato i përgjigjen dhe i 
përvetësojnë këto transformime, atëherë 
bibliotekat do të vijojnë të ruajnë rolin e 
tyre shumë të rëndësishëm në zhvillimin 
e dijes si një promotore në përparimin 
e saj. Rrjedhimisht, edhe bibliotekari i 
referencës do të luajë një rol qendror në 
misionin që kanë ata vetë dhe institucioni 
që përfaqësojnë, duke pajtuar humanizmin 
me profesionalizmin.  

Nëse do të jemi gjithmonë të gatshëm që 
të përqafojmë ndryshimet e vazhdueshme 
të teknologjisë dhe të shkencës, atëherë 
mund të pohojmë pa frikë: “Po, shërbimi i 
referencës është SIRI i një biblioteke!”.

Po çfarë është “Siri”?
“Siri” është asistenti virtual i kompanisë 

“Apple”. Ishte Dag Kittlaus (ish-CEO dhe 
bashkëthemeluesi i “Siri”-t) ai që “e pagëzoi” 
këtë asistent me emrin SIRI në vitin 2010, 
pas një bashkëpunimi shumë të frytshëm 
që kish pasur në Norvegji me një zonjë që 
quhej Siri. Ndaj “Siri” e ka origjinën nga 
norvegjishtja dhe do të thotë “Grua e bukur 
që të çon drejt fitores”.

Shërbimi i referencës 
në epokën digjitale : 
“SIRI” i çdo biblioteke

Nga Majlinda Toçi
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Botimi i ri i veprës së parë të Zef Zorbës 
(“Princ”, 2020) mbështillet nga kopertina e 
kompozuar tërësisht mbi një pikturë pa titull 
të Wassily Kandinskyt. Kur pyeta botuesen 
Irena Buzi për arsyen, mora përgjig jen që 
nxiti edhe këtë shkrim: “Kandinsky pikturonte 
muzikën, ndërsa Zorba e shkruante atë.”

Gotthold Ephraim Lessing ishte i pari që 
vendosi në një raport krahasues dy forma 
të ndryshme të shprehjes artistike. Libri i tij 
Laokonti, ose kufizimet e poezisë mori që në 
kohën kur u botua, fundi i shekullit XVIII një 
rëndësi të veçantë e cila do të shoqëronte 
mandej gjithë studimet ndërzhanore në 
rrafshe komperative e jo vetëm. Duke u 
ndalur te Laokonti, ai përpiqet të tregojë se 
si dhimbja e atij personazhi me fat tragjik 
paraqitet në skulpturën e famshme dhe në 
poezi, tek “Eneida” e Virgjilit. 

Në ndjekje të këtij modeli të 
jashtëzakonshëm krijuar prej Lessing-ut, 
në vijim do të provoj të bëj një krahasim 
pikërisht mes veprës së një piktori, 
Wassily Kandinsky dhe një poeti, Zef 
Zorba, por ndryshe nga Lessing-u, rrafshi 
i komperatizmit ku këto Artistë do të 
“përballen” nuk është ai i qasjes individuale 
përballë të njëjtit objekt, por i natyrës së 
njëjtë të objektit në punimet e tyre. Pra, 
ndryshe nga sa ka bërë Virgjili dhe skulptori 
me shumë mundësi grek me Laokontin ku 
një personazh e kanë përshkruar në format 
e tyre të artit, Kandinsky dhe Zorba nuk 
bashkëndajnë të njëjtin objekt, por të njëjtin 
art e përdorin si objekt. Dhe ky art është 
muzika.

I lindur në Moskë në vitin 1866, 
Kandinsky deri në një moshë të pjekur as 
që mendoi se do të merrej me pikturë. Ai 
u laurua për drejtësi, vijoi e mbrojti edhe 
doktoraturën duke u bërë kështu zotërues i 
një katedre të rëndësishme në Moskë, punë 
nga e cila hoqi dorë papritur, jo pa qenë i 
shoqëruar nga një çudi e përgjithshme. 
Bëri disa udhëtime në Europë dhe u vendos 
përfundimisht në Gjermani ku studioi 
pikturë, veçanërisht Monenë. 

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 mosnjohur ato ishte e 
dhimbshme për mua. Dhe, mendova se objekti 
i pikturës ishte zhdukur dhe unë pashë me 
hutim se tabloja jo vetëm më kaplonte, por 
u rrënjos në mënyrë të pashmangshme në 
kujtesën time. Piktura befas mori një forcë 
dhe shkëlqim përrallor. 1

Duke folur pikërisht për objektin në 
pikturë, Kandinsky shkruan në qershor të 
1913:

Kam bërë një numër të madh skicash. 
Këto kuadro dhe ornamente të ndryshme [nuk 
ishin kurrë meskine] dhe ato ishin pikturuar 
me një forcë të tillë saqë objekti shkrihej në 
to. Kjo përshtypje, edhe kjo nuk erdhi veçse 
shumë vonë në ndërgjegjen time.

[...]
Vetëm pas shumë vjetësh të një pune 

të durueshme, të një mendimi intensiv, të 
provave të shumta e të kujdesshme, me të cilat 
unë zhvilloja gjithnjë e më tepër aftësinë për 
të jetuar pastërtisht dhe abstraktisht format 
pikturale, si dhe për t’u absorbuar gjithnjë e 
më thellësisht në këto thellësi të pakapshme, 
unë do të arrija në këto forma pikturale në 
të cilat pikturoj sot, me të cilat unë punoj sot 
dhe të cilat, siç shpresoj dhe [dëshiroj, do të 
zhvillohen më shumë].

1  Dr. Bledar Kurti, “Kandinsky: Artisti që pikturoi 
muzikën”, gazeta letrare – kulturore “ExLibris”, nr. 
156, fq. 22.

U desh të kalonte shumë kohë para se 
pyetja: “çfarë duhet ta zëvendësojë objektin?” 
do të gjente përgjigjen e vërtetë tek unë. Shpesh 
i kthehem së kaluarës sime dhe dëshpërohem 
kur shoh se sa kohë m’u desh të arrija në këtë 
zgjidhje. [...] Unë nuk dija të sajoja forma, e 
kjo gjë më bën të neveritem kur shoh të tilla 
forma. Të gjitha ato forma që kam përdorur 
ndonjëherë, erdhën vetiu, ato m’u paraqitën 
nën aspektin e tyre përfundimtar dhe mua 
nuk më mbetej tjetër veçse t’i kopjoj ose ato 
pikërisht formoheshin gjatë punës [në një 
mënyrë që më befasonin mua vetë].2

Duke pasur parasysh ato piktura ku 
shihet forma pikturale për të cilën flet 
Kandinsky, vëmë re një harmoni të plotë 
gjeometrike. 

Vetëm një rrymë e artit bashkëkohor ka 
rimarrë një ide të harmonisë g jeometrike, 
e cila mund të na sjellë ndër mend epokën 
e estetikave të përpjestimit dhe ky është 
arti abstrakt. Duke ngritur krye kundër 
nënshtrimit si ndaj natyrës, ashtu edhe ndaj 
jetës së përditshme, ky art na ka paraqitur 
forma të kulluara...3

Pikërisht, kjo kryengritje kundër natyrës 
ka ndodhur edhe me Kandinskyn i cili, 
kur flet për tablotë e tij të para, shkruan E 
pastaj, veçanërisht në shtëpi, vazhdonte një 
zhgënjim i thellë. Ngjyrat e mia më dukeshin 
të dobëta, të sheshta dhe gjithë studimi – si 
një përpjekje e kotë për të kapur forcën e 
natyrës.4 Kryengritja e tij ndodh për arsye 
të brendshme, jo pse ai dëshiron t’ia ngjisë 
2 Wassily Kandinsky, “Vështrime në të shkuarën”, 
përkth. Islam Spahiu, sh. b. “Ombra GVG”, 2015, fq. 
36 – 38.
3 Umberto Eco, “Historia e bukurisë”, përkth. Shpëtim 
Çuçka, sh. b. “Dituria”, 2011, fq. 417.
4 Wassily Kandinsky, “Vështrime në të shkuarën”, 
përkth. Islam Spahiu, sh. b. “Ombra GVG”, 2015, fq. 32.

pikturën ndonjë qasjeje revolucionare 
politike a shoqërore, por vetëm ngase 
sprovat e tij për imitimin e natyrës e 
zhgënjenin jo veç nga pikëpamja e artistit, 
por sidomos nga ajo e njohësit të artit. 

Imitimi, apo mimesis përmendet më së 
pari nga Aristoteli. Sipas tij, arti gjendet në 
natyrë dhe artisti s’bën gjë tjetër përveçse, 
duke përdorur talentin, e paraqet atë në 
një formë personale. Me të vërtetë, sikundër 
disa imitojnë shumë gjëra me anë ngjyrash 
e lëvizjesh dhe këtë e bëjnë me anë të artit.5 
shkruan ai, duke u ndalur te ritmi, fjala dhe 
harmonia, koncept me të cilin kuptohet 
muzika.6 Por ky është vetëm raporti i parë 
i artit me natyrën. Tjetër qasje është ajo 
e artit si krijim e cila vihet në dukje nga 
Shilingu gjatë romantizmit, për të vijuar 
mandej me Hegelin, Shillerin apo Crocen. 
Kështu, kapërcehet përfundimisht parimi 
i imitimit pasi, nëse arti është krijues dhe 
themelues i së vërtetës, nëse është ai që i 
mundëson pranim realitetit, është e qartë se 
nuk ka më asnjë mundësi që arti të mendohet 
i bashkëlidhur me një botë, apo me një të 
vërtetë paraekzistuese përmes një lidhjeje 
besnikërie, pra, asaj të imitimit.7Raporti i 
tretë është ai i artit si krijim. Tanimë, lënda 
për krijimin e artit dhe vetë arti janë e 
njëjta gjë, pra kemi një barazvlefshmëri të 
prodhimit artistik dhe teknikës së përdorur 
për arritjen e tij.8

5 Aristoteli, “Poetika”, përkth. Sotir Papahristo, sh. b. 
“Buzuku”, 1998, fq. 49 – 50.
6 Krh. tekstin e sipërcituar, footnote-t e faqes 50.
7 Paolo D’Angelo, “Estetika e romantizmit”, përkth. 
Eldon Gjikaj, sh. b. “Albas”, 2020, fq. 78.
8 Shembull tipik është “Shurrëtorja” e Marchel 
Duchamp ku, në thelb arti përbëhet nga vetë lënda, e 
vendosur në trajtë e formë të pastër, pa u ndryshuar për 
të arritur drejt diçkaje të pranueshme konvencionalisht 
e masivisht si art.  

Arti i Kandinskyt, në raport me natyrën, 
mund të themi se është një art krijues, i cili e 
gjen të vërtetën e tij në thellësinë e brendinë 
e vetvetes. Pra, ai nuk imiton, sikurse thamë 
më lart, por krijon duke shprehur. 

...mund të shohim se si kriza e idesë sipas 
së cilës arti është i lidhur me riprodhimin e një 
të jashtmeje që ofrohet, është e bashkëlidhur 
ngushtësisht me spikatjen e një paradigme 
që nuk e mendon më artin si reflektim 
të së jashtmes në mendjen e autorit, por, 
përkundrazi, e mendon si projektim duke u 
nisur nga subjektiviteti. Arti nuk është imitim, 
por më së shumti shprehje.9

Çfarë në rastin e Kandisnkyt paraqet 
interes është fakti se ai me mënyrën e tij 
të shprehjes nuk projekton një element 
që është i kapshëm nga sytë, por muzikën 
[që] është “vetë ritmi ideal i Natyrës dhe i 
Universit”10 e kthen në pikturë. Pra, punimet 
e tij nuk janë kryekëput pjellë e fantazisë. 
Takimi mes të çuditshmes së papritur dhe 
të menjëhershme me të zakonshmen është 
te shikuesit ngjarje për botën e ëndrrave 
dhe vetëm aty duket logjike.11 Në rastin e 
Kandinskyt, e çuditshmja e papritur dhe 
e menjëhershme është pikërisht nota 
muzikore e cila, në një tjetër kontekst, si 
manifest artistik i një kompozitori, do t’i 
paraqitej receptuesit si diçka tërësisht e 
zakonshme. Si i pranueshëm, ky ngërthim 
kishte për të qenë në përtejbotën ku 
mbrujten ëndrrat dhe ndoshta është 
pikërisht kjo çfarë Kandinskyn e bën të 
veçantë: Ai ia del t’i marrë asaj bote diçka 
ekskluzive dhe t’ia japë artdashësve të vet!

Kjo “dhuratë” e bërë prej tij, e shprehur 
nëpërmjet gjuhës së pikturës, në ç’mënyrë 
mund të lexohet? Sepse herë pas here, 
përballë pikturave abstrakte nuk mungojnë 
komente të tipit “Këtë e bëj edhe unë!”, apo 
“Këtë e bën edhe fëmija im!”, çka në fakt, 
sigurisht nuk ka as përse të thuhet, është e 
pavërtetë e madhe. 

Për çështjen e gjuhës së përdorur në 
artet pamore, prof. Gëzim Qendro shkruan: 

Në këtë rast [rastin kur flitet se çfarë 
mund të quajmë gjuhë, shënim imi, A. D.] 
mund të citojmë Noam Çomskin i cili mbetet 
ndër përcaktimet më të qëlluara të g juhës 
verbale:

“Një gjuhë përcaktohet nga krijimi i një 
alfabeti (pra, një numri të caktuar simbolesh 
prej të cilëve ndërtohen fjalitë) dhe nga fjalitë 
e saj gramatikore.”

Por këtu dalin edhe vështirësitë e para. E 
si mundet gjuha pamore të ketë një alfabet të 
përbërë prej një numri të caktuar simbolesh? 
Dhe si mund të flitet për karakter gramatikor 
në rastin e g juhës pamore? Do të ishte e 
vështirë të vendosej një autoritet gjuhësor i 
aftë për të dalluar midis fjalive pamore që 

9 Paolo D’Angelo, “Estetika e romantizmit”, përkth. 
Eldon Gjikaj, sh. b. “Albas”, 2020, fq. 104.
10 Benedetto Croce, “Estetika”, përkth. Zef Zorba dhe 
Alfred Bushi, sh. b. “Princ”, 2021, fq. 413.
11 Adrian Hill, “Mësime pikture”, përkth. Fon Ilia, sh. 
b. “Lilo Printing”, fq. 543.

Muzika si objekt në 
poezi dhe pikturë 

Zef Zorba dhe Wassily Kandinsky

Nga Andreas Dushi
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përputhen me gramatikën dhe atyre që nuk 
përputhen me të.

Në fillim të shekullit të njëzet, shumë 
artistë si Kandinski, formalistët rusë Piet 
Mondrian dhe Xhozef Albers e vunë në 
dyshim natyrën e këtyre elementëve. Përvoja 
e menjëhershme e realitetit të një vepre arti 
nuk çon detyrimisht në kuptimin e lehtë të 
përbërësve të tij apo të marrëdhënieve midis 
tyre. Artistët e sipërpërmendur të kujtojnë 
njerëzit të cilët e mësojnë g juhën e tyre 
amtare dhe e përdorin atë pa gabime gjatë 
gjithë jetës. Por për shumicën e tyre do të ishte 
e pamundur të analizonin elementet bazë 
të gjuhës së tyre dhe të shpjegonin rregullat 
dhe ligjësitë që i organizojnë për të krijuar 
kuptimin.12

Meqë gjuha përcaktohet edhe nga 
simbolet prej të cilëve ndërtohen fjalitë, 
sikurse Chomsky thotë, atëherë mund të 
përmendim një sintaksë në rastin tonë të 
gjuhës pamore. 

Prandaj, në një esse elokuente me titull 
“Kandinsky, Rrugët e Abstraksionit 1908 – 
1922” botuar në katalogun e ekspozitës së 
ardhshme Tate Modern, artisti g jerman 
Bruno Haas flet për qashtërsinë e “sintaksës” 
së pikturës së Kandinskyt dhe përshkruan se 
si Kandinsky familjarizohej me rezonimin 
e ngjyrave njëra me tjetrën për të prodhuar 
“akorde” pamore.13

Sigurisht, gjuha përdoret për t’u 
shprehur. Në rastin e Kandinskyt, mënyra 
tepër unike sesi ai e përdor gjuhën, çfarë 
synon të shprehë?

Kandinsky i përshkruan pikturat e tij si 
“muzikë pamore” me ngjyra që janë si tinguj. 
Ai zakonisht pikturonte muzikën, duke 
përdorur ngjyrat dhe linjat për të shprehur 
sesi muzika  e bënte të ndjehej.14

Po pse? Pse Kandinsky e pikturonte 
muzikën? 

Është i njohur fakti se Kandinsky vuante 
nga një problem, sintestezia, ngatërrimi 
i shqisave si për shembull të dëgjosh një 
tingull, por ndërkohë të shohësh një imazh, 
formë apo ngjyrë. Sipas classic.fm, ngjyrën 
e kuqe ai e dëgjonte si violinë, të verdhën 
si trombë dhe ngjyrën blu si organo.15 
Gjithsesi, thjeshtimi i madhështisë së tij 
estetike vetëm në këtë çrregullim, në rastin 
më të mirë më duket diçka infantile. Por 
nëse jo këtu, ku mund ta gjejmë përgjigjen 
e “Pse?”-së? 

Kësisoj artet e ndryshme dalëngadalë 
vihen në udhë për të thënë atë që ato mund të 
thonë më mirë e për ta bërë këtë me mjetet që 
secili prej tyre zotëron në mënyrë të veçantë. 

Dhe, megjithë këtë veçim, apo falë tij, artet 
e këtyre kohëve nuk kanë qenë asnjëherë më 
pranë njëri – tjetrit, sesa këto orët e fundit të 
Kthesës shpirtërore.

Në gjithë sa u përmend, ne gjejmë farën 
e prirjes drejt jonatyrales, abstraktes dhe 
natyrës së brendshme. Me ose pa ndërgjegje, 
artistët po i binden fjalës së Sokratit: “Njih 
vetveten”. Me ndërg jeg je ose jo, ata po i 
kthehen pak nga pak materialit të tyre, po e 
provojnë, po vendosin mbi peshoren e frymës 
vlerën e brendshme të elementëve, të cilëve u 
drejtohet arti i tyre si më të përshtatshmëve.

Dhe kjo përpjekje lind vetiu pasojën 
e natyrshme – krahasimin e elementëve 
të vet me ato të një arti tjetër. Në këtë rast, 
mësimet më të frytshme nxirren nga muzika. 
Prej shekujsh të tërë, me ndonjë përjashtim 
a devijim, muzika është arti që nuk i përdor 
mjetet e veta për të paraqitur fenomenet e 
natyrës, por për të shprehur jetën shpirtërore 
të artistit dhe për të krijuar një jetë të 

12 Dr. Gëzim Qendro, “Gjuha pamore”, botim i 
universitetit “Polis”, pa vit botimi, fq. 106.
13 Gerard McBurney, “Wassily Kandinsky: the painter 
of sound and vision”, “The Indipendent”, Sat 24 Jun 
2006.
14 South San Francisco Public Library, “Music 
Visualization, Abstract art”, page 3, ssf.net.
15 https://www.classicfm.com/discover-music/what-
colour-sounds-like-kandinsky-synaesthesia-google-
tool/

mëvetshme të tingujve muzikorë. 
[...]
Në përdorim të formës, muzika mund të 

arrijë rezultate që piktura nuk i arrin dot. Nga 
ana tjetër, muzika mbetet prapa disa cilësive 
që ka piktura. Fjala vjen, ajo ka në dorë 
kohën, shtrirjen në kohë. Piktura, nëse nuk e 
ka këtë avantazh, ka nga ana tjetër aftësinë 
që brenda një çasti t’i japë shikuesit të gjithë 
përmbajtjen e veprës, çka muzika nuk e bën 
dot. Muzika, që për së jashtmi është plotësisht 
e çliruar nga tutela e natyrës, nuk ka nevojë 
të huazojë gjetiu forma të jashtme për gjuhën 
e saj. Piktura, në momentin që flasim, është 
ende thuajse plotësisht e lidhur me format 
natyrale, forma të huazuara nga natyra. 
Detyra e saj, tani, është të studiojë forcat 
dhe mjetet e saj, të nxërë e të njohë, po ashtu 
siç bën prej kohësh muzika dhe të provojë t’i 
përdorë këto forca e këto mjete në një mënyrë 
thjesht pikturore për qëllim të krijimit. 

Ashtu siç i ndan artet nga njëri – tjetri 
thellimi në vetvete, ashtu i afron ata te njëri 
– tjetri krahasimi i kërkimit të brendshëm. 
Kështu vërejmë se çdo art ka forcat e tij, që 
nuk do të mund të zëvendësoheshin nga ato 
të një arti tjetër dhe në këtë mënyrë arrijmë 
më në fund në bashkimin e forcave të veçanta 
të arteve të ndryshme. Nga ky bashkim do të 
lindë me kohë një art që ne qysh tani mund 
ta parandiejmë, arti i vërtetë monumental.16

Është vetë Kandinsky ai që e motivon 
mënyrën se si i qaset pikturës. Duke 
nxjerrë në pah avantazhet e disavantazhet 
e muzikës dhe pikturës, për të konkluduar 
më pas se do të jetë bashkimi i forcave të 
veçanta të arteve të ndryshme ajo çka do 
të mbrujë artin monumental, Kandinsky i 
përgjigjet pikërisht asaj “Pse?”-së.

Dishepujt e Pitagorës ishin të parët që 
luajtën me kufijtë mes këtyre dy arteve. 
Sipas tyre, sytë janë bërë për astronomi, 
veshët për harmoni dhe këto shkenca 
janë motra. Duke i besuar këtij motërzimi, 
Kandinsky botoi në Moskë më 1903 një 
album me 122 prerje druri të titulluar Poezi 
pa fjalë, referuar qartësisht zhanerit të vjetër 
muzikor Muzikë pa fjalë, ndërkohë që në 1913 
krijoi një libër ku këto prerje druri lidheshin 
me poezi, të titulluar Klänge që do të thotë 
Tingull. Ndërkohë, veprat e tij më të njohura, 
realizuar përgjatë viteve 1907 deri më 1939 
janë dhjetë kompozime, nga Kompozimi I 
deri te Kompozimi X si dhe pikturat e tjera 
të titulluara Improvizione apo Tinguj. 

Pikërisht nga titujt fillon edhe njohja 
jonë me praninë e muzikës si objekt në 
poezinë e Zef Zorbës. Gjatë gjithë jetës, 
16 Wassily Kandinsky, “Mbi shpirtëroren në art e 
veçanërisht në pikturë”, shqipëruar nga Edi Rama, 
botimet “përpjekje”, pa vit., fq. 48 – 49.

krijimtarinë e tij Zorba e shkroi në heshtje. 
Ai ka jetue pa praninë e lexuesit të g janë, 
përgjatë jetës atij s’i ka rrahë kush shplakë, 
s’i ka dhanë çmime, s’ia ka botue vargjet.17

Në poezinë e tij, përtej muzikalitetit të 
brendshëm në kërkim të të cilit secili lexues 
mund ta gjejë veten, nisur nga interesat e 
tij për lexim apo dëshirat që ka, në analizë 
të figurave letrare që i përgjigjen pikërisht 
tingullimit të rrokjes në fjalë, fjalës në 
varg dhe vargut në poezi, praninë e ritmit 
e gjejmë edhe në një tjetër mënyrë dhe e 
ndiejmë edhe në një tjetër formë “nëpërmjet 
titujve të poezive të tij. Pjesët e Fugave të 
fundit-cikli  i katërt- do të emërtohen sipas 
tempit: Allegro, Andante Mosso, Lento, Largo 
dhe Allegro Furioso.

Sakaq, edhe cikli i pestë që është 
poema Mbresat e rrugëve, konceptohet me 
këto pjesë: Introduksion, Tema e fagotit, 
Tema e Ksilofon - kumbonëve, Tema e 
Instrumentave me perkusion, Tema e Violës, 
Parte concertante, Kadenca e Ksilofon – 
kumbonëve, Kadenca e fagotit, Kadenca 
e Violës, Kadenca e Instrumentave me 
perkusion, Ripressa, Stretta Finale.

Madje edhe te cikli i fundit Në zgrip, 
ndiejmë takimin me muzikën; sidomos ai 
është i dukshëm në poezinë Një gozhdë, 
me ritëm rock, bazuar mbi aliteracionet 
vështrimore thik, thellë, thatë, - siç shpjegon 
autori, - e, së fundmi, pjesa Natën kur bie shi, 
- e konceptuar alla Ravel.“18

Në rastin e Zorbës, ndryshe nga poezi 
të të tjerë poetëve ku muzikaliteti qëndron 
si tipar i rëndësisë së dytë, vetë qëllimi (a 
mund të ketë poezia qëllim?!) vishet me një 
të tillë tipar. Pra, muzikaliteti dhe muzika në 
vetvete me të gjithë elementet që e përbëjnë 
nuk është në funksion të diçkaje tjetër, por 
është vetë funksioni i poezisë.

Tanimë është vetë artisti ai që këtë 
marrëdhënie ndërmjet arteve e sqaron. Nuk 
kemi nevojë për studime të të gjitha anëve, 
pasi, sikurse ishte në natyrën e tij, Zorba ku-
jdeset në perfeksion për gjithçka, ndoshta 
edhe ngaqë e ka punuar e ripunuar në fs-
hehtësi për dekada librin e tij “Buzë të ngrira 
në gaz”. Kështu, në pasthënie, vetë ai sqaron:

Për një unjisim muzikal është kërkuar jo 
vetëm ritmi i qenësishëm në fjalët e në vargje,  
po edhe tentativa e riprodhimit të formave 
muzikore: fugat, fugatot, sonata me tempot, 
kadencat etj.

Unë nuk dua të ndalem në figurat retorike 
që ndërtohen me anë të tingujve. Ato mund 

17 Ardian Ndreca, “Përtej kufinit të fjalës”, parathënie 
e veprës I “Poezia” të Zef Zorbës, shtëpia botuese 
“Princ”, 2020, fq. 27.
18 Viola Isufaj, “Takimi me muzikën në poezinë e 
Zorbës”.

të jenë objekt i një tjetër studimi. Çka më 
intereson është muzika drejtpërdrejtë, titujt 
e poezive, njëri më i përafërt me krijimet 
muzikore se tjetri. Rast që e shembullëzon 
tipikisht këtë është lëvizja me ritmin në 
rend rënës nga Allegro furioso te Lento:

Allegro furioso 
....e shpesh ka pa liqenin të shpupurishur: 
kundër reve të mbarsura 
me shkreptima të dhunshme, 
me kordha shkumësh të pareshtura, 
me gjithë sa kishte frymë, 
sulmonte, e gërmushej; 

por shi vazhdoi me ra……

Lento
Rrugë e përmbytur në mjegull, ngushtime 
Rrathësh, kjo amulli e hirtë ku shuhen 
Hingëllime kuajsh të stërvinuar harrese. 

(Oh, kot se i përsëris me mend poetët! 
Kurdoherë e më fort ushtojnë fjalët 
Që, herët atë mëngjes, të cunguara 
Si lamsh iu lidhen gruas..në … fyt kur tha: 
“O burrë, nuk ke çka bën, nuk ke…na 

vdiq… 

E vështrova – atëherë - majat e pemëve: 
avullonin në qullin e çative 
me vorbuj vese. 
Stinës i paskëshin mbaruar ditët  
ndër labirinthe aq të ndërlikuara
por jo si m’i pati shtruar ajo
kur sytë i bënte mjaltë e më tregonte 
detin e horizontin, e kristalet 
e praruar që shkumën posa e ciknin 
kinse me siguri libimi 
ndër brigje...)
S’kam më nevojë me pa. Tash përmbi 

mjegull 
e di se plyma shpendësh të uritur 
sulen drejt bregut moçalor të liqenit…. 
por i kthen veri mbrapa;sikur dhe mua 
shortin ma dredh e që s’më shqitet më dot: 
të mos e honeps prap tymin
e furrës gëlqerore
m’atë anë të liqenit
që malit papushim 
gjithënjë
i lëvyret e i lëvyret...
Kompozimet e Kandinskyt tregojnë rritje 

në ekspresion, ngjyra që ngallen thuajse me 
ngazëllim, forcë të ripërtërirë, dritë më të 
ndritshme..., poezitë e Zorbës zbresin me 
ngadalë, drejt paqes, ku liria e përjetësia 
shkrihen në një vijë horizontale me ngjyrën 
e perëndimit të diellit.



ExLibris  |  E SHTUNË, 30 PRILL 20228

Një veçori thelbësore i dallon romanet 
që ia kanë dalë t’i rrëfejnë siç duhet 

regjimet: ajo e fshehjes pas magjepsjes. Një 
gjetje kjo për të mos ta rrëfyer drejtpërdrejt 
dhunën, por që përdor simbolin, qoftë ai 
mitik ose jo, për ta bërë këtë gjë. Romanet 
e ndërlikuara, siç është dhe ai i Mimoza 
Hysës, rrezikojnë të keqkuptohen nëse 
lexuesi nuk është mësuar ta zbërthejë 
dhe ta interpretojë simbolin. Megjithatë, 
inteligjenca e Hysës qëndron në ofrimin 
e lëndës te lexuesi me anë të një arketipi 
të mirëpërcaktuar, i cili, sado i ndërlikuar 
dhe shumëplanësh, i çon lexuesit drejt një 
interpretimi pak a shumë unik, në arketipin e 
dyzimit. Dyzimi është një arketip i rrënjosur 
fort në historinë psikike të njeriut. Vampiri, 
për shembull, përfaqëson ndoshta dyzimin 
par excellence, të kodifikuar në folklor dhe 
të përhapur gjerësisht në të gjitha kulturat. 
Për të kuptuar konceptin e dyzimit që është 
në qendër të romanit “Bijat e gjeneralit”, 
duhet të ndalemi pak në vlerën psikologjike 
që dyzimi ka pasur dhe ka ende në kohët e 
sotme për njeriun.

Duke u kthyer te figura e vampirit, 
fetishizimi i tij në kohët e sotme dhe 
paaftësia për të kapur thelbin e tij 
arketipal, ka krijuar një prirje letrare dhe 
kinematografike disi të turbullt që shkon 
përtej kuptimit fillestar. Vampiri paraqitet 
si banor i një hapësire tjetër, asaj të 
pavetëdijes, e cila i kundërvihet një rendi 
të caktuar shoqëror. Dyzimi mund të jetë 
kolektiv që përfaqëson pavetëdijen e një 
grupi të tërë shoqëror, ose mund t’i vishet 
një personi të vetëm. Karakteristikat që 
përcaktojnë arketipin e dyzimit ose të hijes 
janë të ndryshme. Jo domosdoshmërisht 
paraqitet në formë fizike – pra mund të 
mos ketë trup - dhe pikërisht për këtë 
arsye i duhet që të gllabërojë energjitë e të 
tjerëve për të mbijetuar. Parazitizmi i tij i 
infekton të gjallët, të cilët, të paralizuar prej 
magjepsjes, i jepen me dëshirë.

Kështu, zhdyzimi përbën përpjekjen 
e së ndërgjegjshmes për të sinjalizuar një 
kontradiktë të brendshme në psikikë, të 
shkaktuar zakonisht nga paaftësia për t’ia 
përputhur ndjesitë dhe dëshirat busullës 
morale të kontekstit shoqëror në të cilin 
individi jeton. Pavetëdija merr formë 
dhe fillon të flasë duke përdorur një gojë 
djallëzore, e cila përpiqet të imitojë zërin 
tonë. Nuk është rastësi që shfaqja e dyzimit, 
apo doppelgänger-it, lidhet gjithnjë me 
vdekjen e origjinalit. Edhe pse kjo vdekje 
jo domosdoshmërisht është një vdekje 
fizike. Nëse arrihet të përpunohet siç duhet, 
zhdyzimi mund t’i japë mundësi individit që 
vuan ta zgjidhë çarjen e tij të brendshme.

Përveç vampirit kemi dhe një dyzim 
tjetër edhe më të frikshëm dhe ndoshta më 
pak të njohur, të ashtuquajturin changeling, 
të zëvendësuesit, të atij që të merr vendin. 
Nga të gjitha dyzimet, ky i fundit është 
shembulli më rrëqethës, pasi nuk është 
një dyzim i dukshëm, nuk i shkon pas 
origjinalit, por e zëvendëson atë. Kush i 
qëndron afër zëvendësuesit, turbullohet, 
por nuk mund ta identifikojë saktësisht, se 
ku ndryshon ai prej origjinalit. Kjo tipologji 
dyzimi mund të hedhë dyshime edhe mbi 
vetë origjinalin, i cili fillon ta besojë edhe 
vetë zëvendësimin. Kjo ndjesi troditëse, e 
rikrijuar me aq mjeshtëri prej zhanrit të 
filmit horror – mjafton të kujtojmë vepra si 
“The Thing” të John Carpenter-it, në të cilin 
vetë protagonistët janë të shtyrë të besojnë 
se janë vetë ata përbindësh - është rrëfyer 
më rrallë në letërsi. Hysa ka arritur ta krijojë 
këtë ndjenjë të humbjes së vetvetes, në 
lartësinë e shkrimtarëve, si: Géza Csáth te 
“Black Silence” apo E.T.A Hoffmann te “The 
Sandman”.

Figura e zëvendësuesit është po aq 
e rrënjosur në kulturën tonë sa ajo e 
vampirit, edhe pse në një mënyrë më pak të 

vetëdijshme. Arsyet që fshihen pas nevojës 
për të patur figurën e zëvendësuesit mund të 
jenë të ndryshme. Po t’i referohemi folklorit, 
veçanërisht atij irlandez, ka shumë shembuj 
kur një njeri rrëmbehet dhe zëvendësohet 
me një qenie të mbinatyrshme. Ky shkëmbim 
vjen si rrjedhojë e gjendjes depresive të 
personit të shkëmbyer, i cili kalon një 
periudhë kohe në një gjendje përhumbjeje 
dhe apatie, gjë që e bën gati të panjohur 
në sytë e të afërmve. Një arsye tjetër, është 
dhe ishullimi që i bëhet prej komunitetit 
një individi që nuk u përshtatet plotësisht 
normave shoqërore; duke shkuar dhe më 
larg akoma e duke mos e përcaktuar as si 
qenie njerëzore personin e zëvendësuar, por 
si djall që duhet të izolohet, apo dhe më keq, 
të vritet.

Në historinë së Hysës, dyzimi nuk mund 
të përmblidhet në një kategori të vetme, 
por ushqehet nga tipologji të ndryshme 
të dyzimit. Fillimisht romani na paraqitet 
si historia e dy binjakëve dhe, në pamje të 
parë, e tillë është. Por ajo që trondit ndjesitë 
e lexuesit dhe që e shtyn poshtë në një zbritje 
labirintike në terr   është gjuha që përdorin 
dy binjaket, Martina dhe Marsina. Historia 
është një përplasje lakuriqe e mendimeve 
të dy grave, që bashkëbisedojnë duke u 
përkëmbyer dhe duke formuar një shirit-
zinxhir kujtimesh. Lexuesi mbërthehet pas 
kësaj gjuhe të brishtë fjalësh, ku percepton 
se në çdo ndryshim zëri mes Martinës 

dhe Marsinës, hallka që lidh këtë zinxhir 
dridhet, duke krijuar përshtypjen se mund 
të këputet në çdo moment. Lexuesit nuk i 
jepet asnjë pikëmbështetje tjetër, ai mund 
të kapet vetëm pas këtij zinxhiri, duke 
shpresuar që të mos këputet gjatë zbritjes 
në humnerë. Rrëfimi nuk ka hapësirë  fizike 
dhe kohore, por zhvillohet i tëri në rrafshin 
mendor. Nuk ka vende të përcaktuara qartë 
dhe nuk i jepet fjala asnjë personazhi tjetër, 
përveçse përmes kujtimeve të dy grave, 
mendimet e të cilave duket se jehojnë 
brenda një hapësire të ngushtë, gati të 
pamjaftueshme për të dyja njëkohësisht. 
Dhe në të vërtetë ato të dyja, përkëmbehen 
për të marrë fjalën, njësoj sikur të ishin në 
garë për të njëjtën hapësirë   mendore, të 
cilën nuk mund ta ndajnë së bashku në të 
njëjtën kohë. Duken si të largëta nga njëra-
tjetra, por në të vërtetë nuk është ashtu.

Lufta-vallëzim i Marsinës dhe Martinës 
merr pamjen e një kozmogonie hyjnore. 
Marsina del prej atij deti të ngrirë që nuk 
është gjë tjetër veçse barku i shqyer i 
Martinës, e cila pasi është kthyer nga një 
operacion që gati i ka marrë jetën, fillon ta 
perceptojë binjaken e saj si një trup të huaj. 
Çarja që shënjon dhe kufijtë mes binjakëve 
në ditëlindjen e tyre të pesëmbëdhjetë, 
është vijëzuar në mënyrë djallëzore, fatale. 
Kjo copë mishi që përbën Marsinën e 
turbullon Martinën, e cila do të donte 
ta mbyllte binjaken e vet në një hapësirë 

mishi më të kufizuar. Dëshira e Martinës 
për përkufizime të qarta dhe rregull prek 
majat e psikopatisë, duke marrë gati gjasat e 
një sjelljeje kanibaliste ndaj binjakes së vet, 
sjellje tipike e dyzimit demonian.  Ajo do të 
donte ta rifuste brenda vetes ose, të paktën, 
ta bënte t’i nënshtrohej konceptimit të saj 
për botën, të njëjtë me atë të babait të tyre, 
gjeneralit, prototipit të përsosur të njeriut 
komunist.

 
Martina, në njëfarë mase, na paraqitet në 

formën e saj përfundimtare, që, megjithatë, 
duket e papërsosur. Çarja që i ka shqyer 
barkun duke e kthyer në shterpë do të 
rezultojë më pas në diçka edhe më ogurzezë 
e më të thellë. Është çarja që vendos kufirin 
mes saj dhe Marsinës, po edhe mes vetes 
dhe trupit të saj. Për të përmbushur nevojën 
për rregull Martina përfundon duke hequr 
qafe trupin e vet dhe duke u kthyer në hije. 
Shterpësia i saj kthehet dhe në shterpësi 
emocionesh dhe ndjenjash, pasi nuk ka më 
një trup me të cilin të mund t’i shprehë ato. 
I vetmi emocion që i mbetet, është neveria 
ndaj mungesës së rregullit. Martina duket, 
në thelb, e keqja e dyzuar e amputuar prej 
binjakes së vet.

Ndërkohë Marsina, e cila ndryshe prej 
Martinës e ka një trup, copë mishi pa formë, 
të përpunueshëm, si të porsadalë nga barku 
i nënës, vendos ta shfaqë atë karshi botës. 
Ajo u sillet qark të tjerëve si rreze dielli që 
të mbështjell dhe të ngroh. Në kërkimin 
e vet për përkufizim dhe emancipim, 
Marsina arrin ta kuptojë përsosmërisht 
fuqinë e të pasurit një trup. Fuqia e trupit 
është teorizuar në të shkuarën dhe në një 
nga veprat teatrale më të rëndësishme 
të Pasolinit, “Calderon”. Pikërisht në këtë 
vepër poeti ilustron në mënyrë të përsosur 
se si makina e Pushtetit kërkon të asgjësojë 
mishin, pasi ajo përcjell lirinë, e cila 
nuk është gjë tjetër, veçse aftësia për të 
dashuruar. Në fakt, kur protagonistja futet 
në burg, ajo nuk kërkon t’i falet liria, por 
kërkon t’i kthehet trupi i saj. Në historisë 
njerëzore kanë qenë të ndryshme mënyrat 
e Pushtetit për asgjësimit e trupave, e një 
nga mënyrat e fundit ka qenë pikërisht 
ajo që u përdor në kampet naziste, e 
cila përbën dhe mjetin përfundimtar që 
përdor Pushteti në veprën “Calderon” për 

“Bijat e gjeneralit”: 
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regjimi si dyzim 
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të asgjësuar personazhin kryesor. Për këtë 
arsye, përdorimi që Marsina i bën trupit 
të saj e neverit Martinën, sepse është në 
kundërshtim me logjikën e regjimit. Kësisoj 
Martina përvijëzohet gjithnjë e më tepër si 
vampir i dyfishtë i Marsinës. Ajo nuk ka trup 
dhe kërkon të përdorë atë të së motrës për 
t’ia dorëzuar regjimit komunist. Martina 
arrin ta pranojë vetë një gjë të tillë:

“Trupi im atëherë ishte mish i kalbur, 
mbante shpesh erë ilaçesh dhe kisha ndjesinë 
se do të ishte më mirë të më braktiste. Mishi 
kishte filluar të mbante erë ngordhjeje, ose 
mua më bëhej gjithnjë se kisha përsipër një 
lëkurë kafshe të vrarë, që dekompozohej 
dalëngadalë përbrenda. Ti ishte gonxhe 
shpërthyese dhe unë kisha nevojë të të 
ngjitesha për trup, si dikur kur ishim fëmijë 
dhe flinim në të njëjtin shtrat.”

Pikërisht në këtë moment shfaqet një 
tjetër personazh, Zani, i rrëfyer po njëlloj 
përmes kujtimeve të binjakëve. Zani nuk 
është gjë tjetër veçse një zgjatim i regjimit. 
Ai vjen po prej të njëjtit fshat të babanë të 
vajzave dhe po si ai kërkon të bëjë karrierë 
ushtarake. Ky detaj nuk është aspak i 
parëndësishëm në vepër: vlen për të thënë 
se gjenerali nënkuptohet të ketë kryer të 
njëjtat mizori si i riu Zani për të arritur 
statusin e tij si i paprekshëm në Shqipërisë 
komuniste. Por futja në lojë e Zanit do të 
thyejë rendin e krijuar të gjeneralit, duke 
e bërë të vetëdijshëm se as njeriu më i 
nënshtruar ndaj regjimit nuk mund të jetë 
i sigurt. Një imazh pothuajse biblik njofton 
dëbimin nga Kopshti i Edenit, të cilin 
gjenerali beson se e ka krijuar për veten dhe 
familjen e tij. Në një çast qetësie të rreme, 
kur gjenerali ndalon për të pirë një kafe në 
kopshtin e babait të Zanit, kur ky i fundit 
është ende fëmijë, gjenerali këput dy mollë 
nga pema për t’ua dhënë të bijave. Pikërisht 
nga ai çast Zani, i cili po e kundron skenën 
nga larg, do të marrë rolin e gjarprit për t’u 
futur jo vetëm nën lëkurën e gjeneralit, pra 
të regjimit, por edhe në barkun e Marsinës. 
Mollët që këputen në kopshtin e Zanit 
nënshkruajnë një pakt të heshtur mes tij 
dhe Pushtetit, i cili prish ekuilibrin e botës 
së gjeneralit, fillimisht duke ia marrë me 
dhunë Marsinës njeriun që dashuron, 
Jetonin, e më vonë duke e përdhunuar dhe 
atë vetë. Regjimi arrin të përvetësojë në 
këtë mënyrë jo vetëm trupin e Marsinës, por 
edhe aktin që e kishte bërë atë të ndihej e 
lirë, aktin seksual, tashmë të zbrazur krejt 
prej çdo forme dashurie.

Trupi i Marsinës, i mbarsur prej gjarprit 
që mishëron Zani, kthehet kështu për pak në 
atë të Martinës, në një trup mekanik, gjithë 
vaj dhe ingranazhe, që nuk është i aftë për 
të riprodhuar, por vetëm për të fabrikuar 
njerëz të përshtatshëm për regjimin.

Hap pas hapi, hallkë pas hallke, lexuesi 
zbret në zonën më të errët të kujtimeve 
të binjakëve dhe aty gjendet dhe fjala e 
fundit që mbyll këtë shirit-zinxhir dhe 
njëkohësisht e këput atë, fjala e Marsinës. 
Kujtimet shkërmoqen përtokë dhe bashkë 
me to bie dhe maska   e Martinës, e cila 
zbulohet për atë që është, maska e vetë 
regjimit. Martina në të vërtetë nuk ekziston, 
ose më saktë, krijesa e ngritur prej varrit 
nuk është ajo, është një dyzim djallëzor, 
dyzimi i Pushtetit që u përpoq dhe ia doli 
të asgjësonte Marsinën. Dialogu që bën 
Marsina gjatë gjithë kohës me binjaken e 
vet nuk është gjë tjetër, veçse gjendja e saj e 
ethshme, ku vajza përpiqet dëshpërimisht 
të mos gllabërohet prej Pushtetit. Paaftësia 
e Marsinës për t’u rreshtuar si të tjerët krijon 
brenda saj një formë çarjeje që merr rolin 
e binjakes. Përballja me alter egon e saj 
vampir, atë të ndërfutur prej regjimit, është 
një përpjekje fundore për t’u shëruar, duke 
dashur që kjo alter ego të kthehet në vendin 
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që i takon. E dhunuar, por e vendosur për 
të mos iu dorëzuar përfundimisht regjimit, 
Marsina ia dorëzon djalin e vet Martinës, 
domethënë alter ego-s së vet të errët dhe 
largohet përfundimisht nga Shqipëria. 
Pushteti nuk e pengon dot më. Marsina 
e ka bërë jetën e saj si e vampirizuar prej 
hijes së regjimit dhe, në përpjekje për t’u 
shëruar, ulet në tavolinë me këtë anë të 
errët të vetes, në përpjekje për ta unifikuar 
veten mendërisht, gjë që i është mohuar prej 
vitesh.

 
Hapësira që ndajnë Marsina dhe Martina 

është ajo e mitrës së të pandërgjegjshmes, 
ku të dyja binjakët luftojnë të gllabërojnë 
njëra-tjetrën për të dalë në jetë. Edhe pse 
Marsina e ka një trup, ajo ende nuk është 
e formuar plotësisht dhe ekzistenca e saj 
kërcënohet vazhdimisht nga alter ego-ja e 
regjimit që përpiqet t’i zërë vendin, njësoj 
si changeling-u, zëvendësuesi, në versionin 
djallëzor. Lufta e Marsinës duket si një 
përpjekje për të qëndruar syhapur dhe e 
vetëdijshme, me qëllim që ashtu me sytë 
të çapëlyer në terr të nuhasë edhe lëvizjen 
më të vogël, me tmerrin se, po të mbyllë 
sytë, alter ego-ja do t’ia zaptojë trupin. Në 
fund Marsina do të detyrohet ta shuajë 
ndërgjegjen e vet dhe t’i hapë rrugën 
Martinës, me qëllim që të parandalojë 
asgjësimin tërësor prej regjimit. Po, 
megjithatë, Marsina, nuk ia hap rrugën 
tërësisht anës tjetër së saj të errët. Rifiton 
plotësinë mendore duke kundërshtuar 
regjimin që do të donte në të vërtetë trupin 
e Marsinës të kombinuar me mendjen e 
ftohtë dhe sterile të Martinës.

Dyzimi i Marsinës lexohet gjithashtu 
dhe si dyzim kolektiv, dyzim i të gjithë 
njerëzve që jetojnë nën një regjim dhe që 
janë të detyruar të bëjnë jetë të dyfishtë 
për të mbijetuar, duke përfunduar në një 
gjendje të vazhdueshme skizofrenie. Ata 
që heqin dorë nga trupi kanë nevojë për 
trupin e këtyre skizofrenëve, të gjallëve, për 
të përtërirë jetën e regjimit, ndërsa ata që 
zgjedhin jetën dhe dashurinë përfundojnë 
të kanibalizuar prej të vdekurve. Historia 
që na rrëfen Hysa, duket si pa rrugëdalje. 
Personalisht, do të thosha se gjëja më e 
bukur në historinë që Mimoza rrëfen, është 
ajo që më të bën të kuptosh se Pushteti nuk 
mbijeton i pavarur, është një dyzim, një 
vampir që futet në trupin e të gjallëve për 
të mbijetuar. Rrjedhimisht, nëse Pushteti 
është i ndërvarur, atij mund t’i bëhet ballë, 
ose të paktën mund të provohet t’i bëhet 
ballë. Marsina, edhe pse del e mundur nga 
kjo përballje, nuk del plotësisht e humbur. 
Ajo nuk heq dorë nga jeta dhe gjen forcën 
për të kërkuar një alternativë mes rrënojave 
që e rrethojnë. Historia e saj është historia e 
asgjësimit të një trupi, që përpiqet ta ruajë 
të paprekur mendjen, edhe pse mishi i vet 
është kthyer në inkubatorin e një bishe.

Jo vetëm kaq, por Hysa ka ditur të 
shfrytëzojë si askush tjetër forcën simbolike 
të dyzimit të së keqes-vampir, forcë që 
qëndron pikërisht në fshehjen e tij brenda 
njeriut. Gjë që do të thotë se vampiri nuk 
ka nevojë të jetë vampir në kuptimin e 
ngushtë të fjalës për të ushtruar pushtetin 
e tij. Sharmi i dyzimit të krijuar nga Mimoza 
Hysa qëndron pikërisht në të qenit i fshehur, 
i maskuar, në pamjen e një binjakeje si 
Martina. Dhe ajo që qëndron e fshehur, është 
më e rrezikshme se përbindëshi që qëndron 
para nesh, duke e shfaqur veten zbuluar 
për atë që është. Lëviz në një rrafsh që nuk 
është fizik, por psikik, duke e bërë kështu 
të vështirë përballjen dhe kundërvënien me 
të. Hysa na e jep një zgjidhje edhe për këtë 
gjë: na duhet të flasim me këtë alter ego, ta 
ndalojmë të na përndjekë dhe ta kthejmë në 
vendin që i përket, në botën e të vdekurve.

Shkrimi në gjuhën italiane është 
botuar në gazetën online “Estranei”

ARRATI SHPIRTI 

Si ka mundësi?
Asnjë s’më kupton,
Ndonëse me fytyr të trishtuar rri.
Vetmin kërkoj të çoj drejt lirisë, 
e të endem fuqishëm për të kryer 

dashuri. 
E ndiej kudo, në centimetrat e vendit t’ri.
Dua të largohem
Më lër…
Të lutem më lër…
Arrati shpirti kërkoj.
Të gjendem mes udhëve të paudha,
e vetme unë me lirinë. 
Sa shumë e dëshiroj. 
Ti se kuptove kurr’.
I verbër në sytë e tu për sytë e mi. 
Egocentrik i pamasë
me pabesinë kishe lidhur besë
se unë të tradhtoja sikur të isha një e 

pashpresë. 
Shpirtin e vdekur 
ta shihja përtej vështrimit të heshtur 
s’guxojnë fjalë të më thojnë
se frika të pushtonte 
se mua mendja mund të më largonte.
Ah, dëshirë e pafshehtë ngeli
Arrati shpirti kërkoja
si e si nga skllavërimi yt t’shpëtoja. 

MOS VALLË ENDE PËR VIRGJËRINË 
KAM MALL?! 

Cit. Sapfo frag. 107

E paprekur ende, si mëparë
Të jem unë dua…
emocione të pashkruara
e ndoshta e të papërjetuara.
M’janë mërzitur ndjenjat
se të sinqerta më si gjen,
ato janë si era
E cila shkon e vjen.
Virgjëria mu rikthye,
kur sytë e mi bukurinë tënde panë.
Nimfa ime,
bukuria jote s’do më mërzitet
O vashë e hirshme!
O rioshe ngjyrësheshumë!
Himena
U rikthye.
T’lartësojmë emotivin
T’shkojmë pro emancipimit.
Himena,
Hiqe timen ti
e unë ta heq ty!
Fjetsh në kraharorin
e shoqes sate të ëmbël! *
E në u dashurofshim
Hiret pa turp më trego
Vashës elegante
që trurin po ma çmënd!
Lule e argjendtë
e kopshtit tim!
Athina të ka zili,
E Afërditës i tha të të bëj magji…
Një poete të dashuroje
e me të veç dashuri të përjetoje!
Mua mu duk bekim
N’ditët më të errëta t’shpirtit tim.
*Sapho frag. 126

BURRAT 

I kam sharë aq shumë,
Saqë betohem e vet s’di nga buron.
Doja t’i largohesha me kohë,
thoja se nuk mundja se organin shumë ja 

doja.
Por ata vet si qenie, kurrë. 
I kam urryer gjithnjë,
Urrejtja fjalë e madhe, ndjenj’ edhe më 

groteskte.
Më kuptoni drejt,
mos i jepni konetacionin e plotë. 
Përsiat, e prap s’kuptoj
I kam të papëlqyer?
Apo tani po e kuptoj??
Të duash, ndjenjë 
më fisnike se kjo kuçka tjetër.
Iu largova…
I lash si të ve. 
Nënkuptohet që për ta s’ma ndje. 
Bukuri natyrore,
më të bukurën gjeta.
Lule dielli e syve të mi,
në ditët më me shi! ,, 

ARTISTI QË MENDON 

I liri shpirt,
Shpirt i artistit që mendon.
Vite jetë mbi këtë Planet
Bij e tij ndjehem 
e asnjë toke si përkas gjëkundi.
Një skllav i së përjtshmes liri,
Tjetërsimin shpirtëror kërkon
Nga kal të kthehet në gjethe. 
Çudi askund s’gjen
kët’ metamorfozë të përmbush.
Ky artist që vetëm mendon
kthehet shpejt në embrion.
Nisë ai nga e para lufton
në tokën e mallkuar që tashmë frymon’ 
Disident i rimëshiruar në dividend
Ai pra, ai vet
Artisti që mendon! ,,

VARRIMI YT 

Thika me dy presa
zemrën më coptoi,
Varrimi yt!
Dikush me vrap erdhi m’lajmëroi.
Kujtime disi t’zbehta
në mendje m’vinin.
Buzëqeshja jote bukur
Ish venitur në dhè.
N’dhè e trupi yt do tretej.
E unë s’do jem atje.
T’gjallë të kam parë,
ama i pajetë je dukur gjithnjë.
Frymor që nuk frymonte.
Mërzitur jam,
vlerën gjallë s’ta dija.
Ty më me sy s’të shihja.
Humba gjithë ndienjat e mia.
Koha iluzioniste m’çoi prap tek ti.
Imazhet më ngatërrohen,
Po, të vdekur të shoh përsëri.
Varrimi yt!
Grushta dhèu, tre-katër,
sipër t’i hodha,
respekt e nderime t’tregoja.
Varrimi yt! 

Më bëri të kuptoja 
se kurrë nuk të doja!

Poezi nga Ina Baqoshi
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ARRATISJET E YLLI 
HARUNIT
Dr.  Fatmir Manushi

Lindi, u rrit dhe u formua si njeri dhe 
artist kur arratisja ishte tabu, ishte krim, 
ishte ende e frikshme. Kur vetëm tentativa 
shndërrohej në një mortajë individuale dhe 
farefisnore, këtë gjëmë e provoj kur i vëllai 
mbeti i vrarë buzë kufirit, ndërsa vetëm pak 
hapa e ndante nga skëterra komuniste që 
kishte pllakosur vendin tonë. Dhimbje e 
madhe, rënkim i thellë, pa zë. Ndodhi më 
pas që edhe ai u arratis, fatmirësisht, pa atë 
fat tragjik. Por arratisjet e tij kishin filluar 
më herët, që në fëmijëri.

Ylli Haruni u lind në Shëmbërdhenj 
të Gramshit, më 24 nëntor të vitit 1952. 
Një fshat piktoresk që i rri ballas malit 
të Tomorrit. Shpejt prindërit, me shtatë 
fëmijët e tyre, zbritën në qytezën industriale 
të Cërrikut. Nga fëmijëria e hershme ju 
ngjiz imazhi i madhështisë së Tomorrit, 
imazh të cilin do ta hidhte shpesh në telajo, 
kudo që të ndodhej nëpër botë. Fëmijërinë 
e kaloi përmes një entuziazmi të rremë të 
‘’lumturisë’’ socialiste, ndërsa prindërit i 
memorizoi përherë të venitur nga punët e 
vështira, kushtet jo njerëzore të punës dhe 
ankthit për të rritur me dashuri të shtatë 
fëmijët. Harbimet me shokët, nëpër fushat 
e Cërrikut dhe brigjeve të Shkumbinit ishin 
lumturia reale. Në këtë proces rritjeje ndeshi 
me magjinë e lapsit mbi letër, magji e cila do 
ta ‘’robëronte’’ përgjithmonë, për t’i dhënë 
kuptim dhe vlerë jetës.

Ndodhi në vitin e katërt, të shkollës 
fillore, kur mësuesja dha detyrë klase 
vizatimin e hartës së Shqipërisë. Lapsi 
lodronte në dorën imcake të djaloshit si 
të ishte pjesë organike e tij. Pasi e mbaroi 
vizatimin, i vetëkënaqur, ia dorëzoi 
mësueses. Ajo e vështroi me kureshtje dhe 
mosbesim vizatimin e këtij nxënësi që nuk 
para shquhej për veçanti nga të tjerët, i 
hodhi sytë dhe po ashtu mosbesuese e pyeti:

-Vetë e bëre?
-Po.
-Nuk e kopjove? - ai tundi kokën me 

naivite .
Pas kësaj djaloshi gjeti lodrën e tij që nuk 

do i ndahej kurrë, duke krijuar simbiozën 
artistike, piktorin, lapsi dhe letra, për 
bojëra as që bëhej fjalë. Ai nuk para luante 
futboll, nuk para mundej me shokët, nuk 
para shamatosej në lodra, cilësi këto për të 
zënë vend në hierarkinë e moshatarve, por 
me magjinë e lapsit mbi letër ai shpejt u bë 
ndër më të adhuruarit. Ata ishin modelet 
e para që hidhte mbi letër, herët ndjente 
vlerësimet e drejtpërdrejta dhe kjo i shtonte 
përgjegjësinë e të vizatuarit, por jo më pak 
karakterin.

Me përfundimin e tetëvjeçares familjen 
Haruni e kapi halli me këtë djalë, mundësi 
ekonomike për të ndjekur më tej shkollën 
nuk kishin, por tashmë Ylli kishte krijuar 
personalitetin si një vizatues mjaft premtues, 
megjithëse mjaft i ri. Ai priste vendimin e 
të atit nëse do e dërgonte të konkurronte 
në Liceun Artistik, në Tiranë, apo do e 
dërgonte, si shumica e shokëve të tij, për 
të punuar në Kombinatin Metalurgjik, në 
Elbasan. Në muret e dhomave të shtëpisë 
qëndronin varur portretet e familjarëve. 
Edhe ato sikur prisnin në heshtjen e tyre 
grafike. Data e konkursit po afronte dhe 
shokët e tij prisnin. Atëkohë filloj të lëvrinte 
në fantazinë e tij dëshira e arratisjes nga 
shtëpia për në Tiranë, për në lice, por këto 
ëndrra naive e inatçore bëheshin zhgjëndrra 
përpara realitetit: ku të shkonte pa atin e tij 
ikonik?

-Nesër është konkursi? -e pyeti në 
mbrëmje i ati.

-Po, nesër në orën tetë.
-Bëhu gati, do nisemi herët.
E kush do besonte se ai fjeti atë natë. Të 

nesërmen mori udhë arratisja e parë nga 
shtëpia e Ylli Harunit, në garë me ëndrrën 
e tij.

Modeli në allçi i një gjetheje, ishte 
modeli që i duhej të vizatonte për të fituar, 
për të vazhduar të qëndronte në ato banka 

të liceut, për të vijuar rrugëtimin artistik. 
Një start emocional dhe më pas kredhja në 
lodrimin e lapsit mbi letrën e bardhë, në 
linjën perfekte të vizatimit dhe gjallërimin 
e gjethes mbi allçi nga kontrasti gurgullues 
i dritë-hijeve.

- Nga je ti more djalë? - e pyeti 
ngrohtësisht, në punë e sipër, një nga 
pedagogët që mbikëqyrte punën e 
konkurrentëve.

- Nga Cërriku.
Pedagogu mblodhi supet duke u 

përpjekur të kuptonte se ku, pikërisht, binte 
ky vend me emër cicërime.

Përgjigjet e konkursit ishin të nesërmen. 
U end me të atin rrugëve të Tiranës atë 
mbasdite. Nuk kishin të afërm në kryeqytet. 
Tepër të lodhur zunë vend mbi një stol 
lulishteje dhe aty kaluan natën së bashku, 
at e bir.

Liceu artistik “Jordan Misja” u bë dhe 
mbeti themeli i kulturës artistike në artin 
e vizatimit dhe pikturës. Brezi i liceistëve 
të viteve gjashtëdhjetë pati fatin e madh 
të kishte për pedagog korifejt e pikturës 
shqiptare si: Sadik Kaceli, Abdurahim 
Buza, Qamil Prizreni e të tjerë, që ishin 
diplomuar nëpër Evropë dhe kishin sjellë 
arritjet bashkëkohore të këtij arti magjik, 
por që, ndërkohë, sistemi komunist përpiqej 
t’i mënjanonte nga përfaqësimi prej tyre 

i artit figurativ të realizmit socialist. 
Mjeshtrit, pedagoge, impononin me artin, 
ligjërimin dhe autoritetin e tyre, duke bërë 
të mundur rrënjosjen e përgjegjësisë dhe 
vetëdijes artistike tek këta riosh që ende 
nuk e kuptonin thelbin dhe vlerën e artit 
të tyre, ajo që deri dje për Yllin ishte ende 
si një lodër e bukur filloj të shndërrohej në 
vetëdije artistike. Filloi ta shqetësonte dhe 
frymëzonte, ta gëzonte dhe zemëronte, ta 
bënte të grindej e të dashuronte. Ndoshta, 
kjo do ishte dashuria e parë. Në bankat e 
liceut do të njihej e miqësohej me mjaft nga 
ata, që si ai ,do të spikasnin me talentin e 
tyre, si Vasiljev Nini, Sefedin Stafa, etj. Në 
vitin e fundit të liceut në pikturën e Yllit 
ishte e dukshme tendenca e impresionizmit. 
Nuk do të mund të harronte punën e 
konkursit për në Akademinë e Arteve, ishte 
një portret në natyrë. Profesor Sali Shijaku 
endej nëpër sallë duke mbikëqyrur punët e 
konkurrentëve. Mjeshtri i madh kishte qenë 
si përfaqësues i akademisë, në mbrojtjen e 
punës “Diplomë”. Mjeshtri i kaloi disa herë 
pranë dhe dikur e pyeti si quhej dhe në e 
kishte mbaruar liceun.

Ylli Haruni”
- “Sivjet mbarova liceun”.
- Mos je ti që kishe për diplomë atë 

kompozimin me ca penelata majtas e ca 
penelata djathtas?

- Po
- Mirë, mirë….Vazhdo punën.
Kaq mjaftonte të mbushej me gëzim 

e shpresë plotë për konkursin, pas atij 
komunikimi me Mjeshtrin Sali Shijaku. 
Ai e kishte memorizuar punën e tij 
“problematike” që ishte shoqëruar me 
pëlqimet dhe mospëlqimet e komisionit. 
Ai kompozim pati shumë influencë 
impresioniste dhe të mbetej në mendje, për 
mirë apo për keq. 

Tirana, ky qytet i bukur dhe i madh 
për djaloshin nga Cërriku, u bë jo më pak 
frymëzues dhe ndikues. Arratitë nëpër 
rrugët, muzetë, kodrat e liqenit dhe 
çapkënllëqet e adoleshencës e tjetërsuan 
piktorin e ardhshëm që vinte nga një 
qytezë e vogël. Tirana si kryeqytet, me 
Lënën përmes, liqenin, kodrat e Saukut 
dhe malin e Dajtit nuk dështuan asnjëherë 
të mos e mahnitnin me bukurinë përrallore 
dhe frymëzuese. E priste me qejf kohën e 
ngrënies, për të ndjerë aromën e këndshme 
që vinte nga mensa e që i paraprinte drekës, 
ndërsa ai dhe konviktorët e tjerë prisnin të 
uritur sa të shtrohej dreka. Të gjitha këto 
ndikuan shumë në formimin si student dhe 
artist i ri. 

Në Akademinë e Arteve ndihej më i 
pjekur dhe i burrëruar. Ndryshe nga liceu, 
pedagogët ishin më bashkëbisedues, 
ndoshta kjo sepse tani nuk ishin më nxënës 
por student. Kur kthen vështrimin në kohë, 
nga periudha e akademisë i vjen ndër 
mend vetëm punë, punë, punë mbi telajo. 
Natyrisht i gjithë edukimi dhe kërkesa 
artistike ishte haptazi “realizmi socialist”. 
Në pavetëdije, pavarësisht nga tema dhe 
objekti i dhënë, ai do i shtonte një dozë 
lirizmi përmes detajit apo koloritit, gjë që 
ndodhte t’i zbehte frymën “realiste”. Edhe 
pse të një gjenerate tjetër, të diplomuar në 
akademitë e shquara të Evropës Lindore, ai 
do të ndihej i lumturuar nga pedagogët e 
artit figurativ që shoqëruan dhe plotësuan 
pjekurinë e tij artistike si: Shaban Hysa, 
Vilson Kilica, Fatmir Haxhiu, Petro 
Kokushta, Myrteza Fushekati e Agron Dine. 
Por praktikat mësimore nëpër Shqipëri ishin 
dehja shpërthyese, arratia ku shfaqeshin 
dhe fshiheshin, njëherësh, përtej kornizave 
që ofronte auditori akademik. 

Gjithsesi, Tirana ofronte hapësira 
dhe mundësi për t’u evidentuar. Filloj 
të bashkëpunonte me disa organe të 
shtypit e veçanërisht me revistën Hosteni. 
Karikaturat, me të cilat bënte shakara 
miqësore, tani filluan t’i sillnin ca honorare 
të cilat dora-dorës ja bënin më të këndshme 
jetën shoqërore dhe private. Kështu, 
karikatura u bë pjesë e pasionit duke ë sjellë 
në të ardhmen kënaqësi e pasoja njëherësh.

Me përfundimin e Akademisë së Arteve 
e emëruan skenograf në teatrin Skampa, 
Elbasan. Një mjedis artistik përtej ëndrrës. 
Skenografia është realizimi tredimensional 
i krijimit, ku lëvizin dhe interpretojnë 
aktorët, ku zhvillohet dhe ndodh ngjarja. 
Skenografia mundëson shkëputjen e 
spektatorit nga mjedisi dhe koha reale, për 
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dukshme impresionizmi dhe lirizmi, pa 
vënë në dyshim konceptimin dhe koloritin. 
Temat i gjente nga jeta e përditshme, por 
të sinqerta dhe plot lirizëm. E përditshmja 
nuk ishte fort frymëzuese, në kohën e 
diktaturës. Kolori dhe lirizmi e zbukuronin 
atë. Në tablonë “Tre zboristët” i paraqet 
vajzat të veshura me rroba ushtarake. Kjo 
mjaftonte që vepra të kalonte censurën. Por 
më tej mjeshtri e trajton krejt ndryshe nga 
sa mendojnë censorët. Ato janë të bukura 
dhe delikate, përkundër rrobës që kanë 
veshur. Dy shoqet po i bëjnë maskim vajzës 
në qendër. Por maskimin po ja bëjnë me 
degë e lule duke e zbukuruar si për nuse. 
Ndërsa vajza “nuse” vështron si Narcizi, 
fytyrën e saj buzë kanalit të ujit pranë tyre. 
Këto vajza, pavarësisht se ishin veshur me 
uniforme ushtarake, duken si shtojzovalle 
në atë ambient pylli ku drite hijet e diellit 
luajnë me efekt të theksuar impresionist. 
Në tablonë me temë nga fshati spikat ajo 
e tre vajzave që kalojnë përmes një parcelë 
me ujë hedhëset që vadisin tokën. Ujë 
hedhëset në formë shiu shndërrohen në 
lodër e vajzave dhe ashtu të lagura bëhet 
një ekspozim sensual i formave të bukura 
femërore. Kjo linjë lirizmi nuk mungon as 
në tablotë me temë nga lufta. Tipike, çfarë 
kjo në kompozimin me heroinat Bule Naipi 
dhe Persefoni Kokëdhima. Momentin kur 
shkojnë drejt pushkatimit ai i paraqet ato të 
kapura dorë për dore dhe në pranga natën, 
por u jep atyre dritë me fustanet e bardha 
,nder të cilat dilnin format e bukurisë 
femërore. Ato ecin në një rrugicë të gurtë 
me sfond të errët të burgut të kalasë dhe 
siluetave të helmetave, ndërsa në te djathtë 
shtrihet qyteti me dritat që janë bërë njësh 
me dritëzimin e yjeve, andej nga shkon dhe 
vështrimi i tyre. Idhujt e tij mbetën Guri 
Madhi dhe Sali Shijaku. 

Piktori Alush Shima, në cilësinë e 
drejtorit të galerisë do të prononcohej 
posaçërisht: 

“Piktori Ylli Haruni ka në Galerinë 
Kombëtare të Arteve 13 punime të tij, në 
teknikën e vajit në kanavace. Është autor 
i trajtimit të kompozimit dhe peizazhit. 
Ka patur gjithmonë prioritet trajtimet 
e cilësishme piktorike dhe profesionale. 
Në periudhën e parë të krijimtarisë është 
shquar si autor i figurës njerëzore me një 
realizëm lirik, duke patur në qendër të saj 
zbërthimin e motiveve jetësore nëpërmjet 
mjeteve vizive. Ndërsa në periudhën e dytë, 
që përmbledh vitet e fundit, ka shpalosur 
cilësitë profesionale, duke I kombinuar ato 
me risitë e ardhura në ditët e sotme në artin 
kontemporan shqiptar”.

Viti 1990, tepër i trishtë dhe e vështirë 
për vendin tonë, hyri si një pranverë në 
shpirtin e tij. Kishte kohë qe në krijimtari 
trajtonte subjekte tendecioze për problemet 
që shqetësonin popullin në atë kohë, për 

dyqanet bosh, apo çmimet e ushqimeve të 
domosdoshme. Këto dukuri, në pikturën 
e tij të asaj kohe dilnin jashtë kornizës se 
ideologjisë komuniste në pushtet. Kjo po 
shkaktonte natyrshëm qëndrimin e ftohtë të 
pushtetarëve të kohës dhe ndërkohë rritjen 
e personalitetit në ambientet intelektuale 
e publike. Por pushteti hoxhjan, ashtu 
dhëmbërenë, ishte bërë më i pabesë dhe 
diabolik. Mbante ende në burgje të dënuarit 
politik dhe shtonte në to protestuesit e 
dhjetorit të ’90-es. Në kufijtë e vendit ende 
qëlloheshin me armë “të arratisurit”. E 
tronditi lajmi i vrasjes së vëllait të vogël, 
në një tentativë për të kaluar kufirin në 
zonën e Peshkopisë. Por akoma me ulëritëse 
ishte që nuk jepnin asnjë informacion 
mbi vendprehjen e tij, ndërsa, siguruar në 
mënyrë konfidente, mbante në duar foton e 
trupit të vrarë. Pas kësaj jeta i mori një kthesë 
rrënjësore, sikur të mbante përgjegjësinë e 
dy jetëve së bashku. Bisedat e heshtura dhe 
të trembura nga frika e sistemit hoxhian u 
shndërruan në mision për të trembur frikën. 
Tashmë studio e piktorit gëlonte me tepër 
nga ligjërimet për përmbysjen e madhe 
që po vinte. Dhe jo më kot ndodhi që më 5 
janar të vitit 1990, ai hapi dyert e studios së 
tij për themeltarët e Partisë Demokratike në 
qytetin e Elbasanit, duke qenë dhe ai njëri 
ndër ata. Madje mori përsipër dhe drejtimin 
e grupit të propagandës figurative, aq e 
rëndësishme në atë kohë për veprimtarinë 
e lëvizjes demokratike.

Gjithsesi pushteti hoxhian kafshonte, 
në lëngatën e vet. Një mbrëmje, një shoku I 
tij, që kishte miqësi me drejtuesit e policisë, 
e takoi për ta njoftuar që të mos flinte në 
shtëpi, pasi ndodhej në listën e atyre që 
do arrestoheshin atë mesnatë, dhe ashtu 
ndodhi. Ndërsa, policia trokiste në portën 
e shtëpisë së tij, ai udhëtonte për në jug, në 
Sarandë, me qëllimin për të dalë në Greqi. 
Pse jo, ai e kishte ëndërruar këtë më parë. 
Ishte një ditë e ngrohtë janari i vitit 1991, 
ndërsa nuk harroi të dërgonte në adresë 
të Partisë Demokratike, dega Elbasan 
,një pjesë të kursimeve të veta financiare.  
 Gjeja që i bëri përshtypje , ndërsa hynim 
në Athine, ishin vargu i dritave të kuqe të 
makinave në krahun e tij dhe vargu i dritave 
të verdha nga krahu tjetër, ishte nate. Si 
dy lumenj zjarri, me ngjyra të kuqe dhe 
të verdha, si në ëndërr. Kishte parë nëpër 
filma por kur i shikoje në realitet ishte një 
çudi, një gjë mahnitëse. Athina e goditi 
me gjallërinë e jetës, por mbi të gjitha me 
bollëkun e derdhur në vitrinat e dyqaneve, 
sidomos ato të mishrave. I shihte këto 
vitrina me një buzëqeshje rënkuese për atë 
kontrast biblik me varfërinë e vendit të tij, 
të cilin sapo e kishte lënë pas.

I porsa ardhur në Athinë kuptoj se 
kjo jetë e bukur dhe e larmishme shijohej 
vetëm me punë. Brenda pak ditëve, pas një 

t’a sjell në linjën artistike të trupës që luan 
në skenë. Kështu filloj të dashuronte artin 
e skenografisë duke shijuar admirimin e 
publikut, kolegëve dhe jurive në konkurset 
kombëtare. Për skenografinë e dramës 
“Lulet e Shegës” u vlerësua me “Diplomë” në 
takimin kombëtar të Teatrit Popullor, 1984. 
Kontakti me artistë të shquar të skenës 
dhe filmit shtuan shumë përgjegjësinë 
artistike, duke ndikuar në personalitetin 
dhe karakterin. Aktoret e Skampës si: 
Shpëtim Shmili, Demir Hyskja, Astrit 
Çerma, Veronika Papa e të tjerë e te tjerë, 
do të ishin modelet e dashura për të. Duke 
mos u shkëputur nga pasioni i stilizimit 
të karaktereve përmes karikaturave u bë 
mjaft I dëshiruar midis miqsh e kolegësh, 
ngaqë mirëkuptohej humori i tij. Por një 
ditë ndodhi që e ndaluan të merrte pjesë 
në mbledhjet ku ishin të deleguar të partisë 
dhe pushtetit të kohës, sepse disa prej tyre 
kishin mbetur të fyer nga portretizime 
karikaturash, që u ishin bërë. Kjo, sipas 
tyre, cenonte figurën e partisë dhe pushtetit 
popullor. Tingëllon qesharake sot, por 
ashtu ishte. Kjo cilësi do të vlerësohej, tani 
e mbrapa, në devotshmërinë ndaj sistemit, 
por ishte talenti dhe kohezioni artistik 
që i shërbenin si mburojë e vërshimeve 
dashakeqe të cilat nuk i mungonin kohës.

Me gjithë komoditetin që gjeti në 
Teatrin “Skampa”, ajo ishte mjaft e kufizuar 
për ambiciet dhe karakterin e tij artistik. 
Në Elbasan e pritën ngrohtësisht brezi i 
piktorëve përfaqësues të artit figurativ 
kombëtar si Andon Lakuriqi, Isuf Sulovari. 
Shpejt u bë lider ndër kolegët e brezit dhe 
krijuan një lidhje dhe përfaqësim duke 
lënë gjurmë në artin figurativ kombëtar. 
Bashkëpunoi ngushtë me piktor e skulptor 
si Fatbardh Marku, Sadik Kasa, Kujtim 
Koprenska, Vladimir Caridha e të tjerë. 
Për piktorët e rinj u bë një përkrahës dhe 
pedagog i palodhur duke e lënë gjithmonë 
të hapur studion për ta.

Në vitin 1985, së bashku me skulptorin 
Kujtim Koprenska gjenden në kantierin e 
ndërtimit të hidrocentralit të Komanit. Ai 
kishte një përvojë të pasur në realizimin e 
artit drejtpërdrejt nga natyra, nëpërmjet 
tureve që organizonte akademia apo në 
Kombinatin Metalurgjik në Elbasan. Por 
Komani u bë një akademi e dytë për të. Në 
vetëm një muaj realizoj disa qindra portrete 
në laps, dhjetëra telajo u mbushën me 
koloritin dhe shpirtin e tij artistik. Punuar 
me atë intensitet dhe frymëzin natyrisht u 
zhvillua prirja e tij impresioniste. Nuk kishte 
kohë për detaje manieriste apo narrative. 
Karakteri, fryma, dinamizmi dhe lirizmi 
dominuan krijimtarinë e kësaj periudhe. 
Jetoi në të njëjtat kapanone me punëtorët, 
hante në mensat e vobekta, së bashku 
me ata, pinte dhe dehej si ata. Përpara se 
të largoheshin, hapën një ekspozitë me 
punimet e tyre të zgjedhura. Shumë prej 
grafikave ua kishin dhuruar punëtorëve që 
pozonin. Në këtë ekspozitë erdhi piktori 
Kujtim Buza, si përfaqësues i Lidhjes së 
Shkrimtarëve të Shqipërisë. Ekspozita u 
mirëprit nga miqtë e tyre, por Kujtim Buza 
u impresionua dhe u kërkoj piktorëve te 
rinj ta paraqisnin këtë edhe në Tiranë. Kjo 
ishte një ngjarje e madhe pasi ekspozitat 
personale të piktorëve, në atë kohë, ishin 
shumë të kufizuara. Në vjeshtën e viti 1985 
kjo ekspozitë, natyrisht e pasuruar edhe me 
punime të tjera, u çel në Tiranë. U prit mjaft 
ngrohtë nga kolegët dhe nuk munguan 
vlerësimet. Kjo ngjarje shënoi kthesë të 
rëndësishme në krijimtarinë e Ylli Harunit. 
Kishte dalë kështu në arenën kombëtare të 
vlerësimit dhe kjo ishte përgjegjësi. Më pas 
nuk mungoi në asnjë ekspozitë kombëtare 
duke tërhequr akoma më shumë vëmendjen 
dhe mirëvlerësimin e kolegëve dhe aty këtu 
mëdyshjen e jurive. Në një kohë të shkurtër 
Galeria Kombëtare tërhoqi në fondin e saj 
13 krijime të tij. Pavarësisht nga censura 
e kohës ato përshkoheshin nga në linjë e 

rekomandimi dhe testimi, filloj të punojë 
në një studio ikonash. Punonte dhe në 
kohën e lirë i binte pash më pash Athinës 
së ëndrrave te tija, Athinës së antikitetit. 
Shijonte atë që kishte studiuar, lexuar e 
parë në ekrane për këtë mrekulli historike 
të lashtësisë. Ndihej fatlum për këtë. 
Në Athinë nuk ishte e lehtë për të bërë art 
në kushtet e tij, si një emigrant shqiptar dhe 
i pa identifikuar. Aq më pak të siguronte të 
ardhura, të domosdoshme për të sistemuar 
jetën e tij personale, familjare dhe artistike 
në këtë vend të huaj ku artistë nga shumë 
vende të botës vinin për të provuar fatin e tyre 
artistik. Në studion e antikave, ku punonte, 
dëshmoi talentin e tij dhe miqtë e rinj e 
ndihmuan të bënte piktura për një dyqan 
kafeje në lagjen Plaka. Por kjo dashamirësi 
rezultoi pa dobi, punë e lodhshme dhe pak 
dhrahmi. Një mik grek, gdhendës druri, pasi 
i bëri portretin, i rekomandoi të shkonte 
në ishuj, të punonte portrete për turistët.  
 Ndërkohë në Athinë i erdhi familja. Të 
ardhurat nuk mjaftonin. Bashkë me 
gëzimin dhe hallet bashkëshortja i solli 
dhe medaljen “Pishtar I Demokracisë”, 
akorduar nga Presidenti. Edhe këtë e shijoi 
po aq sa familjen. Pas disa ditësh përfundoi 
në ishullin e Rodit. Shumë punë atje. Ishin 
dy pjaca për piktorët e portreteve dhe duhej 
të kishe leje nga bashkia. E lejuan të takonte 
kryebashkiakun në zyrë, duke u prezantuar 
si vorioepiriot me emrin Nestoras [përdori 
emrin e kunatit]. Ai e shihte me mosbesim 
këtë burrë të ri me kaçurrelat e pakrehur 
dhe të derdhur supeve, që i përngjante me 
të shumtit bredharak aventurier që bridhnin 
nëpër ishull. Kishte shumë të tillë në Rodos. 
Ndërkohë që bashkëbisedonte dhe përpiqej 
t’a bindte kreun e bashkisë, Ylli vizatonte. 
Në një moment pauze I vendosi mbi tryeze 
portretin e realizuar në ato pak minuta. 
Kryebashkiakut i vetëtinte sytë, buzëqeshi 
dhe pasi e falënderoj piktorin i dha lejen për 
të punuar portrete në piacat e Rodosit.

 Ishte në qiellin e shtatë. Një copë leje 
për të vizatuar portrete në një nga piacat 
e ishullit Rodos i dukej më e çmuar se 
diploma që kishte marrë në Akademinë 
e Arteve, ishte identikit i të qenit piktor, 
këtu në Greqi. Shumë punë, ishte sezoni i 
verës dhe turistët mize lisi. Punonte nga 
mëngjesi deri në mbrëmje. Mrekullohej 
nga vlerësimet dhe radha e porositësve 
të huaj përpara telajos së tij. Kjo punë sa 
rraskapitëse dhe dëfryese vazhdonte deri 
në fund të tetorit. Pas kësaj ishulli binte 
në qetësinë hyjnore duke bashkëbiseduar 
me mërmërimën e valëve. Ndërsa piktori 
gjente vetveten tek peizazhi. E bardha 
dhe bluja e thellë mbeti si një metaforë në 
peizazhet e Ylli Harunit nga ishulli Rodos. 
Arriti të bënte një numër të konsiderueshëm 
punimesh në portrete dhe peizazh, në telajo 
me format të madh dhe mesatar. Një galerist 
nga Selaniku erdhi në ishull dhe pasi pa 
punimet i vleresoi. E ftoi të hapte ekspozitën 
personale në Selanik, duke marrë përsipër 
koston e kornizave dhe shpenzimet që 
kërkonte ekspozita. I lumturuar vazhdoj 
të punonte për të pasuruar më tej gamën 
e krijimtarisë për këtë vlerësim që i behej. 
Por kjo nuk u realizua kurrë. Atë vjeshtë, 
pas një sezoni turistik te jashtëzakonshëm, 
ndërsa behej gati duke përzgjedhur 
përfundimisht punimet e ekspozitës së 
Selanikut, policia po i mblidhte shqiptarët 
nga ishin e nga s’ishin dhe po I kthente në 
Shqipëri. Një nga ata ishte dhe ai. Ka qenë 
viti 1994. Shqipëria dhe Greqia ishin në një 
konflikt të rëndë. Mbi emigrantët shqiptarë 
binte “fshesa” e autoriteteve Greke.  
 Rikthimin në atdhe përmes “fshesës” greke 
e përjetoj keq. Përgjatë qëndrimit atje kishte 
ndodhur ndryshimi madh tek artisti, piktori 
Ylli Haruni, kishte prekur përtej Shqipërinë 
me artin e pikturës dhe e ndjente që mund 
të jetonte më së miri si profesionist. Kishte 
fituar përvojën e profesionistit të rrugës , 
ku i duhej të ekzaltonte turistin e kultivuar 
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evropian në vetëm pak minuta vizatimi të 
drejtpërdrejt. Në pak muaj kishte realizuar 
aq portrete sa deri atëherë në vendin e tij. 
Kuptoj përfundimisht se në grafikën dhe 
pikturën e portretit rëndësi të dorës së 
parë ka karakteri. Detajet dhe hollësitë e 
cenonin impresionin dhe shpirtin e veprës. 
Ndërsa peizazhi për të u bë meditim, miku 
më i mirë me të cilin bashkëbisedonte dhe 
shtjellonte botën shpirtërore dhe filozofinë 
përmes ngjyrave. Ishte njohur me kolege 
nga shumë vende të botës dhe shkëmbyer 
me ta përvoja. Kishte ndjerë admirimin e 
tyre për artin e tij. E kujtonte si një arritje 
ofertën e Selanikut, edhe pse të pa realizuar. 
Në njëfarë mënyre ishte ndeshur me botën, 
por në periferinë e saj. Ai nuk do të ndalej, 
ai donte të shkonte të përballej realisht me 
tregun e artit bashkëkohor, ai do të guxonte. 

 Me vështirësi siguroi një vizë amerikane 
dhe në nëntor të vitit 1994 kapërceu 
Atlantikun për të zbritur në aeroportin 
J.F. Kennedy. E priti një shok i fëmijërisë, 
emigrant, për të qëndruar disa ditë në 
apartamentin e tij në Brooklyn. Gjëja e 
parë që pyeti ishte nëse kishte ndonjë vend 
ku artistët bënin portrete për turistët. 
I rekomanduan ne Central Park, ne 
Manhattan, një park gjigant dhe natyral.  
Bleu kasketën, pastelet, karbona dhe letër 
pasteli. Kishte eksperiencën e kësaj pune nga 
Rodos, Greqi. Ne Central Park nuk kërkohej 
leje, shumica e artistëve ishin kinezë dhe 
rusë. Të shkathët dhe me talent. Portretet 
në NY bëheshin në përmasa sa një e katërta 
e tabakut që përdorte në Rodos 30x25 cm, 
kryesisht si skicë me dritë hije në bardh e zi. 
Punimet realizoheshin në 10 -15 minuta. Në 
Rodos portretet i bënin kryesisht me ngjyrë, 
pastel, të plotë dhe me detaje, mesatarisht 
merrte gjysëm deri 1 orë kohe. Përvoja e 
Rodosit i erdhi si një dhuratë e paçmuar. 
Ai përdori kombinimin e asaj që bëhej në 
Greqi dhe këtu në NY. Kjo e veçoj menjëherë 
nga të tjerët dukej shtuar audiencën dhe 
porositë, duke krijuar radhë në kërkesën për 
t’u portretizuar prej tij. Shpejt u sistemua 
në një apartament (garsoniere) në Queens. 
Filloj të frekuentonte edhe Times Square 
ku shumësia dhe larmia e njerëzve është e 
jashtëzakonshme, sidomos në fundjavë. Atje 
po, kishte shumë punë dhe po ashtu shumë 
vlerësime. Për të jeta në NY për shumë vite 
lëvizte në trekëndëshin Queens – Central 
Park – Times Square. Ishte i ndërgjegjshëm 
për këtë. Jetonte gati anonim në mes të 
NY, ndërmjet mijëra piktorëve të cilët 
kishin ardhur aty për të gjetur “eldoradon” 
apo mbijetesën. Ai ndodhej aty jo me për 
mbijetesën pasi atë e kishte kapërcyer 
në Rodos. Kishte ardhur aty për të gjetur 
vetveten si artist, kjo kërkonte punë ,punë, 
,punë për art magjie siç thoshte poeti i tij i 
dashur Lasgush Poradeci.

 Por Time Square si vend elitar shpesh 
bëhej mollë e ndaluar për artistët emigrant. 
Policia ndodhte t’i largonte gati me dhunë, 
kjo e dëshpëronte vërtet. Aq më pak këtu 
nuk mund të takonte kryetarin e bashkisë 
si në Rodos për t’i demonstruar talentin. 
Por dëshpërimi nuk i tha “kthehu”. Dikush 
duhej t’a dëgjonte apo ta vlerësonte se ky 
artist vlente për këtë vend të madh e të 
madhërishëm. Nuk rreshti së punuari me 
një mjaftueshmëri prej 5 deri 6 orë gjumë. 
Ndërkohë, sidomos gjatë dimrit, punonte 
portrete dhe në qendrat tregtare duke fituar 
këtu përvojën e kësaj pune edhe si biznes.

 Ne atë periudhë, një artikull në New York 
Times shkruante për piktorët e piacave në 
Manhattan, dhe ai ishte një ndër tre artistët 
që ishim bërë personazhe të artikullit. 
Artikull-shkruesja ndejti me ata për një 
periudhë 2 javore dhe futi shumë nga biseda 
rreth prejardhjes, formimit dhe edukimit të 
tyre si artistë. Problemi që ajo po ngrinte në 
atë artikull ishte që piktorët duhet të kenë 
të drejtë të punojnë në qytet me turistët, 
siç bëhet në qytetet e tjera të botës, si në 
Paris, Rome, Greqi etj. Aty shtjelloheshin 

dhe mendimet e këtyre piktorëve mbi 
këtë problem. Ky ishte një problem që 
shoqata e artistëve të NY kishte kohë që 
e kërkonte, duke e quajtur të padrejtë që 
artisti të mos lejohej në trotuar, i cili është 
një vend publik dhe arti konsiderohet “liria 
e fjalës”. Si përfundim kjo e drejtë u fitua 
nga gjykata. Ndihej si pjesë e një fitoreje. 
Ndërkohë krijimtaria kishte bërë njohjen 
me mjaft artistë duke u bërë dhe pjesë e disa 
ekspozitave lokale dhe jashtë NY. Kishte 
ardhur koha që të mendonte seriozisht me 
dokumentacionin që i siguronte qëndrimin 
në SHBA. Pasi avokati njohu veprimtarinë 
artistike të Ylli Harunit dhe dosjen që 
vërtetonte këtë veprimtari, ju drejtua 
Zyrës së Emigracionit duke shfrytëzuar 
ligjin që e kualifikonte si “artist me vlera të 
jashtëzakonshme”, ligj ky që vlen edhe për 
artistë, shkencëtarë, sportistë, biznesmenë 

etj. Mbi bazën e këtij kualifikimi aplikoi 
për kartën jeshile e kështu me radhë, 
mbas 5 vjetësh u pranua qytetar amerikan. 
 
 Mbas dy viteve, në një qendër tregtare rreth 
një orë larg qytetit të NY, hapi një atelie 
me kohë të plotë. Nuk po punonte më në 
Central Park dhe Times Square. Mori dhe 
një apartament në një qytezë turistike, ne 
buzë të lumit Hudson. Punësoi dikë, jo artist, 
thjesht punonjës për të shitur printime, 
postera të punëve dhe të merrte porosi 
nga klientët. Tani kishte kohë të merrej me 
pikture, vizitonte galeritë dhe ju tregonte 
galeristëve punët. Një sërë galerish filluan 
t’i shisnin punimet sepse ato kryesisht ishin 
me subjekt nga zona ku ndodheshin galeritë, 
ishin lokale. Në atelie kthehej kryesisht 
në mbrëmje ku punonte për porosite, 
ç’ka shërbente dhe si demonstrim për të 

tërhequr klientë të tjerë. Kjo punë kështu 
vazhdoi deri në vitin 2008. E ndërpreu edhe 
biznesin në qendrën tregtare.

 
Ndërkohë kishte krijuar njohje me 

galeri të ndryshme në NY dhe nga shtete 
të tjera të USA e Kanada. Filloj të marrë 
pjesë në ekspozitat vjetore të Art Expo që 
bëheshin në Manhattan NY dhe Toronto, 
megjithëse kostoja e pjesëmarrjes është 
mjaft e lartë. Këto pjesëmarrje zgjeronin 
mundësinë e njohjes me kolegë, galerist 
dhe tregtar arti nga e gjithë Amerika e 
më tej. Doli gjithmonë I suksesshëm prej 
tyre qoftë për vlerësimet dhe jo më pak 
për shitjet e porositë. Pjesëmarrja në këto 
ekspozita gjigante(e pamundur të ndiqen 
në një ditë të vetme) për mëse 12 here, i 
zgjeronte njohjet, lidhjet por dhe përtej 
eksperiencës ishin impuls i fortë për 
krijimtarinë e mëtejshme. Dy herë ka marrë 
pjesë në Art Expo në Toronto. Pavarësisht 
se ishte i detyruar të jetoj me art, kryesisht 
art komercial, duke bërë mijëra portrete 
porosi, duke bërë personalitete celebrities, 
ilustrime të bazuara në filmat me subjekte 
dhe karaktere të preferuara nga ndjekësit 
e tyre, kjo jo vetëm nuk e ka penguar në 
artin tij, përkundrazi, ka ndihmuar shumë. 
Ka kaluar nëpër duar me mijëra vizatime 
të karaktereve dhe shprehjeve të ndryshme 
duke i zbërthyer ato, saqë më pas cilësohej 
si mjeshtri i karaktereve. Lexoj dhe studioj 
mjaft për punën dhe metodën që kanë 
ndjekur artistë të suksesshëm, të kohërave 
dhe vendeve të ndryshme. Një gjë gjeti të 
përbashkët, mbështesin koston e jetesës në 
të ardhurat nga arti i tyre. Edhe ai nuk punoj 
qoftë edhe një ditë në punë tjetër përveç 
pikturës, që kur u largua nga Shqipëria në 
ditët e para të janarit 1991 dhe deri sot e në 
vazhdim. Gati çdo ditë mëse 3-4 orë ndjek të 
rejat në vende të ndryshme nga individe apo 
grupe artistësh, demonstrime të artistëve 
të ndryshëm, qoftë dhe artistë që nuk kanë 
ndonjë gjë të veçantë por studion metodën 
se si ata e përshkruajnë atë që bëjnë, gjë 
tepër e vlefshme për mësimdhënien e 
studentëve të tij.

 
 Ka marrë çmime të para dhe të dyta, 

çmime si “Puna më e mirë e ekspozitës”, 
“Puna më e mirë e zgjedhur nga publiku”, 
si dhe një sërë çmimesh “honarable 
mention” [nderim] etj. NË konkurset e 
“Plein Air 1” në Kanada, ka marrë çmimin 
e parë, çmimin e dytë në Virginia USA,etj.  
 Por ja si shprehet ai mbi këtë temë: 
 “ Çmimet, vlerësimet, review-të, nuk është 
se të bëjnë piktor më të mirë se sa je në 
fakt. Van Gogh nuk mori ndonjë çmim apo 
vlerësim sa ishte gjallë, por në të gjithë e dimë 
se kush është Van Gogh. Por, njëkohësisht 
është mëse e vërtetë që Van Gogh nuk shiti 
asnjë punë sa ishte gjalle. (Vetëm një punë 
të vogël që e bleu një plak).] Çmimet bëjnë 
të njohur dhe shpërblejnë përpjekjet e tua 
në krijimtarinë tënde. Ato rrisin vëmendjen 
për punët e tua. Bëjnë diferencimin e punëve 
të tua në treg me konkurrentët e tjerë”. 
 Këshillat e moralshme nuk janë subjekti i 
tij, e ka më të lehtë të shprehet drejtpërdrejt 
në lidhje me artin e tij dhe atë në tërësi:

 “Mundohem të jem i vëmendshëm per 
të parë të bukurën kudo dhe në çdo g jë. 
Para se të vë penelin në telajo unë dua të 
jem i ngarkuar me energjinë e subjektit që 
kam marrë përsipër të interpretoj, dua të 
ndjej plotësisht gëzimin, magjiken, urrejtjen, 
shpresën, optimizmin por kurrë disfatën. 
Disfata është e përkohshme, vepra e artit 
nuk merret me fenomene të përkohshme. 
Edhe në subjektin ku lëshohet lot, dhimbje, 
rrëzim etj. unë përpiqem të injektoj në një 
mënyrë apo tjetër triumfin e paskëtajm. 
Motoja ime është, të cilën ja u rekomandoj 
edhe studentëve të mi, …-have fun when 
painting, it shows in your art…- argëtohuni 
kur pikturoni, ajo shfaqet edhe në artin tuaj…” 
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Poezi nga Klevisa Bardeli

“N’hise t’dashunisë “

Po pres n’heshtje e mendueme
Nji fjalë,
Që shkëputet nga goja, 
Për me më thanë:
“Kush je ti?”
Që si hije e natës vjen,
Ulesh,
Psherëtin, 
E ikën, pa za.
N’iluzione vjen ngadalë,
Tue ra n ‘hise t’ dashunisë,
E tue u endë si nata,
Mes yjesh,
Për me pritë driten.

“E lume mes flakësh”

Dashunia u gdhend
Ndër shpirtra shqimit
N’ prag t’ vuejtjes a t’ lirimit. 
Dy t’ rinj kobshëm
Flakërueshëm ndër flakë
Zhgulin heshtat e heshtjes, 
T’ imagjinatës e padijes. 
Trazojnë dallgët e shpirtit 
Tundohen sytë ndër shikime
Ikjes krah i bahet vegimi. 
Tingujt e fjalëve këmbehen:
“E bardhë mes territ” 
“E lume mes flakësh”. 
Nget nji za furishëm, 
Përplaset mureve, 
Mes lutjeve , mes shikimit
T’duesh edhe njiherë
Si n’ token e mbarimit. 

“Me dashtë”

N’kërcime qi ndjekin ritmet e melodisë, 
Përshtjellueshëm n’kamb rri, pres 
n’andrrime, 
Tue mendue edhe nji herë si duert e 
ngrohta
Prekshin sfilitshëm ftyren e akullt. 
Me dashtë si dikur kapërcyeshëm vallesh,
Prekshëm deri n’frymë si flladi qi mbushë 
shpirtin,
Me të ndjekë n’hapa qi puthshëm vijnë pas 
teje, 
N’mendje harlisesh, rropatesh me këqyrë 
sytë.

“Spektër ngjyrash”

T’mallkuara andrra
Që veç zhgjandrra ishit
Përkulë nën qepalla
Randshëm dritën e diellit
Shihni.
Zhgjandra e andrra
Njiherësh.
Spektër ngjyrash
Larg ksaj drite
Shoh, si kurrë ma parë.
Ndaluni, ndaluni! 
M’lini t’kërcej
Mbi duert e ditës! 
Përngjasime kohësh, 
Rrekje fjalësh, 
Heshtje që plas 
Mnershëm 
Vazot e lumnis. 
Sy lotësh
Pikllueshëm
Presin… 
E ti, veç flet! 
E ato t’shohin
N’qetësi, 
Jo, si ma parë. 
Ah,tash.. 
Zemra don
Me përkundë
Veç dashuni. 

“Emri i trandofilit”

Tek dimni ecën,
N’ përmbledhoret e kohës
Struket nji shikim.
Nji trandofil i kuq
Shkëmben puthjet
E ngrohta n’frymën
E ngrime. 
Mbeten si hije
Pas petaleve
Prekjet e akullta
T’ dimnit.

“N’lule t ‘marsit”

Shpirti gjallnohet n’lule t’marsit,
Shpërthejnë lirikat qi mrenë mbyllë
Si guackë, t’tretun n ‘dallgen e zemres, 
Lundrojnë  afër me mendimet. 
E për nji çast, zemra s’ pyet... 
Kur n’te si yll bjen i pasqyrum, 
Portreti yt.
E tok me te si at’her
Kur mëngjeset u bashin nat’ 
Tu shtrue  mbulesat shpirtnore. 

“Fërshëllen era”

Kristalet e ngrime ,
Shpërfillen mes natës së errët.
Nji za drithëron
Qetësinë e shpirtit,
Ndalet, troket,
Prek, lë shenjë
E ikën.
Fërshëllen era,
Mes natës,
Yjeve, dritëzës…
Mes zanit…
Mes syve…
Mes puthjeve… 
Mes kujtesës.
Ah! Nji çast!
Nji çast të t’i shoh sytë !

“Nata u kris”

Andrroj sy t’ shkëlqyem prej drite
E largëta dritë e fshehun mes yjeve
Bjen si rrufe mes natës së errët
Aty n’ mes t’ zemrës sime. 
Rropatet t’dalë e veshun
Si ikonë perëndie, 
Plot besim, dashuni e lutje. 
Nata u kris!
Yjet lajmëruen ardhjen e dritës. 
Dy shikime dashunisë së mbetun
N’heshtje natës i flasin,
Premtime dëgjohen 
N’ ikje tek shkasin. 

“Pritmë”

M’pshtillet nji lamsh
E sytë driten s’e shohin.
Zemra ngurron me e thanë
Se pranvera ma e tillë
Nuk asht!
Gufon e shkapërdahet
Heshtja…
Nji pritmë mbas veshit ushton..
-“Ndalo! Ndalo m’shiko! “
Drita zemren shpon
E malli befas kthehet.
Gjallnia e kohës
Rrëshqet ndër pamje,
Nji buzëqeshje
Veç, nji!
E mban m’u kthye
Me ftyr ka ti.

“Portreti”

Hana m’ka tregue për zanin tand
M’ka tregue për ty
Qi rrin i heshtun si nata
Tue prit driten e mëngjesit .
 M’ka tregue për sytë e tu
Qi shkrumbohen mallshëm 
Me pa ftyren e zeshkët
Qi t’vjen vërdallë natën me dritë,
Tue ec randshëm
Mes qetësisë 
E tue prishë ekuilibrin 
Mes natës që veç
Hesht…
Hana m’ka tregue për mendimet
Qi lshojnë rrjeta
Mbi urën e ndërtueme
Nga ne të dy.
Përmes s’cilës
Kalon madhnueshëm
Lumi…
Tue përmbajtë n’te
Dëshirat, vargjet,
Qi rrjedhin n’krah
Drejt derdhjes,
Tu u bashkue në nji pikë 
Ku veç drita e hanës
I ban t’dukshme.

E lume mes 
flakësh
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HËNA E DASHNORES

Në gjithë Prishtinën dhe përtej, nëpër 
Vendin e Kosovës, i kish dalë zëri për 
kurvëri. 

Ishte më e njohura grua për dashuri. 
Kurrkush s’ia bënte ngatë as për bukuri, 

as për mjeshtërinë e bërjes dashuri. 
Dashnorë të famshëm arrinin nga të 

gjitha anët dhe sprovoheshin aty tek ajo, 
për një natë a dy, për një javë a një muaj... 
Mirëpo askush prej meshkujve nuk doli 
ndonjëherë prej konakëve të saj duke u 
lavdëruar që ajo nuk donte më tepër, se ajo 
ishte lodhur dhe ngopur më. 

Trimat e çartur ia dorëzonin armët asaj 
për kujtim. Kalorësit ia dhuronin kalin. 

Udhëtarët e largët ia linin duçtë. 
Një detar i ardhur prej kushedi cilit det, 

tejembanë shkre-tëtirës, ia dhuroi një guacë 
të mrekullueshme që këndonte netëve të 
errëta. 

Një hoxhë ia la qitapët e vet.
Pallati i saj ngadalë qe mbushur me 

kujtime të pambarimta dhe ajo s’kishte 
më kohë as për t’i shikuar. I hidhte me 
shkujdesje tutje nëpër hajate, në treme, në 
podrume, në qoshe të oborrit... me shpresë 
që një ditë t’i merrte sërish dhe t’ua njihte 
vlerat...

 Gjërat e jashtëzakonshme të trimave 
ktheheshin aty në gjëra të zakonshme e 
të pavlera, të cilat i hidhte tutje ajo. Madje 
edhe margaritarë të paçmueshëm, rubinë, 
safirë, perla të zeza, smeraldi e ari safi, të 
gjitha humbnin vlerën aty menjëherë, se 
vendoseshin pranë të tjerave me po aq vlerë 
të paçmueshme dhe të papërdorshme. Ajo 
shkëlqente përmbi të gjitha, përmbi ngjyrat 
e shkëlqyeshme të rrobave e mëndafsheve 
të panumërta, përtej gurëve e dhuratave, 
përtej mrekullisë së luleve të natyrshme dhe 
pikturave të mrekullueshme... 

Aty kish humbur shkëlqimi i princërve 
dhe krenaria e mbretërve, dijetarë të botës 
njerëzore kishin mbetur pa gjë të njohur 
në mendje nga bukuria e saj dhe e ngasjes, 
nga ngashënjimet e saj dhe nga pasioni i 
dashurisë së saj. 

Ajo tashmë e njihte në palcë dashurinë 
njerëzore, dashurinë e kafshëve të egra dhe 
të shpendëve. 

Mund të bënte të gjitha llojet e dashurisë 
dhe fill në çastin tjetër kërkonte dashuri të 
reja, përherë e më me ngulm, përherë e më 
me pasion...

S’ishte askush si ajo...

HËNA E DASHNORIT

Dashnori ishte i njohur në Qytet. 
Vajzat e bukura ëndërronin për një 

buzëqeshje të tij. Madje edhe vetë princesha 
dhe bukuroshet e tjera të pallateve shihnin 
me vite e vite të njëjtën ëndërr: të mbeteshin 
vetëm me të, qoftë edhe një orë të vetme. 
Pastaj ia fillonin e thurnin planet e fshehta 
se si të arrinin tek ai patjetër. Thuhej se, aty 
e mbas, vajzat që i jepeshin atij bëheshin me 
shenjë, se u lodronte lumturia nëpër trup 
e fytyrë. Pas atij momenti ato ëndërronin 
t’i ktheheshin përsëri e përsëri, mirëpo 
asnjëra prej tyre nuk kish dalë nga shtrati i 
tij triumfuese. Thjesht, e kishin pranuar që 
dashuria e tij i kalonte mundësitë e secilës 
dhe ato e ndienin aty pranë tij veten të 
pafuqishme në punë të dashurisë. Ai ishte 
mjeshtër dhe i pangopshëm. Mundësitë e 
tij dashurore ishin të pambarimta... Edhe 
më fantastikja midis femrave, një rrospi e 
famshme, ia kish dalë të qëndronte tek ai 
për shtatë ditë dhe betohej në çka kishte 
që ai kish bërë dashuri me të shtatë ditë 
e shtatë net pa u ndalë dhe se gjithmonë 
seksi i tij kish qenë i ngritur... pastaj ajo 
vetë qe rraskapitur dhe e kish zënë gjumi, 
ndërsa seksi i tij po e çante atje poshtë... 

nëpër terrin e ëndrrës dhe molisjen e 
rraskapitjes... po e dërmonte dhe ajo nuk 
kish  mundur të përballonte më... dhe nuk 
mund të përgjigjej më... dhe nuk mund të 
bënte më dashuri.

KJO ËSHTË DASHURIA JOTE

Në Prishtinë, te Kroi i Bardhë, rrinte një 
djalosh që u bë i famshëm. Sikur gjithë të 
tjerët, i gjatë rreth një e tetëdhjetë, me flokë 
midis të bardhave e të zezave, me fytyrë të 
rregullt, me rroba të përditshme... Asgjë e 
veçantë në pamjen e tij, mirëpo me vete 
mbante një thes me tasa. Kishte në thes 
tasa teneqeje, me madhësi të ndryshme. 
E mbushte një tas me ujë aty në krua dhe 
pastaj e derdhte në tasin tjetër. Askush nuk 
e dinte me siguri si e kish shpikur ai lojën e 

tillë, mirëpo duhet të ketë qenë ndonjë grua 
e re e mbetur pa burrë (se njerëzit shkonin 
larg për të punuar, ose në ushtri) që e kish 
pyetur e para:

“Pse po i mbush ata tasa me ujë?”
(Ose mund ta ketë pyetur “Çka po bën 

me ata tasa?”, ose edhe mund t’i ketë thënë 
“A ma jep një tas të pi ujë?”, ose ndonjë pyetje 
tjetër e cila tashmë nuk kishte rëndësi, por 
që ka qenë tmerrësisht e rëndësishme për 
zhvillimin e asaj historie të tij.)

“Po e mat dashurinë”, - ishte përgjigjur 
ai. 

Kështu, njerëzit filluan të afroheshin aty 
për të pirë ujë dhe më shumë për ta matur 
dashurinë. 

Ai e mbushte një tas dhe i thërriste “Kjo 
është dashuria jote!”, pastaj nxirrte një tas 
tjetër dhe e derdhte ujin e të parit në të...

 Shpesh qëllonte që tasi i dytë të ishte 
vrima-vrima në fund dhe uji rridhte 
teposhtë e nuk mbushej. Njerëzit mbeteshin 

të pakënaqur. Ndonjëri shante. 
“Çfarë të bëj unë?” - i përgjigjej. 
“Ke dy zgjidhje. Vazhdo të japësh, edhe 

pse je i sigurt që nuk do të përmbushësh 
kurrë dashurinë tënde, ose edhe më mirë, 
mos shiko në fund si është vrima-vrima dhe 
vazhdo të shikosh lart ku e hedh ujin...”

DASHURIA E VAJZËS

Një vajzë e bukur një ditë u ndal te Kroi i 
Bardhë dhe i tha Matësit të Dashurisë: 

- Çka po ndodh me mua? Trego!
Ai nxori një tas dhe e mbushi. Nxori dhe 

një tjetër tas shumë të madh dhe e ktheu 
ujin e tasit të vogël në tasin e madh. 

- Eja shiko! - i tha asaj. - Dashuria jote 
është si ky uji i paktë që bie në tasin e madh. 
S’ia mbulon atij as fundin.

DASHURIA E GRUAS

Gruaja priti me durim në radhë, derisa 
njerëzit më në fund u larguan dhe Matësi i 
Dashurisë mbeti vetëm. 

Nuk kërkoi asgjë. Ndenji aty për pushim. 
Por Matësi i Dashurisë nxori një tas 

dhe e mbushi me ujë. Ishte një tas i madh, 
i madh. Mbushur përplot. Veç pak me e 
lëkundë atë tas dhe uji derdhej teposhtë 
buzëve të tasit... Mandej futi dorën në thes 
dhe nxori prej andej një tas të vogël, të cilin 
e lëshoi përtokë. E ktheu ujin prej tasit të 
madh dhe uji vërshoi përtej tij në të gjitha 
anët. Veç pak ujë mund të zinte ai tas... 

- E mjera ti, moj! - i tha Matësi i 
Dashurisë.

PROVA E DASHURISË

Një grua erdhi një ditë dhe i tha Matësit 
të Dashurisë:

- Botës i tregon tasat e dashurisë, po ti 
përse nuk e mat dashurinë tënde?

- Si nuk e mbas?! - u habit ai. - Çfarë bëj 
tjetër gjithë ditën e lume, moj?

GRUAJA E DASHURISË

Kish një kohë të gjatë që një grua 
vërtitej aty rrotull. As nuk largohej dhe as 
nuk kërkonte ta maste dashurinë. Matësi 
i Dashurisë e pa një kohë të gjatë. Madje 
atij, kur i dilte kohë, disa herë i kish shkuar 
mendja ta maste dashurinë e saj ashtu kot, 
për hesap të vetin... E kish futur dorën në 
thes që ta kapte tasin e dashurisë së saj, por 
dora i lëvizte në boshllëk. Thua se tasat qenë 
zhdukur prej aty. Në fillim pothuajse as që e 
kuptonte këtë, nxirrte dorën bosh nga thesi 
dhe e mbante natyrshëm lëshuar teposhtë. 
Mirëpo më vonë iu duk e çuditshme ajo 
që po ndodhte me të. Provoi përsëri dhe 
dora sërish iu vërtit nëpër terrin e thesit pa 
prekur asnjë tas. I frikuar, e tërhoqi dorën 
nga ai boshllëk thesi si ta kish zënë gjarpri 
në terr. Mandej në çastin tjetër sërish e 
riktheu qetësinë dhe saora i shkoi mendja 
që duhej ta fshihte këtë gjë. 

U bë sikur asgjë s’po i ndodhte. 
Erdhën disa njerëz të tjerë dhe ata 

kërkuan të matnin dashurinë, kështu që ai u 
mor me ta. Nxori lehtësisht tasat dhe secilit 
ia mati dashurinë, si të mos kish ndodhur 
asgjë pak më parë. Pastaj ata shkuan dhe 
ajo gruaja sërish u afrua aty. 

Matësi i Dashurisë e futi dorën në thes 
dhe atje nuk zuri asgjë. Tasat qenë zhdukur. 
Thesi bosh qëndronte ashtu te këmbët e tij. 

zhurma e 
dashurisË

Nga Zejnullah Rrahmani
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Atëherë gruaja nxori një gastare plot verë 
të kuqe.

- Ma jep tasin tënd! - e luti Matësin e 
Dashurisë. Ky, i hutuar, e futi dorën në thes 
dhe gishtat saora prekën kristalet e një kupe 
të madhe, shumë të madhe, të cilën e nxori 
me kujdes dhe e vendosi në rrasën e gurit 
të kroit. Gruaja derdhi në të gjithë verën e 
gastares, mandej e luti me sy ta provonte. 
Kupa u mbush plot.

Ai e provoi. 
Edhe ajo e provoi. 
Ai piu dhe ajo piu gjithashtu. 
Ata vazhduan të pinë atë verë gjithë 

ditën, gjithë natën, gjithë stinën dhe ata 
kurrë më nuk e ditën kush çka është: matës 
a dhënës a marrës dashurie? 

Nuk e dinin a janë njerëz, a janë verë, 
a janë kupë... apo ashtu, thjesht, ishin vetë 
dehja: O Zot, Mëshirëbërësi i Mëshirshëm!

ZHURMA E DASHURISË

Një ditë, kur po ecte nëpërmes tollovisë 
së pazarit në Prishtinë, atij i ndodhi të 
shurdhohej. 

Disa kohë as që e kish vërejtur që 
përreth tij kish rënë qetësia e humbjes, por 
pastaj e kuptoi që në gojën e gjithë atyre 
njerëzve nuk kishte më fije zëri. Qerret nuk 
bënin zhurmë, kuajt  sikur me pasë shkelë 
në pambuk. Dyert, dritaret, tezgat, qentë e 
rrugës, të gjithë, gjithçka ishte pa zë...

Atëherë e kuptoi që në vesh kish zënë 
vend përgjithmonë vetëm zëri i dashurisë së 
saj. Për tjetër s’kish mbetur më as edhe një 
trohë vendi dhe e kotë ishte çdo përpjekje e 
të tjerëve për të thënë diçka. 

Të gjitha zhurmat e kishin kot që bënin 
potere rrotull. 

SHKRIRJA E GJËRAVE NË DASHURI

Kur u ulën për të ngrënë, në sallonin e 
mrekullueshëm, i ra të ulej përkarshi saj. 
Prej enës së porcelanit shërbëtorët e drekës 
e zbrazën në pjatë, së pari, supën. 

Duke e afruar lugën drejt gojës, i ra ta 
ngrinte pak vështrimin për t’i parë të tjerët 
dhe atëherë e pa se si shpirti i saj u shtri deri 
te pjata e tij dhe u përzje në supë dhe ai pa 
kuptuar vazhdoi të pinte supën.

Pastaj shpirti i saj u përzje me të gjitha 
llojet e ushqimeve që i lëshoheshin përpara 
dhe me të gjitha llojet e ëmbëlsirave që 
hante. 

Më vonë, kur po rrinin e dëgjonin 
muzikë në sallon, shpirti i saj u shkri nëpër 
tingujt muzikorë dhe ai e pëlqente të tërin 
në atë harmoni.

Pastaj ai shpirt i saj u përhap nëpër ajrin 
e sallonit dhe ai e thithte nëpër të gjitha 
aromat e parfumet. 

Më në fund, ai shpirt i saj shkoi dhe u 
përzje me gjërat dhe ai përfundimisht e 
kuptoi që ajo ishte gjithkund në jetën e tij.

GËZIMI I DASHURISË

Kur u duk ajo, u hap qielli i ngrysur 
ngado. 

Shiu ndaloi. 
Të vranëtit kthjelloi. 
Në ballë iu hoqën rrudhat. 
U bë i gëzuar dhe i buzëqeshur për atë 

që e kish marrë malli me e pa. 

E SHKRIRË NËPËR LULET E KOPSHTIT

Një ditë e pa vajzën në kopsht. 
Ajo shëtiste e shkujdesur midis luleve. 

As e gëzuar, as e hidhëruar. Pa buzëqeshje 
dhe pa mrrola mbi ballë. Ishte si me qenë 
pjesë e atij kopshti. Si dru i bukur aty. Si guri 
i hedhur në harresë. Si fije bari a gjeth i rënë 
përtokë midis barit e luleve... Si frymë e atij 
Kopshti. Si shpirti i tij. 

Mandej qëndruan përballë dhe Zena e 
pa se si fustani i saj i gjatë e i brishtë e me 
lule po shkrihej në bar e se si pastaj edhe Ajo 
po shkrihej nëpër lulet e barin e shkurret 
e lulëzuara dhe sado që ajo fshihej nëpër 
ngjyra e forma të kopshtit, ai e shihte kudo: 
ishte nëpër ajër e nëpër bimë e nëpër dherat 
e tokës e nëpër ujërat...

...Ajo ishte gjithkund dhe çkado që 
ai prekte me dorë e me sy, ajo ofshante e 
shkrihej në kënaqësi të prekjeve... 

Ai e prekte dhe e shijonte nëpër të gjitha, 
bashkë me aromat e luleve. 

DHURATA E DASHURISË

Unë kam disa dhurata me t’i dhënë.
E para është se, kur ishe Ti larg, kjo botë 

që e sheh tash nuk ishte, dhe, prandaj, merre 
e mbaje përgjithmonë. Se, nëse Ti e braktis, 
unë kthehem në asgjë. Se nuk ekziston botë 
tjetër ku nuk je Ti.

E dyta, sa herë që shikoj për ty, gjithmonë 
e gjithkund ishe Ti në mua.

E treta, sa herë që shikoj për veten, të 
shoh Ty, prandaj e di që unë jam Ti dhe të 
takoj Ty...

GODITJET E DASHURISË

Kur u mblodhën të gjithë në aheng, 
dhjetëra tupanë filluan të bien përnjëherë.

Kur hyri Ajo, brenda zhurmës së 
tupanëve e dëgjova zhurmën e goditjeve të 
zemrës. 

Ajo godiste dhe bënte zhurmë më 
shumë se tupanët...

... se në zemër lodronte Dashuria... 

BREDHJA PAS DASHURISË

Ai shkoi ta kërkonte atë në vendin ku e 
kish parë kur u dashurua. Por Ajo nuk ishte 
më aty. 

I thanë që mund ta gjente në Ballofc, 
gjithkund e kërkoi atje. 

Ia dinte anë e përtej fshehtësitë 
vendlindjes: krojet, lisat, mrizet, hijet dhe 
rrezet, guvat e errëta dhe lëndinat e fshehta 
ku dilnin drenushat, por ajo nuk ishte.

Shko në qytet, i thanë. 
I mati ato rrugë gjithë ditën, gjithë 

natën. Njëherë atje ia ndjeu flatrimin nëpër 
ajër dhe njohu mrekullinë e ditës së re, 
sythave që po zinin të bulojnë jetë, po atë 
nuk e pa. 

- Shko në Prishtinë, n’atë qytet të madh 
e të fshehtë! 

Dhe shkoi në Prishtinë, e u fut atje, në 
mjegullnajë, në pluhur e në zhurmë, por Ajo 
kish tretur se nuk ishte atje. 

Është në Shkodër, mendoi dhe u nis atje 
me nxitim. Por ajo nuk ishte në Shkodër, po 
në Shkup. 

Dhe Ai vrapoi e drejt në Shkup, por s’e 
gjeti. 

Jehona e parfumeve të saj shtrihej 
drejt Prishtinës dhe ai ndoqi rrugën nëpër 
muzg. E kërkoi gjithkund: në Breg të Diellit, 
në Kodër të Vreshtave, në Taslixhe dhe në 

Ulpianë. E kërkoi midis gjetheve e petaleve 
të luleve dhe fëshfërimave të erërave në 
Gërmi. Edhe tutje në tollovinë e mesditës 
te Pazari dhe te Xhamia e Llapit. 

Në drekë ra në sexhde në lutjet e 
mesditës në Xhaminë e Mbretit me shpresë 
që do ta gjente, por jo!

 As në Emshir, as te Kroni i Bardhë, 
s’ishte Ajo askund,  e në asnjë vend...

Po atëherë, kur s’ishte askund Ajo, përse 
e ndiente praninë e saj gjithkund? Përse 
e ndiente që ajo ishte në sy, në vesh, në 
mendim, në dorë, në këmbë, në kraharor, 
në zemër, në midis të midisit të zemrës, në 
pikën e saj të errët në të cilën mjalti e pelini 
shkrihen në njëri-tjetrin, ku rri vetë Zoti...?

HUMBJA E BRENDA

Ajo kish humbur përgjithmonë, se 
tashmë ishte brenda tij. 

Ai e pa që ajo dashuri ishte barrë e rëndë 
sa një bjeshkë dhe vështirë ta mbante... e 
po ta lëshonte poshtë, toka do të dridhej 
prej rënies së saj si prej tërmeti. Dhe do t’i 
shkatërronte të gjitha përreth.

DASHURIA SHKATËRRUESE

Po ta lëshonte atë dashuri të cilën e 
mbante në zemër, do të përmbyste katunde 
e qytete, do të shkretonte fusha e pyje.

Do të sillte katastrofa...
...Prandaj e mbante në zemër mbyllur 

dhe kish frikë prej mrekullisë së saj...

PRANIA E DASHURISË

Zogjtë filluan të këndojnë. 
Frymët filluan të frymojnë. 
Faqja e ujërave filloi dhe u drodh. 
Lulet filluan të mbajnë aromën. 
Është ngrohtësia e njohur që filloi të 

përhapet... 
Dashuria është afër... 

PRANVERA E DASHURISË

Në kopsht filluan degët të lëkunden nga 
erërat e pranverës. 

Qiparisat u tundën lehtë... 
Mollët shkundën gjethen e mbramë të 

dimrit. 
Dhe sythat e jargavanit u frynë. 
...Po vinte Dashuria.

ARDHJA E DASHURISË

Ishte më e zhurmshme se bubullimat e 
verës dhe porsi ato erdhi duke shndritur me 
diell. 

E dëgjonte se si goditjet qëllonin njëra 
pas tjetrës, me rrufe e ushtimë. 

Të gjitha rrihnin në po atë pikë të 
vockël e të fshehtë të zemrës, mu në terrin 
e pakufishëm të saj. 

DASHURIA

Dashuria i kish ardhur shpërfillshëm 
dhe po vriste çdo gjë tjetër brenda në të. 

Po shpërndante lumturi, fshehtësi dhe 
jetë të re. 

LUFTA E DASHURISË

Dashuria u shfaq me krisma e 
bubullima e rrufe. Stuhi të tmerrshme 
që tunduan shpirtin.

Ulërimat e shpirtit ishin sa ato 
bubullima dhe lufta ishte në vlug.

HYRJE NË BETEJË DASHURIE

Ai ishte për gjah në shkretëtirë kur zogu 
i bekuar fluturoi prej qiellit e zbriti në krah 
të tij.

 Aty syri i shqiponjës ishte pranë syrit të 
tij. Sqepi i saj pranë gojës së tij... 

Dhe zemrat, e gjahtarit dhe e shqiponjës, 
rrihnin si daulle lufte kur armatat e 
tmerrshme nisen në sulm... 

BETEJË DASHURIE

Ai sulmoi me hanxharin e zjarrtë...
Shqiponja e egër i nguli kthetrat në mish 

dhe me sqepin e tmerrshëm çukiti si rrufeja 
thellë në kraharor te zemra.

HABIA E DASHURISË

Ai zog qiellor s’kishte asnjë arsye të 
zbriste aty, por tashmë i kish hapur plagë 
të thellë në kraharor.

E kishte bekuar me atë prani.

PLAGA E DASHURISË

Ai kurrë s’kishte menduar që shqiponja 
e egër do të zbriste rrufeshëm aty... po tash 
lufta e egër i kish kapërthyer... dhe gjaku 
lëvrinte prush nëpër zemër.

BUKURI E DHEMBJE DASHURIE

Ajo shqiponjë e mrekullueshme dhe e 
egër ia la një plagë – trëndafilin e zjarrit mu 
në kraharor.

Dhembja ishte e tmerrshme dhe 
tmerrësisht e dashur.

Ajo shqiponjë përgjithmonë ishte e tij, 
se nuk mund të shqitej kurrë më prej plagës.

Megjithëse... me asgjë nuk e kish 
merituar.

LUFTA E RE PËR DASHURI

Kish kohë që ishte mbyllur në muret e 
shpirtit të vet. I lodhur dhe i mërzitur. Në 
terr...

...njëqind vjet më vonë iu kujtua çka 
duhej të bënte: mori një sëpatë, e theu 
murin dhe iku përjashta. 

Përbiroi e ra teposhtë murijeve e në 
kopsht: blerimi i barit dhe aroma e luleve 
dhe drita e diellit u bënë shtëpia e tij e 
Dashurisë.



ExLibris  |  E SHTUNË, 30 PRILL 202216

“Ardhësit- këngët 
e Ali Binakut”

nga Zija Vukaj

Vepra “Ardhësit- këngët e Ali Binakut” 
përbën një çast të rëndësishëm letrar 

në veçanti dhe kulturor në përgjithësi. 
Vlera letrare e këtij cikli poetik qëndron 
në ndjeshmërinë e lartë të autorit, në 
mjeshtërinë e transmetimit të kësaj 
ndjeshmërie, në teknikat letrare, ku hyn 
gjithë arsenali i tij prozodik, në impostimin 
e heroit lirik dhe në emocionin e fuqishëm 
që përcjell ky tekst. Kjo vepër është studiuar 
nga mjaft studiues që tashmë janë autoritete 
të njohura në fushën e mendimit estetik dhe 
të kritikës sonë letrare dhe çdo qasje e re 
ndaj këtyre këngëve nga këndvështrimet e 
mëparshme rrezikon të kthehet në një déjà 
vu. Emri Ali Binaku ka një tingëllim epik. 
Ngjan më shumë me një reminishencë të 
ardhur nga cikli i kreshnikëve. Më shumë 
se personazh, është cak i një vendkohe, 
është si një përsëritje tragjike e ironisë që 
fati ka luajtur me shqiptarët. Ali Binaku 
ka aureolën e një Priami që ka parë t’i 
shembet gjithçka para syve. Ai është drama 
dhe kujtesa kolektive e një kombi. Është 
pala ndërluftuese u një lufte pa casus belli. 
Më shumë se luftë, ajo është një dyndje. 
Është një valë vandalizmi shtetëror; është 
një barbarizim i shtetasve, një ringjallje 
pugaçovësh, që politikat ia ndërsejnë etnisë 
sonë, për ta fshirë nga faqja e dheut. Heroi 
lirik e veçon me vargje këtë fakt: 

I rrëzuen gardhiqet e mia si të lashtat,
i shkelën livadhet e mia si rrushin.
 
Këmba ime kurrë nuk shkeli mbi gardhin 

e tij,
këmba ime kurrë nuk la g jurmë në 

livadhin e tij
(as atëherë kur bora në të ishte deri në 

gju!),
as dhia ime kurrë
nuk hypi në gardhin e tij të brejë pipat e 

murrizit. 
Ali Binaku është zëri i autorit Radovan 

Zogoviq, është thirrja universale kundër 
padrejtësive, dhunës dhe urrejtjes. Vetë 
autori e ka karakterizuar këtë vepër 
si një “dokument lirik të vuajtjeve të 
popullsisë shqiptare në ish Jugosllavi” dhe 
si një “protestë ezopiane kundër politikës 
serbomadhe”.

Në procesin e ngjizjes së kësaj poeme 
autori ka luajtur me mjete mjaft të fuqishme 
shprehëse. Bie në sy që në fillim imazhi i 
lejlekut. Më shumë se një zog i shenjtë, ai 
ngjan si simboli heraldik i një dere të lashtë e 
të fisme. Dramatikisht autori ka përshkruar 
tri fazat e rënies së këtij totemi: 

Kur pushka e parë krisi në të –
me habi shikoi syhapur shpend shenjti;

kur pushka e dytë krisi në të -
vetëm qafën përkuli si lulja e bardhë në 

erë;

kur pushka e tretë krisi në të -
ra prej oxhakut tim, i përgjakur,
mbi çatinë time...

Dhe pas kësaj hapet sipari i një nate të 
gjatë e të zezë, ku “hëna shikon e mërzitur 
mbi shqiptarinë dhe Metohinë”. Imazhet 
drithëruese dhe mbresëlënëse janë ndërtuar 
me një denduri animizimesh dhe metaforash 
antropomorfe: “plaga ku u këput dega (e 
qershisë) u mbush me gjak”; “thyhen fletët e 
kockave të kërcellit/ thyhen brinjët e njomë 
të gjetheve”; “Ai plug që u ngul në arat tona 
nuk është plug,/ Me këtë kanë ngulur thikën 
mes nesh/ në mishin tonë të tokës!” Në mjaft 
raste autori ka përdorur lejtmotive (vargje 
që përshkojnë duke u përsëritur gjithë 
tablonë e një kënge, për të skalitur realitete 
të trishta dhe gjendje shpirtërore të rënda, 
që vijnë nga vetmia e thellë në vërshimet e 
muzgjeve dhe të netëve që përshkohen nga 
jehonat e largëta të kohëve të lumtura. Një 
efekt të fuqishëm frymëzues, gati optimist 
krijon hera- herës toni retorik dhe patetik si 

tek kënga IX: “Njeri Ibish, Ibish Nimoni, mos 
qaj,/ dhëmbin në dhëmb preje dhe mos qaj;/ 
he burrë Ibish (…) prandaj mos qaj. Prandaj 
në vuajtje burrërohu.” Përveç shumë mjeteve 
shprehëse që dëshmojnë për klasin e lartë të 
poetit, qartësinë e tij të madhe në dhënien 
e pamjeve dhe të emocionit, vihet re edhe 
një lakonizëm dhe një ngjeshje semantike 
që në krijimin e epiteteve, krahasimeve, 
metonimive etj., por edhe në strukturën 
eliptike të vargjeve: “Erdhën dhengrënësit… 
tokën tonë/ si fjalën tonë/ me shtatë vula e 
mbyllën.” Ose: “duart e tepërta (që lëvruan) 
vendosi mbi krahë”; “fusha ka pirë borën si 
buka e grurit qumështin”. Shqyrtuam pak 
shembuj dhe u ndalëm fare pak në estetikën 
e larë të kësaj poeme.

 Ndërsa në aspektin më të gjerë kulturor 
kemi të bëjmë me një nga ato rastet e rralla 
kur faktori jashtëletrar i një vepre bëhet më 
i rëndësishëm se vetë faktori letrar. Kësisoj, 
rrëfyesi dhe pozicioni i tij bëhen më të 
rëndësishëm se rrëfimi. Rrëfyesi Radovan 
Zogoviq, përveç faktit se është artist, poet 
etj., kundrohet pas krijimit të kësaj vepre, 
si institucion. Një institucion i rrallë në 
kulturën e përbotshme të njerëzimit dhe 
krejt i munguar në kulturën apo kulturat 
ballkanike. Ky rast përbën një dikotomi të 
panjohur më parë. Asnjëherë autori me 
veprën nuk janë aq afër dhe aq larg sa në 
këtë cikël. Afër, sepse vepra ka lindur nga 
përjetimet e drejtpërdrejta dhe të para nga 
afër të një shpirti të painfektuar me viruse 
urrejtjesh apo dogmash të historive dhe 
brezave paraardhës. Afër gjithashtu, sepse 
është shkruar në gjuhën e tij të nënës, pra 
në malaziase. Por larg, sepse vepra nuk 
ka qëndruar tek autori as te komplekset 

tradicionale të grupit të tij etnik; dhe as 
vetëm tek gjuha e origjinës. Pas krijimit të saj, 
Zogoviqi nuk e ka pasur luksin t’u gëzohet 
lëvdatave të lexuesve të tij kombëtarë. Kjo, 
sepse vepra derdh dashuri, dhimbje dhe 
mëshirë për individët dhe fatet e një kombi 
tjetër jo dhe aq mik. Për shqiptarët. Për 
dramat e tyre të krijuara në kalvarin e gjatë 
e të pafund të një programi sllavizues të 
Kosovës. Për kolonizimin me banorë serbë, 
malazezë, boshnjakë etj. Me të ardhurit 
(došljaci). Ardhja e tyre është një rrënim: 
është shpronësim, është grabitje tokash 
e mjetesh jetese, është zhdukje vlerash të 
trashëguara nga shekujt, është përdhunim 
masiv dhe përdhosje traditash. Dhe autori 
Radovan Zogoviq, asokohe fëmijë, është 
vetë një i ardhur. Është një vëzhgues i 
mprehtë i dramave dhe tragjedive që sheh 
të luhen mbi kurrizin e një populli tjetër, 
përfaqësuar nga plaku Ali Binaku. Poeti 
malazias del nga lëkura e tij prej ardhësi 
dhe futet në trupin dhe shpirtin e plakut 
të vetmuar dhe të braktisur Ali Binaku, 
duke rrëfyer e vajtuar me të në 12 këngë, 
që paraqesin në 12 pamje tablonë e vërtetë 
të një drame familjare, etnike, kombëtare. 
E kështu cikli ka ikur nga dora e krijuesit 
të vet dhe ka shtegtuar në habitatin e një 
etnie tjetër, që e ka mirëpritur, përkthyer 
e bekuar. Rasti i Radovan Zogoviqit 
edhe sot mbetet i vetmuar. Empatia dhe 
kozmopolitizmi i tij nuk gjenden lehtë. Le të 
mendojë secili lexues apo krijues i çdo etnie 
ballkanike për shkrimtarët e vet. Le të çojë 
nëpër mendje se ç’sasi të madhe urrejtjeje 
dhe fryme shoviniste deri në absurd kanë 
derdhur poetët “kombëtarë” ndaj kombeve 
të tjera. Dhe paradoksalisht, sa më 

“kombëtarë” poetët, aq më të mëdha sasitë 
e helmeve etnike. Çfarë panegjerizmash të 
rrezikshme kanë fabrikuar me vargjet e tyre 
ndaj krijesës humane të kombit fqinj. Shpesh 
vreri i tyre ka qenë më i rrezikshëm se tehu 
i shpatave. Shpesh talentet e tyre diabolike 
kanë fabrikuar vargje dhe melodrama që 
kanë ushqyer gjakderdhje të paharrueshme. 
Por kjo është e vjetër sa Iliada. Sepse Iliada 
është teatri i një egoizmi të tmerrshëm 
etnik. Gjithçka që nuk është greke është 
barbare dhe si e tillë nuk meriton të jetojë. 
Kulti grek e ka kthyer Akilin në sindromë, e 
cila edhe sot jeton si e tillë. Sepse edhe sot 
të gjithë janë me më të fortin. Çdo gjë që 
ndodh varet nga humori i Akilit. Zemërohet 
Akili, bie gjëma; zgjohet Akili nga transi i 
zemërimit, çel drita e shpresës greke. 
Dhe në vargu invokativ: “Këndo hyjneshë 
mërinë e Akil Pelidit, nuk është e vështirë të 
kuptohet që mëria në fakt është e Homerit- 
një mëri (inat, urrejtje) ndaj etnisë tjetër. 
Homeri dhe Zotat e çojnë Hektorin para 
vdekjes. Homeri dhe Zotat ia përdhosin me 
ngazëllim kufomën Hektorit. Homeri dhe 
Zotat e kthejnë kufomën e përdhosur të 
Hektorit në pronë të paluajtshme të Akilit. 
Homeri dhe Zotat e zhburrnojnë mbretin 
Priam, e desakralizojnë si mbret dhe si babë 
duke e ulur në nivelin më të neveritshëm, 
sa të shkojë e t’i puthë këmbët vrasësit të 
birit të tij. Troja shkatërrohet, sepse kështu 
do Homeri. Gjithçka përdhoset, Neoptolemi 
kap për flokësh plakun Priam dhe ia hedh 
kokën e prerë në pellgun e gjakut të të birit. 
Madje, për ironi të fatit, Priamit të shkretë 
nuk i është kushtuar veçmas asnjë vepër 
letrare.   

Është dashur të kalojë shumë kohë nga 
historia e kulturës botërore, për të pasur 
këtë lloj “empatie etnike”, e cila në kushtet 
e fqinjësisë me hasmin duket pothuajse 
e pamundur. Sepse është e vështirë për 
homo sapiens-in të pranojë tjetrin. Takimi 
me tjetrin është gjithmonë i vështirë, qoftë 
edhe takim për shkëmbim mallrash, jo 
më për pushtim apo kolonizim. Lufta e 
qytetërimeve dhe e kulturave, e vjetër sa 
bota, është ndër të tjera edhe autocensura 
individuale e njeriut të zakonshëm. Në vitin 
1816 Gëte krijoi neologjizmin Weltliterature 
(letërsi e përbotshme). E krijoi me idenë 
e luftës kundër paragjykimeve etnike 
dhe kulturore. E krijoi për të tërhequr 
vëmendjen dhe mprehur shikimin e krijuesit 
dhe të njeriut në përgjithësi që ta kundrojë 
botën së brendshmi dhe së jashtmi. Të jetë 
i përgatitur në takimin me tjetrin. Të futet 
në botën e tij të brendshme.Ta gjejë virtytin 
dhe të drejtën edhe përtej kullës së tij të 
ngujimit integralist. Sepse Gëte e kishte 
gjetur në të katër cepat e globit, në shpirtin 
e çdo etnie të çdo religjioni, të çdo race e 
kulture. Por tepër të rralla u shfaqen rastet 
e empatisë dhe të kozmopolitizmit edhe 
pas botimit të epopesë së tij lirike “Divani 
perëndimor i lindjes.” Prandaj rasti atipik i 
Zogoviqit përbën diçka madhështore. Dhe 
me të drejtë, poeti dhe shkrimtari Jevrem 
Bërkoviq shprehet:

“Ekzistojnë popuj, shkarjet historike 
të të cilëve, herëherë edhe fytyrën e zezë 
popullore ua shërojnë, ua përmirësojnë dhe 
ua lajnë vjershëtarët e tyre të mëdhenj. Dhe 
ekzistojnë popuj krimet e të cilëve, apo njollat 
e përgjakshme historike, i përlavdërojnë dhe 
i zmadhojnë vjershëtarët e tyre parësorë, 
e mandej ata dytësorë e tretësorë. Populli 
malazias e ka pasur fatin të kishte vjershëtorin 
e madh, që nga Njegoshi e deri më sot më të 
madhin, Radovan Zogoviqin, ardhacakun 
dukagjinas, kosovarin sipas fëmijërisë dhe 
rritjes, i cili si malazias ishte ardhacak.” 

Për këto arsye kjo poemë mbetet diçka 
madhështore, jo vetëm si vlerë estetike, por 
sidomos si tipologji autoriale, duke u bërë 
shembulli i një shpirti krijues të panjohur 
më parë, si dhe stacion meditimi për çdo 
poet a mendimtar që vendos të shkruajë.

Ali Binaku është zëri i autorit Radovan Zogoviq, është thirrja universale 
kundër padrejtësive, dhunës dhe urrejtjes. 
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Për përkthimin e poezisë

Përkthyesi ka vetëm dy zgjedhje, thoshte 
filozofi gjerman Friedrich Schleiermacher 
në vitin e largët 1813: ose e lë shkrimtarin 
të qetë dhe lëviz lexuesin drejt tij, ose e 
lë lexuesin të qetë dhe lëviz shkrimtarin 
drejt tij. Të gjitha teoritë e përkthimit të 
zhvilluara këta 200 vjet mbas tij, sillen e 
përsillen rreth dy kaheve të këtij boshti, 
sado që me etiketa të ndryshme. Po lëvize 
lexuesin, atëherë ushtron një praktikë 
përkthimi tëhuajëzuese, që lejon thyerjen 
e konvencioneve të gjuhës pritëse dhe ruan 
diçka nga e huaja e origjinalit. Me fjalë të 
thjeshta, e nis lexuesin për një udhëtim 
jashtë shtetit. Po lëvize shkrimtarin, e zbut 
tekstin (“zbutje” si në kuptimin e zbutjes së 
kafshës së egër) me synim rrjedhshmërinë 
dhe tretjen e së huajës. Kjo e fundmja 
është ajo praktikë përkthimi që të krijon 
iluzionin se teksti nuk është i përkthyer, 
por se shkrimtari ka shkruar në shqip. Ky 
është boshti teorik që mua, si përkrahëse 
e kahut të parë, ma tremb dëshirën për të 
përkthyer poezi. Të gjitha gjinitë e tjera 
letrare më duket se mbajnë kur e çon 
autorin te lexuesi apo lexuesin te autori. 
Poezia nuk më duket se mban, është e 
ndjeshme si veshi ynë i brendshëm, lëvizjet 
shkaktojnë marramendje dhe humbje të 
ekuilibrit. Përkthimi i poezisë më përjetohet 
si një udhëtim me ndjenjën e vazhdueshme 
se më ka zënë makina. Prandaj edhe kam një 
respekt të jashtëzakonshëm për përkthyesit 
e poezisë, sepse kanë guxim dhe shpresë. 
Nuk mund të them se jam aq jakobsoniane 
sa ta mohoj përkthimin e poezisë, por e shoh 
të vështirë mbajtjen e kahut tëhuajësuez, që 
është kahu që preferoj, ndërkohë që nuk do 
të doja kurrë të lëvizja autorin. Autorët janë 
për mua të palëvizshëm si bustet monolitike 
të Ishullit të Pashkëve. Ndaj edhe përvoja 
ime e përkthimit të poezisë ka mbetur në 
nivelin e bllokut personal, një praktikë që 
e ushtroj vazhdimisht, por vetëm me veten 
si lexuese. 

Por ç ‘ndodh nëse autori lëviz vetë, nëse 
të vjen te dera e shtëpisë së gjuhës tënde? 

Për udhët e poezisë Leandoer

Përmbledhja me poezi “Sexton vägar upp 
på berget/ Gjashtëmbëdhjetë udhë përpjetë 
malit” e poetit suedez Kristoffer Leandoer, 
është e veçantë, sepse është shkruar në 
suedisht nga një poet suedez i frymëzuar 
nga malet shqiptare. Jeta i ka ardhur e tillë 
që të takojë malet tona:

Çdo mëngjes zgjohem dhe jashtë dritares
mali është një tjetër

Tashti kjo për lexuesin shqiptar nuk 
është ndonjë çudi e madhe. Poetët na i 
kanë kënduar maleve gjithmonë. Nga Naimi 
“O malet e Shqipërisë e ju o lisat e gjatë”, 
Fishta “Ehu! ju malet e Shqypnís/ N’ t’ cillat 
strukë shqypja e lirís” te Kadare “Përse 
mendohen këto male të larta/ Ndërsa dielli 
tutje perëndon në xhade?”. Por për një poet 
suedez është një dukuri e veçantë. Suedia 
është vend i sheshtë më së shumti, horizonti 
shtrihet poshtë deri aty ku të mbërrin syri. 
Prandaj mund ta përfytyroj sa përshtypje i 
ka bërë poetit suedez ky zgjim i përditshëm 
përballë një mali. Edhe kur Edith Södergran 
shkruan për malin, e ka gjithnjë mbas 
shpine, jo përballë. Kjo është lëvizja për të 
cilën fola më lart, poeti që lëviz vetë drejt 
lexuesit, për më tepër dëshiron t’ua bëjë 
dhuratë në shqip këtë përjetim “një mundësi 
për të falënderuar miqtë e mi shqiptarë për 
bujarinë e tyre ndaj një të huaji dhe një rast i 
mirë për të ndarë përvojën time me vendin e 
tyre të bukur në gjuhën e tyre të bukur.” 

Dhe nuk kemi të bëjmë me një poet 
çfarëdo, por me Kristoffer Leandoer, poet i 
suksesshëm në vendin e vet, të cilin e kam 
ndjekur me shumë entuziazëm qëkur ia 

kam mësuar gjuhën. Më magjeps mënyra e 
tij e shkrimit, ku çdo fjalë është si një çelës 
që hap (a mbyll) diçka përtej (a këndej). Ata 
që kanë lexuar më përpara shkrimet e mia 
për poezinë e dinë se vëmendja ime është 
e bazuar te teksti dhe leximi, se përvojat e 
autorëve nuk janë interesante në kundrimet 
e mia. Por, fakti që pikërisht ai, Kristoffer 
Leandoer, frymëzohet nga malet shqiptare, 
është një fakt të cilit nuk mund t’i ik lehtë, 
por e lë lirisht të ma përkëdhelë sedrën e 
shqiptares në Suedi dhe të më justifikojë 
zgjedhjet në përkthim.

Takimi i poetit me malin është një 
takim në lëvizje, një udhëtim. Poeti merr 
udhën përpjetë, me të gjitha përqasjet që t’i 
krijon ngjitja. E merr, për shembull, diellin 
në shpinë dhe ngjitet me të. Në suedisht 
dielli ngjitet (shkon lart) kur lind dhe zbret 
(shkon poshtë) kur perëndon. Në horizont 
të hapur ka kuptim lindja e diellit si ngjitje, 
se syri e ndjek i lirë rrugën e tij përpjetë. I 
ndodhur para një mali që ia zë pamjen, poeti 
frymëzohet: 

Çdo natë dielli ndriçon nën tokë.
Jam unë ai që e nxjerr s’andejmi.

Ngjitja për poezinë është edhe abstragim 
filozofik, si mbërritje e një niveli përtej 
frymëzimit të çastit. Dhe sa më shumë 
filozofon, aq më këmbëlehtë ngjitet. Ndryshe 
nga ato torbat e shtjellimeve filozofike që të 
bëjnë me ra në kokërr të shpinës:

Reja është njeriu
që pa e ditur mbetet.

Ose
Njeriu i ikën malit përpjetë malit.
I ikën territ brenda territ.

Mandej kemi ngjitjen si njohje të 
vetvetes:

Vetëdija ime merr udhën përpjetë.
Njeriu që mbyll sytë është mal tashmë

Ose 
I huaj si një njeri para malit:
I huaj para gishtave të vet,
bujtës në pëllëmbë të vet.

Ngjitja si e kundërta e zbritjes. Dihet se 
aty ku ka të përpjetë, aty ka edhe teposhtë:

A është kjo udha e fundit përpjetë malit
a s’ka udhë tjetër teposhtë

Ngjitja si mbërritje në majë, si mbërritje 
te thelbi i qenies:

Jam mali që rri poshtë malit.
Hija ime mjafton edhe për ty.

Si mbërritje te hyjnorja, qoftë kjo zot a 
frymëzim:

zoti është në mal
i pagojë si gur

Gjashtëmbëdhjetë udhët përpjetë malit 
janë një lojë estetike e vazhdueshme me 
lexuesin. Lexuesi e ka të qartë nganjëherë 
cili është mali dhe cili është njeriu që ngjitet, 
por herë të tjera mali je ti si vetëdije, kurse 
trupi yt ta kalon dhe mbërrin i pari. Në ngjitje 

vargjet u ngjajnë hapave, të njëtrajtshme, të 
shpejta në fillim kur ngjitja është e lehtë, por 
të thyera sa më shumë që vazhdon ngjitja. 
Si në shembujt e mësipërm.

Herë të tjera, në një vendpushim ndoshta, 
apo ndoshta pse nën këmbë përkundet deti, 
edhe vargjet shtrihen në prozë:

Ka male të fshehura në det. Mali është 
kohë dhe deti është kohë. Ka male të fshehura 
në kohë. Malet shihen vetëm nga larg. Sepse 
kur i mbërrin, vetëm mërkëmbesh dhe 
pengohesh, qorrollisesh. Gjithandej sheh 
vetëm gurë. Ka male të fshehura në thesare. 
Ka male të fshehura në moçale.

Në majë të malit, aty ku oksigjeni 
rrallohet dhe dyshimet shtohen, aty ku 
biblikja takon paganen, aty vargjet dyzohen 
dhe shkojnë përbri si dy poezi të ndryshme, 
por edhe si e njëjta poezi që këndohet me 
dy zëra:

u ngjit në mal   pa kazan
u ngjit tek zoti  pa dru
zoti atje është mali  pa ujë
mali mban përherë thikë     pa qymyr
u ngjit në mal   pa kazan
mali u ngjit në të  pa dru
mali është i ati  pa zjarr
mali i lyp gjakun  pa bukë
nuk ka dhi   fosile
mali nuk ka pemë  notojnë në gur
shkurre të vjetra digjen      guri është
gjarpri s’duket kund    një formë ere

Për përkthimin e poezisë sërish

Autori i quan gjashtëmbëdhjetë udhë këto 
poezi, por unë do t’i quaja gjashtëdhjetë e 
gjashtë. Aftësia e Leandoer-it për të luajtur 
njëkohësisht me forma të ndryshme dhe 
kuptime të ndryshme, krijon në mendjen 
time me dhjetëra versione të ndryshme 
poezish, varësisht lojës që unë zgjedh të 
luaj me interpretimin. Kjo përbën edhe 
anën më interesante të përkthimit të 
poezisë, sepse më lejon të zbuloj sekretet e 
teknikës së poetëve. Para përkthimit teknika 
e poezisë zhvishet lakuriq: e vështira nuk 
është ta zhveshësh, por ta riveshësh. Për 
shembull, Leandoer luan shumë me trajtën 
e shquar dhe të pashquar të emrave në 
suedisht, i ndihmuar nga fakti se në suedisht 
përgjithësohet në trajtë të pashquar. Kështu 
për poetin “një mal” janë të gjitha malet, 
kurse “mali” është mali ku ndodhet. Kurse 
në shqip përgjithësojmë me trajtën e shquar 
dhe loja e tij aty bëhet gati e pamundur. Në 
një kohë, që po t’i kthehem arsyetimit me 
të cilin e fillova këtë shkrim, respektimi i 
trajtës së shquar a të pashquar të origjinalit 
është një ndër rregullat që, them se, duhet 
ndjekur gjithmonë në përkthim. 

Ose kur i ruhet në mënyrë konseguente 
thjeshtësisë së vargut si në:

Njeriu tretet
edhe në qoftë mal.
dhe mua si përkthyese më duhet 

të mbahem fort që të mos i jepem 
shkollimit tim tradicional me përkthime 
që e poetizojnë vargun dhe do të donin ta 
përkthenin kështu:

Njeriu tretet
*mal edhe në qoftë

Ose guximi i përkthimit të metaforës 
suedeze “dielli ngjitet (shkon lart)” me “dielli 
del”, sepse në shqip dielli del mbas malit. 
Në asnjë kontekst tjetër nuk do të kisha 
guxuar një dhunë të tillë, do ta kisha ruajtur 
“ngjitet”, përveçse në një kontekst ku autori 
vetë e dëshiron shqipen.

Ky është, sigurisht, një diskutim që nuk 
mbaron kurrë. Shpresoj, i dashur lexues, që 
ke mundësi të vish për lexime, diskutime 
dhe për të takuar poetin në përurimin 
e librit, me 5 maj, ora 11.30, tek Qendra 
Kombëtare e Librit dhe e Leximit. Për 
referencat e shkrimit, mund të më shkruash 
në entela.sorman@moderna.uu.se

Për përkthimin e poezisë dhe për përmbledhjen dygjuhëshe me 
poezi “Sexton vägar upp på berget/ Gjashtëmbëdhjetë udhë 

përpjetë malit” të poetit suedez Kristoffer Leandoer, Pegi 2022.

Gjashtëmbëdhjetë udhë 
përpjetë malit

nga Entela Tabaku
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Periudha arkaike dhe periudha e Nara-s

Murgu Manzei, shekulli VIII

Me çfarë ta krahasosh
Jetën tonë në këtë botë?
Me varkën që niset
Herët në mëngjes
Dhe nuk lë pas asnjë hulli.

Anonim, shekulli VIII

Kur ndodhem në udhëtim,
Larg shtëpisë,
Në kohën që ngryset,
E ftohtë është era e vjeshtës
Dhe krillat kalojnë duke klithur.

Periudha e Heian-it: shek. VIII-XII

Autorë anonimë

Në pranverë
Kur cicërojnë mijëra zogj,
Gjithë gjërat përqark
Përtërihen,
Vetëm unë plakem.

*
Në këtë fshat,
Më duhet të bujt:
Lulet e qershisë
Duke rënë, më hutuan,
Më bënë të harroja udhën e shtëpisë.

*
Te retë e bardha,
Flatër mbi flatër,
Fluturojnë patat e egra.
Mund t’i numërosh,
Sepse ndrit hëna e vjeshtës.

*
Kur aty nga mbrëmja,
Në fshatin tim malor,
Këndon gjinkalla e zhuritur,
Përveç erës
Askush nuk më vjen për vizitë.

*
Duke kaluar nëpër mal,
Midis gjethnajave të kuqe,
Dreri bërtet:
Kur e dëgjon zërin e tij,
Sa e trishtë të duket vjeshta!

*
Dua ta pengoj këtë njeri
Që ngul këmbë për t’u nisur.
O lule qershie, shkunduni,
Shkunduni si re,
Që të mos e gjejë më udhën!

*
Me vesën e bardhë,
A mos do të bëjë gjerdan perlash
Merimanga
Që mbi lulet e gjethet e agnushes
Thur fijet e saj?

*
Levarashe është vetëtima
Që në vjeshtë ndriçon
Kallinjtë e orizoreve.
Madje as për një çast kaq të shkurtër
Nuk mund të të harroj.

*
Më e kotë
Sesa të shkruash shifra
Mbi ujin që rrjedh me shpejtësi,
Është të dashurosh
Atë që nuk të dashuron ty.

*
E fshehur
Si një algë që kotovalet

Në fund të një rrjedhe,
E tillë është dashuria ime,
Të cilën ajo që dua, nuk e njeh.

*
Po të ishte e mundur
T’i zija vendin
Hënës që ndrit në qiell,
Ndoshta kjo femër mizore
Do të m’i hidhte sytë ndonjëherë.

*
Nëse netët pa ty
Do të bëheshin pirgje
Si bora që bie,
Do të doja të zhdukesha me të,
Kur bora të shkrihej.

*
O lundërtar
I lumit të qiellit
Të amshuar,
Kur të vijë zoti im,
Fshihi rremat e tua!

Ono no Takamura, 802-852

Në mes të detit,
Drejt tetëdhjetë ishujve,
Lundroj me rrema nëpër valë, 
Thuajani vendlindjes sime,
O anije peshkatarësh!

Arivara no Narihira, 825-879

( Në përvjetorin e ditëlindjes)

Oh, lule qershie përhapuni
Si re kaq të dendura,
Saqë udhën e pleqërisë
Që me sa duket po vjen,
Të mos e gjejë dot kjo shtrigë!

*
Nuk më kujtohet më:
A mos eca unë drejt teje?
A mos erdhe ti tek unë?

Qe ëndërr apo zhgjëndërr?
Qeshë në gjumë apo zgjuar?

Ono no Komashi, shekulli IX

Ngjyra e luleve
U ronit, ajmé!
Me vështrim të përhumbur,
Mendoj për ditët e mia që ikën
Te nata ku bie shi i pambaruar.

*
Ngaqë mua më zuri gjumi
Duke menduar për të,
Pa dyshim, ai m’u dëftua.
Po ta dija se ishte ëndërr,
Sigurisht nuk do të isha zgjuar!

Fushivara no Toshijuki, vdiq më 907

Vesa e bardhë
Ka vetëm një ngjyrë:
Si i ngjyen kjo vesë
Me një mijë nuanca
Gjethet e vjeshtës?

Ono no Joshiki, vdiq më 910

Një bimë
E fshehur në thellësi të malit,
E tillë është dashurië ime.
Më kot është harlisur kaq shumë,
Atë nuk e njeh njeri.

Oe no Shisato, shek. IX - shek. X

Po të mos ishte kënga 
Që bilbili nxjerr
Në luginën e maleve,
Kush do ta merrte vesh
Se pranvera ka ardhur?

*
Më shpejt sesa sheh
Të shpërndahen në erë
Gjethet e panjës,
Kalon jeta e njeriut
Që zgjat sa një rrahje qepalle.

Murgu Sosei, shek. IX - shek. X

Në port,
Aty ku rryma grumbullon
Gjethet e kuqe që ranë,
Ngrihen përpjetë
Dallgë ngjyralle.

*
I neveritur nga kjo botë,
Në ç’vend mund ta qetësoj
Këtë zemër që dhemb?
Në fushë si dhe në mal
Ajo nuk gjen prehje.

Ise, rreth viteve 875-877 

Lule qershie
Të fshatit malor
Ku askush nuk vjen të na shohë,
Çelni më vonë, kur lulet e tjera
Të kenë rënë përtokë.

Arivara no Motokata, 
shek. IX- shek. X

Në pranverë,
Malin e mbështjell
Mjegulla që ngrihet,
Por era që fryn së andejmi
Sjell kundërmimin e luleve të tij.

Ki no Tomonori, shekulli IX

Mbrëmje për mbrëmje
Kur e heq
Veshjen e lagur nga lotët e mi,
Nuk ka një çast të vetëm
Që nuk mendoj për ty.

*
Çfarë është jeta?
Diçka që zgjat aq pak
Sa vesa mbi bar,
Por për të të takuar ty,
Do ta jipja pa keqardhje.

TANKA NGA POEZIA 
KLASIKE JAPONEZE

Përktheu: Anton Papleka
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Oshikoshi no Micune, 
shek. IX - shek. X

Kur fryn era,
Gjethet e kuqe bien
Mbi ujët e kthjellët,
Në fundin e të cilit pasqyrohen
Gjethet që kanë mbetur në pemë.

*
Qëkurse i dëgjova 
Klithmat
E patave të egra,
Munda ta përzë shqetësimin 
Që më ka pushtuar zemrën.

Ki no Curajuki, vdiq më 945

Në mëngjes e në mbrëmje,
Te lulet e kumbullës,
I mbaj sytë e mi.
Vallë, në cilin çast,
Ato zënë e vyshken?

*
Lule qershie
Që këtë vit
Ju po e njihni pranverën,
Kurrë mos e mësofshi
Se një ditë do të bini përdhé!

*
Lulet e kumbullës
Ende nuk kanë rënë,
Por në rrëkenë e kulluar,
Shihet imazhi i tyre
I pasqyruar në ujë.

Mibu no Tandamine, shekulli X

Që nga çasti kur u ndamë,
Kur pashë fytyrën e saj
Të ftohtë si hëna në agim,
Asgjë nuk më ngjan aq e trishtë
Sesa koha kur zbardh drita.

*
Era e vjeshtës
Dridhet si një harpë,
Jehona e së cilës
Pa ndonjë arsye ma shpuzit
Pasionin për të dashurën time.

Minamoto no Munejuki, 
vdiq më 940

Në fshatin malor,
Vetmia e dimrit
Ngjan aq e trishtë,
Kur mendon se njerëzit janë zhdukur,
Janë ronitur si bimët.

Harumishi no Curaki, 
shekulli X

Në përrua,
Era ka ngritur
Një pendë.
Janë gjethet e kuqe
Që kanë ngecur në rrjedhë.

Taira no Kanemori, vdiq më 990

Tërë natën
Do ta kaloj duke vështruar
Hënën e vjeshtës;
Në qiellin e kësaj mbrëmjeje
Mos pastë asnjë re!

Fuzhivara no Takamicu, 
vdiq më 994

Në hënën e dhjetë,
Kur era 
I shpërndan gjethet e kuqe,
Pa ndonjë arsye tjetër,
Gjithçka duket e trishtuar.

Izumi Shikibu, shekulli XI

Për të pasur një kujtim të lumtur
Në një botë tjetër,
Kur të mos jem më,
Sot do të doja
Të të takoja edhe një herë.

Minamoto no Cunenobu, 1015 -1097

Ra mbrëmja,
Në orizoren pranë,
Gjethet e orizit frushullijnë lehtë.
Mbi kasollem time prej kallamash,
Fryn era e vjeshtës.

Minamoto no Toshijori, 1055-1129

Nuk u pata bërë lutje
Perëndive
Që të qe aq e rreptë
Sa era e malit Hacue
Ajo grua pa zemër!

*
„Mos harro të kthehesh!“
Edhe në qoftë se në rrugën malore,
Gjurmët e tua janë bërë firë,
Edhe në qoftë se ditët që ikën,
Janë grumbulluar si bora që bie.

Gioson, 1054- 1135

O, qershi e malit,
Le t’ia qajmë hallin njëri-tjetrit
Unë e ti,
Përveç luleve të tua,
Unë nuk njoh asnjeri.

Fuzhivara no Kijosuke, 1104-1177

Të fishkura nga dimri,
Në pyje, gjethet u thanë.
Mbi brymën që i mbulon si kafkull,
Drita që bie nga hëna
Është e akullt.

Periudha e Kamakura-s

Fuzhivara no Sadaie (alias Teika), 
1162-1241

Në muzg,
Një re që kalon,
Më kujton një të vdekur,
Ndërsa në portokajt e lulëzuar,
Fryn era.

*
Në çastin që po ndahemi.
Në mëngët e mia prej stofi të bardhë,
Një vesë lotësh zë të bjerë,
Kurse brenda meje hyn fryma
E erës së purpurt të vjeshtës.

Dajo Teno, vdiq më 1239

Në këto ditë
Kur në degë s’kanë mbetur
As lule, as gjethe të kuqe,
Qëndro ca kohë,
O borë që i mbush pishat me lule!

KORDELJA 
SHEKSPIRIANE 
OSE MIRËSIA E 

NDËRGJEGJSHME

(Në përvjetorin e Shekspirit)

Prof. Dr.  Klara Kodra

Kjo figurë gruaje është  ndër më të veçantat e  Shekspirit. Ajo mishëron mençurinë, 
logjikën e mprehtë dhe forcën morale, e cila arrin në  stoicizëm dhe e bën plotësisht 

të barabartë me burrat. Megjithatë kjo grua e fortë dallohet nga një butësi e veçantë 
femërore.

Ajo është e mirë, një mirësi e pjekur që i ka qëndruar njohjes  së plotë të realitetit 
dhe njerëzve me dobësitë e tyre. Ajo i  njeh thellë  dhe të atin edhe të motrat me tërë 
të metat e madje veset e tyre, megjithatë ka ruajtur një dashuri të mallëngjyeshme për 
babanë që mbështetet te ato cilësi të mira që fshihen tek ai dhe do të mund t’i nxjerrë 
në dritë si një reaktiv vetëm vuajtja dhe, ndonëse i njeh veset e të motrave, nuk bën asgjë 
kundër tyre, çka s’do të ishte e denjë për të.

Kur vjen çasti për të pohuar dashurinë për të atin, ajo do të mund të përdorte fjalë 
aq të zjarrta  sa ato të të motrave, pa gënjyer aspak, se ajo i ndjen me zemër ato që të 
tjerat pohojnë me gojë, po ajo  s’do të bjerë në nivelin e tyre dhe të reklamojë ndjenjat e 
veta: ajo pohon  thjesht të vërtetën “Madhëri, ju dua/ ashtu si e ka detyrë çdo fëmijë/ 
ndaj t’et ... as më shumë, as më pakë”, duke nënkuptuar se po të martohet kjo dashuri 
do të shkojë paralel me dashurinë për burrin.

Më vonë, ajo  pranon me stoicizëm dënimin e padrejtë nga ana e të atit që i mohon  
edhe trashëgiminë edhe dashurinë e vet si baba duke e akuzuar si mosmirënjohëse; ajo 
i porosit të  motrat  të kujdesen për të atin dhe ta duan “si thonë vetë”, ndonëse nuk 
e beson  dhe madje trembet për fatin e tij të ardhshëm; i shkon pas të shoqit të cilin e 
respekton për fisnikërinë me të cilën ai, jo vetëm e pranon të varfër e të përbuzur, po e 
kupton me  mprehtësi gabimin e saj të pretenduar si një “heshtje të shpirtit”, një paaftësi  
për të shprehur ndjenja të forta që megjithatë ekzistojnë.

Në një kohë më të largët, kur e takon sërish të atin, të goditur tashmë nga 
mosmirënjohja e bijave të tjera, ajo nuk sheh në këtë gjë një drejtësi të fatit, as ndëshkim 
të Perëndisë, përkundrazi ndjen dhimbje të thellë dhe revoltë për fatkeqësinë e tij dhe 
kur i ati pohon “ti ke një shkak të mos më duash” ajo i përgjigjet me bujari  dhe çiltërsi 
“Jo, skam asnjë, asnjë!”

Duket sikur  te ky personazh mbizotëron  sfera mendore e ndërgjegjes  mbi atë 
emocionale e megjithatë tek ajo  ka një pasuri dashurie dhe një aftësi për të falur e 
admirueshme. Ajo është  shembulli i një bije të përkushtuar, pavarësisht nga të metat 
e të atit që ajo i fal dhe ka dëshirën e vetme ta  shohë të lumtur.

Viktor Hygoi në veprën që i kushton Shekspirit sheh te Kordelja një dukuri të 
mrekullueshme dhe paradoksale: amësinë e një bije ndaj të atit. 

Në fakt, në dashurinë e kësaj gruaje për të atin vihet  re një pafundësi që është 
karakteristike vetëm për dashurinë  e nënës për bijtë.

Është me të vërtetë e çuditshme se si Tolstoi në shkrimin e vet “Shekspiri dhe teatri” 
nuk e kupton veçanësinë e këtij personazhi që e sheh si të ngjajshëm me Dezdemonën 
dhe Zhulietën si  “grua me forcë tërheqëse poetike”. Mirësia e Kordeljes është krejt e 
ndryshme nga mirësia naive dhe fëmijërore e Dezdemonës, ekuilibri i saj shpirtëror krejt 
i ndryshëm  nga natyra e vrullshme dhe e pasionuar e Zhulietës.

Kordelja nuk kryen asnjë gabim tragjik, i qëndron  besnike  vetvetes dhe parimeve 
të veta morale. Megjithatë  as mirësia e Kordeljes, as mençuria, as forca morale e saj 
nuk  e shpëtojnë nga fati tragjik; asaj i duhet të vdesë se ndodhet  në një botë ku s’ka  
vend  për  qenie si ajo.

Në vizatimin e këtij personazhi  ndihet plotësisht dashuria e autorit që e krijoi dhe 
e admiron dhe e mishëron thellësisht këtë bijë të fantazisë së vet.
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Letër babait, mbi të cilën mbështeten 
interpretimet e trishtuara të 

psikanalizës, është një portret, një foto, 
rrëshqitur në një makinë të një lloji krejt 
të veçantë. Babai me kokën e vajisur…: jo 
vetëm ngaqë është vetë fajtor, por sepse 
bën të birin fajtor, dhe nuk rresht kurrë 
së gjykuari atë. Gjithçka është faji i babait: 
nëse kam shqetësime prej seksualitetit, 
nëse nuk arrij të martohem, nëse shkruaj, 
nëse nuk mund të shkruaj, nëse rri 
kokëulur në këtë botë, nëse kam qenë i 
detyruar të ndërtoj një botë tjetër, tërësisht 
shkretëtinore. Ndërkaq, kjo letër, është 
shumë e vonuar. Kafka e di shkëlqyeshëm 
se asgjë në të nuk është e vërtetë: paaftësia 
për t’u martuar, të shkruarit, joshja nga ajo 
botë shkretëtinore, janë motive plotësisht 
pozitive nga pikëpamja e libidos, dhe 
s’janë veprime që vijnë nga marrëdhënia 
me babain. E thotë mijëra herë vetë, por 
edhe Maks Brodi na e ftillon dobësinë e 
një interpretimi edipian të konflikteve të 
tilla fëminore. Sidoqoftë, interesi i letrës 
qëndron te një lloj efekti rrëshqitës: Kafka 
kalon prej një Edipi klasik, i tipit neurotik, 
ku babai i dashur është i urryer, i akuzuar, 
i shpallur fajtor, te një Edip shumë më 
pervers, që zmbrapset te hipoteza e një 
babai të pafajshëm, te një “shkatërrim” i 
përbashkët babë dhe bir. Por Kafka e bën 
këtë lëvizje taktike për t’i lënë vendin një 
akuze ekstreme, një qortimi aq më të fortë, 
sa bëhet i parrokshëm dhe i pakufizuar 
(si “mëdyshjet” te Procesi) përmes një 
serie interpretimesh paranojake. Kafka 
e ndien aq bajagi mirë, saqë e imagjinon 
babain duke folur dhe duke i thënë: ti do 
të më tregosh “së pari se je i pafajshëm, 
së dyti që fajtori jam unë, dhe, së treti, që, 
përmes një bujarie të qelibartë, je jo vetëm 
i gatshëm të më falësh, por ç’është edhe 
më e bukura, ta provosh dhe ta besosh 
edhe vetë, që unë – në kundërshtim me 
të vëtetën – jam po ashtu i pafajshëm”. 
Kjo zhvendosje perverse që, te pafajësia 
e supozuar e babait, gjen një akuzë edhe 
më të keqe, me sa duket e ka një qëllim, 
një efekt dhe një prosede.

Qëllimi është të arrijë një zmadhim 
të “fotos”, një zgjerim që arrin gjer në 
absurd. Fotoja e tejmasëshme e babait, e 
hedhur mbi hartën gjeografike, historike 
dhe politike të botës, për të mbuluar me të 
rajone të tëra. “Kam përshtypjen se mund 
të më vijnë për hosh vetëm vendet që ti s’i 
ke mbuluar, ose ato që janë larg teje”. Kemi 
një edipianizim të universit. Emri i babait 
mbikodon emrat historikë, hebrenjtë, 
çekët, gjemanët, Pragën, qytete dhe 
fshatra. Por, përmes saj, teksa zmadhohet 
Edipi, ky lloj zmadhimi bën të shfaqet në 
mikroskop babai i tillë siç është, dhe bën 
një trazirë molekulare, ku zhvillohet krejt 
një betejë tjetër. Do të thoshim që duke 
e projektuar foton e babait mbi hartën 
e botës, ai ka zhbllokuar vetë shtegun 
për foton, ka sajuar një rrugëdalje, e ka 
vendosur atë brenda lidhjeve me një 
rrjet të nëndheshëm, dhe me të gjithë 
rrugëdaljet prej këtij rrjeti. Ashtu siç 
thotë Kafka, nuk është problemi te liria, 
por te gjetja e një shtegu. Problemi me 
babain nuk është si të bëhesh i lirë në 
raport me të (problemi edipian), por si të 
gjesh një rrugë aty ku ai nuk e ka gjetur. 
Hipoteza e një pafajësie të përbashkët, 
e një shkatërrimi të përbashkët për 
babain dhe fëmijën, është më e keqja e 
të gjithave hipotezave: babai, që shfaqet 
aty si njeriu që ka ditur të heqë dorë 
nga dëshira dhe besimi i vet, nuk do ta 
bënte këtë veçse për të dalë nga “getoja 
rurale” ku ka lindur; ai e thërret djalin 
për ta nënshtruar vetëm ngaqë ai vetë 

i është nënshtruar një urdhëri zotërues 
në një situatë, me ç’duket, pa rrugëdalje. 
(“Gjithçka këtu nuk është një fenomen i 
izoluar, situata ishte pothuajse e njëjtë 
për një pjesë të madhe të kësaj breznie 
hebreje që ndodhej në një fazë tranzicioni, 
që e pati braktisur fshatin, tek i cili ishte 
ende relativisht e devotshme, me qëllim 
që të vendosej në qytet…”). Shkurt, nuk 
është Edipi që prodhon neurozën, por 
është neuroza – medemek dëshira tashmë 
e nënshtruar dhe që mëton ta komunikojë 
nënshtrimin e vet – që prodhon Edipin. 
Edipi, vlera tregtare e neurozës. Dhe e 
kundërta: rritja dhe zmadhimi i Edipit, 
duke e zgjeruar atë, duke e bërë një lloj 
përdorimi pervers, ose paranojak, do 
të thotë të dalësh prej nënshtrimit, ta 
ngresh kokën, të shikosh përmbi supin e 
babait atë për të cilën bëhej fjalë në këtë 
histori përgjatë gjithë kësaj kohe: gjithë 
një mikropolitikë të dëshirës, të shtigjeve 
dhe rrugëdaljeve, të nënshtrimit dhe të 
korrigjimeve. Hapja e shtegut, shbllokimi i 
tij. Shterritorializim i Edipit brenda botës, 
në vend të riterritorializimit të gjithçkaje 
mbi Edipin dhe mbi familjen. Por, për këtë, 
duhet zmadhuar Edipi gjer në absurd, gjer 

në komicitet, duhet shkruar Letër babait. 
Gabimi i psikanalizës është se na ngre 
kurthe ne dhe vetes, sepse ajo jeton veç 
nga vlera tregtare e neurozës, nga e cila 
nxjerr gjithnjë më shumë vlerë. “Revolta 
kundër babait është një komedi, jo një 
tragjedi”.  

 Dy vjet pas Letër babait, Kafka pranon 
se është zhytur në pakënaqësi dhe është 
bërë kështu “përmes të gjitha mënyrave 
që epoka dhe tradita ia lejojnë”. Edipi 
është njëra syresh, mjaft moderne, bërë 
diçka e zakonshme qysh prej kohës së 
Frojdit, duke shkaktuar shumë efekte 
komike. Mjafton që të zmadhohet: 
“Është e habitshme se si duke praktikuar 
pakënaqësinë në mënyrë sistematike, 
çdo komedi mund të bëhet realitet”. Po 
Kafka nuk e refuzon ndikimim e jashtëm 
të babait për të ndërmendur një gjenezë, 
apo një strukturë të brendshme, e cila 
do të ishte akoma edipiane. “E kam 
të pamundur të pranoj që fillimet e 
fatkeqësisë sime kanë qenë së brendshmi 
të domosdoshme; sigurisht mund ta kenë 
pasur një farë domosdosshmërie, por jo 
një domosdoshmëri të brendshme, ato 
kanë çalltisur mbi mua duke fluturuar 

si mizat, dhe do të dëboheshin me po 
atë lehtësi sa dëbohen ato”. Është bash 
kjo thelbësorja: përtej të jashtmes dhe 
të brendshmes, një trazirë, një vallëzim 
molekular, gjithë një marrëdhënie-kufi 
me të Jashtmen, që do të marrë maskën 
e zmadhuar tej mase të Edipit. 

    Kjo ndodh sepse efekti i zmadhimit 
komik është i dyfishtë. Nga njëra anë, 
prapa trekëndëshit familjar (baba, nënë, 
fëmijë) zbulohen trekëndësha të tjerë 
pafundësisht më aktivë, nga të cilët vetë 
familja huazon fuqinë, misionin për të 
propaganduar nënshtrimin, të ulë vetë, 
por edhe të bëjë të tjerët ta ulin kokën. 
Sepse bash këtë libidoja e fëmijës investon 
qysh në fillim: përmes fotos së familjes, 
kemi gjithë një hartë të botës. Herëdokur 
njëra nga marrëdhëniet e trekëndëshit 
familjar zëvendësohet nga një tjetër, që 
është e mjaftueshme për të shfamiljarizuar 
gjithë gjënë (kur magazina familjare krren 
në skenë babain-nëpunësit-fëmijën, 
fëmija vendoset pranë nëpunësit të fundit, 
të cilit do të donte t’i lëpinte këmbët; 
apo, më mirë, te Procesi, miku i Rusisë 
zë vendin e një gjymtyre të trekëndëshit 
dhe transformohet në një aparat gjyqësor 
dhe ndëshkimor). Herëdokur tjetër është 
gjithë trekëndëshi që ndryshon formë 
dhe karakter dhe shfaqet si gjyqësor, 
ekonomik, burokratik, politik etj. Kësisoj, 
kemi gjykatës-avokat-i akuzuar te Procesi, 
ku babai nuk ekziston më si i tillë (apo 
më mirë treshja xhaxha-avokat-Block, 
të cilët mëtojnë me çdo çmim që K ta 
marrë seriozisht procesin e tij). Apo 
treshet e tjera që mushtullohen: nëpunës 
banke, policë, gjykatës. Apo akoma më tej 
trekëndëshi gjeopolitik: gjermanë-çekë-
hebrenj, që profilizohen mbrapa babait 
të Kafkës: “Në Pragë (hebrenjtë) qortohen 
se nuk janë çekë, në Saaz dhe në Eger se 
nuk janë gjermanë. (…) Ata që kërkojnë 
të jenë gjermanë sulmohen nga çekët 
dhe, në të njëjtën kohë, nga gjermanët”. 
Është pikërisht për këtë arsye që hipoteza 
e pafajësisë dhe e shkatërrimit të babait 
përbën akuzën më të keqe, sepse babai 
s’ka ç’të bëjë përveçse të ulë kokën, t’i 
nënshtrohet një pushteti që s’është i 
tiji, të vendoset në një qorrsokak, duke 
tradhëtuar origjinën e tij prej hebreu çek 
nga fshatrat. Kësisoj, trekëndëshi familjar, 
i formuar mjaft mirë, nuk ishte veçse një 
udhërrëfyes për të kërkuar një natyrë krejt 
tjetër, të cilën fëmija nuk rresh së zbuluari 
poshtë babait, nënës dhe atij vetë. 
Gjykatës, komisarë, burokratë, nuk janë 
veçse zëvendësues të babait, apo është 
vetë babai ai ku janë kondesuar të gjitha 
këto forma, të cilave iu nënshtrohet dhe e 
grish edhe birin t’iu nënshtrohet. Familja 
nuk ka veçse porta, të cilat brambullojnë 
qysh në fillim nga “fuqi diabolike” që 
gëzohen tmerrësisht, nëse futesh tek ato 
një ditë. Ajo çka është ankth, ose gëzim 
te Kafka, nuk është babai, një mbiunë, 
apo një shënjues i çfarëdoshëm, por 
është makina teknokratike amerikane, 
burokracia ruse, apo makina fashiste. Dhe 
ndërsa trekëndëshi familjar zhbëhet, në 
njërën nga gjymtyrët  e tij, ose në krejt 
atë vetë, në dobi të këtyre fuqive që janë 
realisht veprojnë, do të thonim se të tjerë 
trekëndësha buthtojnë mbrapa të cilëve 
ka diçka të përflurtë, të hapërdarë, të cilët 
janë në transformim të vazhdueshëm sa 
te njeri dhe te tjeri, qoftë kur njëra nga 
gjymtyrët, ose kulmet, fillon të përvijohet, 
qoftë kur tërësia e brinjëve nuk rresht së 
deformuari. Kësisoj, në fillim të Procesi, 
tre personazhe të paidentifikueshëm 
shndërrohen në tre punonjës banke, 
në një marrëdhënie të paqëndrueshme 
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me të tri inspektorët dhe me tri grupet 
kurioze në dritare. Në seancën e parë 
gjyqësore shfaqet akoma një trekëndësh 
mjaft i përcaktuar, me gjykatësin dhe dy 
ndihmësit e tij, majtas dhe djathtas. Por, 
më tej, marrim pjesë në një shumim të 
brendshëm si në një invazion kanceroz, 
ngërthime të koklavitura xhelatësh dhe 
burokratësh, hierarki e pafundme dhe 
e pakapshme, kontaminim i hapësirave 
të dyshimta (këtë ekuivalente, por në 
mënyra krejt të tjera, e gjejmë te Prusti, 
ku uniteti i personazheve dhe i figurave që 
ata formojnë, ua lënë vendin nebulozave, 
tërësive të përflurta që shumohen). Po 
ashtu, mbas babait, qëndron i gjithë 
ambiguiteti i hebrenjve, që patën braktisur 
mjediset fshatare çeke, për të shkuar drejt 
mjediseve gjermane të qyteteve, braktisja 
ku do të ishin të sulmuar nga të dyja anët 
– trekëndëshi i transformuar. Edhe fëmijët 
e dinë këtë: ata kanë një hartë gjeografike 
dhe politike me konture konfuze, të 
lëvizshëm, duke mos qenë veçse me 
funksione mëndeshash, shërbëtorësh, 
nëpunës të babait etj. Dhe nëse babai 
ruan dashurinë dhe vlerësimin e të birit, 
kjo ndodh sepse në rininë e hershme ai 
është përballur me disa fuqi diabolike, por 
që është mposhtur prej tyre.

     Nga ana tjetër, ndërsa zmadhimi 
komik i Edipit lë që të shohim në 
mikroskop këta trekëndësha të tjerë 
shtypës, në të njëjtën kohë shfaqet edhe 
gjasa e një mundësie të një shtegu për të 
shpëtuar, një gjasë arratie. Johumanes 
të “fuqive diabolike” iu përgjigjet 
nënhumania e të bërit kafshë: kandërr, 
qen, majmun, pra më mirë “thembrën 
nga majat”, sesa të mbetej burokrat, 
inspektor, gjykatës, ose i gjykuar. Të gjithë 
fëmijët ndërtojnë, ose i ndiejnë këto gjasa 
arratie, këto shndërrime në kafshë. Dhe 
shndërrimi në kafshë nuk ka asnjë lidhje 
me një zëvendësim të babait, as me një 
arketip. Sepse babai, duke qenë hebre që 
braktisi fshatin për t’u vendosur në qytet, 
është parë në një lëvizje shterritorializimi 
real; por ai nuk resht së riterritorializuari 
brenda familjes së vet, në tregti, në 
sistemin e nënshtrimeve dhe autoriteve 
të veta. Sa për arketipet, ato janë prosede 
të riterritorializimit. Sa për veprimet e 
të bërit kafshë, është krejt e kundërta e 
kësaj: janë shterritorializime absolute, të 
paktën parimisht, të cilat zhyten në një 
botë shkretëtinore, të shpikur prej Kafkës. 
“Pushteti joshës i botës sime është i madh, 
dhe ata që më duan, më duan sepse jam 
i braktisur dhe s’më duan për shkak të 
boshllëkut të Weiss-it, por sepse e ndiejnë 
që në çastet më të mira liria e lëvizjes, që më 
mungon plotësish këtu, më është dhënë 
në një sferë tjetër”. Të bëhesh kafshë do të 
thotë pikërisht të marrësh pjesë në lëvizje, 
të gjurmosh linjën e arratisë në gjithë 
pozitivitetin e vet, të kapërcesh një prag, 
të mbërrish në një continuum intesitetesh 
që nuk vlejnë më veçse për vetveten, të 
gjesh një botë intesitetesh të pastërta, 
ku të gjitha format zhbëhen, po ashtu 
edhe të gjitha shënjimet, shënjimet dhe 
të shënjuarit, në dobi të një materieje të 
paformuar, ku flukset deterritorializohen, 
ku shenjat çshënjohen. Kafshët e Kafkës 
nuk i referohen kurrë një mitologjie, 
ose arketipi, por korrespondojnë vetëm 
me nivele të reja, me zona intesiteti të 
liruara, apo me përmbajtje që kapërcehen 
nga format e tyre, jo më pak se shprehjet 
prej shënjuesit, që i formalison ato. Jo gjë 
tjetër veçse lëvizje, vibracione, pragje 
në një problem shkretan: kafshë, minj, 
qen, majmunë, kandërr, dallohen vetëm 
përmes këtij, apo atij pragu, nga ky, apo ai 

vibrim, përmes të tillë rruge nëntokësore 
në rizomë, ose strofull. Sepse këto rrugë 
janë intesitete nëntokësore. Në të bërit mi, 
është një ciatje që i shkul fjalët nga muzika 
dhe kuptimi i tyre. Në të bërit majmun, 
është një kollë që “duket shqetësuese, por 
që nuk ka kuptim” (të bëhesh majmun 
prej turbekulozit). Në të bërit insekt është 
një zukamë e dhimbshme që e zharg zërin 
dhe ngatërron rezonancën e fjalëve. 
Gregori bëhet kandërr jo vetëm për t’i 
ikur babait, por, më shumë, për të gjetur 
një shteg aty ku babai nuk ka mundur ta 
gjejë, për t’i ikur administratorit, tregtisë 
dhe burokratëve, për të mbërritur në atë 
zonë ku zëri s’bën gjë tjetër veçse zuket – 
“E ke dëgjuar të flasë? Ishte një zë kafshe, 
deklaroi administratori”.

     Është e vërtetë se tekstet me kafshë 
të Kafkës janë shumë më komplekse nga 
ç’themi ne. Ose, përkundrazi, shumë më 
të thjeshta. Në Raport për një akademi, 
për shembull, nuk është fjala për bërjen 
kafshë të njeriut, por për bërjen njeri 
të majmunit; kjo bërje është paraqitur 
si një imitim i thjeshtë; është fjala të 
gjendet shteg (një shteg, jo “liria”), dhe 
kjo rrugëdalje nuk qëndron aspak në 
arratinë, përkundrazi. Por, nga njëra 
anë, arratia nuk është hedhur poshtë 
veç si lëvizje e padobishme në hapësirë, 
lëvizje mashtruese e lirisë; si revansh, 
ajo është pohuar si arrati mbi vendin, 
arrati si intesitet (“Është kjo që kam bërë, 
kam dredhuar, nuk kisha zgjidhje tjetër, 
meqënëse e kam shtëmëngur atë të 
lirisë”). Nga ana tjetër, imitimi nuk është 
veçse sipërfaqësor, sepse nuk është fjala të 
riprodhohen figura, por të prodhohet një 
continuum intensitetesh në një evolucion 
jo paralel dhe jo simetrik, ku njeriu nuk 
bëhet më pak majmun, nga ç’bëhet 

majmuni njeri. Akti i të bërit është një 
kllaposje, një zotërim, një vlerë më shumë, 
dhe kurrë një riprodhim, ose një imitim. 
“Nuk isha joshur nga ideja të imitoja, 
sepse kërkoja një shteg dhe për ndonjë 
arsye tjetër”. Në fakt, kafsha e kapur 
prej njeriut, gjendet e shterritorializuar 
prej forcës njerëzore, dhe qysh në fillim 
Raport akademisë këmbëngul mbi këtë 
pikë. Por, nga ana tjetër, forca kafshërore 
e shterritorializuar, precipiton dhe e 
bën më intesiv shterritorializimin e 
forcës njerëzore të shterritorializuar 
(nëse mund të thuhet kështu). “Natyra 
ime prej majmuni më bën t’ia mbath 
nga sytë këmbët, edhe pse profesori im 
i parë është bërë edhe ai majmun dhe 
së shpejti do të heqë dorë nga mësimet 
për t’u futur në një spital për të sëmurët 
mendorë”. Kështu formohet një lidhje 
me fluks deterritorializues që e përmbyt 
citacit imitimin, i cili është gjithmonë 
territorializues. Bash në këtë mënyrë 
duket sikur orkideja riprodhon pamjen 
e imazhit të arrëzës, por, në mënyrë 
më shterritorializuese brenda saj edhe 
orkideja shterritorializohet duke u çiftosur 
me orkidenë: kaplim i një fragmenti të 
kodit dhe jo riprodhimi i një imazhi. (Në 
Kërkimet e një qeni, çdo ide e ngjashmërisë 
është eliminuar në mënyrë akoma më 
enigmatike: Kafka sulmon “mëtimet e 
dyshimta për ngjashmëri që imagjinata 
mund t’i sajojë”; përmes vetmisë së qenit 
diferenca bëhet më e madhe, diferenca 
skizofrenike që ai rreket ta kapë).

Kështu, pra, kemi dy efekte të 
zhvillimit, apo të zmadhimit komik të 
Edipit: zbulimi a contrario i trekëndshave 
të tjerë që veprojnë poshtë trekëndëshit 
familiar, apo brenda tij, gjurma a fortiriori 
e linjave të arratisë për t’u bërë kafshë 

jetime. Asnjë tekst tjetër nuk e tregon më 
mirë lidhjen e këtyre aspekteve, sa e tregon 
Metamorfoza. Trekëndëshi burokratik 
formohet në mënyrë progresive: në fillim 
administratori që vjen ta kërcënojë, ta 
kërkojë; pastaj babai, që ka marrë pushim 
nga banka dhe që fle me uniformë, duke 
dëshmuar për fuqinë akoma të jashtme 
së cilës i është nënshtruar, sikur “Gjer tek 
ai vjen zëri i një eprori; së mbrami futja e 
tre burokratëve qiramarrës që depërtojnë 
tani te vetë familja, që e zëvendësojnë atë, 
që “ulen“ në vendet që zinin dikur babai, 
Gregori dhe nëna.” Dhe në korrelacion me 
këtë, gjithë duke e bërë kafshë Gregorin, 
duke e bërë kandërr, bubuzhel, brumbull, 
kafshë që përvijon linjën e arratisë intesive 
në raport me trekëndëshin familiar, por 
veçanërisht me trekëndëshin burokratik 
dhe tregtar. 

Por në çastin kur besohet se kapet 
lidhja e një të përtejshmeje dhe të 
përkëtejshmeje të Edipit, përse jemi më 
larg se kurrë nga një rrugëdalje, përse 
mbetemi në një udhëkryq? Ndodh sepse 
është gjithmonë rreziku i një kthimi te 
forca edipiane. Amplifikimi i përdorimit 
pervers të Edipit, duke u zmadhuar, 
nuk është i mjaftueshëm të ruhet ndaj 
çdo të mbyllure të re, ndaj çdo ribërjeje 
të re të trekëndëshit familiar, i cili 
ngarkohet vetë me trekëndësha të tjerë 
si linja kafshërore. Bash në këtë kuptim 
Metamorfoza është historia model e një 
riEdipianizimi. Do të thonim që procesi i 
shterritorializimit të Edipit, në të bërurit 
e tij kafshë, ka qenë i bllokuar për një 
çast. Mos për faj të Gregorit që nuk 
guxon të shkojë gjer në fund? Motra e 
tij, për t’i dhënë kënaqësi, do të donte ta 
boshatiste të gjithë dhomën. Po Gregori 
refuzon të nxjerrë portretin e gruas me 
gëzof. Ai ngjitet pas këtij portreti, si një 
imazh i fundit i territorializuar. Mirëpo 
këtë motra nuk mund ta pranojë.  Ajo 
e pranon Gregorin, dhe, po si ai, do 
të donte inçestin skizofren, inçest me 
lidhje të forta, inçest me motrën, i cili i 
kundërvihet inçestit edipian, inçest që 
dëshmon një seksualitet jonjerëzor, siç 
është ai i të bërit kafshë. Por, xheloze ndaj 
portretit, ajo fillon ta urrejë Gregorin dhe e 
dënon. Nisur prej këtej, shterritorializimi 
i Gregorit duke u bërë kafshë dështon: 
ai riEdipianizohet përmes goditjes me 
mollë, dhe nuk ka ç’bën përveçse të vdesë 
përmes asaj molle që i godet gungën në 
shpinë. Paralelisht, shterritorializimi i 
familjes në trekëndëshe më komplekse 
dhe diabolike, nuk ka dhomë ku të 
zhvillohet: babai dëbon të tri burokratët 
qiramarrës, kthehemi kështu te parimi 
paternalist i trekëndëshit edipian, familja 
mbyllet brenda vetvetes e lumtur. Dhe 
nuk është e sigurt nëse ka pasur një gabim 
të Gregorit. Mos ngaqë të bërurit kafshë 
nuk arrin të ndjekë principin e tyre, duke 
ruajtur gjithmonë një ambiguitet që i bën 
ata të pamjaftueshëm dhe i dënon me 
dështim? Kafshët, a s’janë ende shumë 
të formuara, shumë të mveshura me 
kuptim, shumë të territorializuara? A nuk 
lëkundet tërësia e të bërit kafshë midis 
një shtegu skizofren dhe një qorrsokaku 
edipian? Qeni, kafsha edipiane par 
excellence, na referohet shumë prej 
Kafkës te Ditari dhe te Letrat si kafsha 
skizofrene, të tilla si qentë muzikantë 
tek Investiguesit, apo  qeni diabolik te 
Tundimi i fshatit. Fakti është se tregimet 
kryesore kafshërore te Kafka janë shkruar 
para Procesi, ose paralelisht me të, si një 
kundërpjesë e romanit, që, nga ana e vet, 
çlirohet nga çdo problem kafshëror, në 
dobi të një problemi akoma më të madh. 
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të shoqëruara me nuancat e ngjyrave 
që krijonte vetë mermeri nën shkallët 
e ndryshme të hijes, rezultati ishte 
gjithmonë mbresëlënës dhe tronditës.

Bernini shquhej për organizimin 
e skenave mortore dhe ceremonive 
spektakolare. Skulptura e tij kishte për 
qëllim të ndizte emocione tek shikuesit. 
Arti i tij është sfidues dhe simbolik. Kjo 
vepër është ngrirje e një momenti. Është 
një vepër e cila përshkon ndalimin e 
kohës dhe shpalosjen e ekstazës hyjnore 
të Shën Terezës. Engjëlli prek rrobën e 
saj dhe bëhet gati për ta shpuar në gji, 
teksa një dritë qiellore bie mbi të e ajo 
konsumohet nga dashuria e Perëndisë. 
Bernini vuri në zbatim të gjitha aftësitë 
e tij artistike e teatrale për të frymëzuar 
romakët dhe të gjithë shikuesit, me 
lidhjen midis njeriut dhe Perëndisë. 
Por gjithashtu, ne e ndiejmë ekstazën 
mishore, emocionin që shpalos trupi i 
gruas, i gatshëm për t’u tejshpuar nga 
engjëlli. 

Bernini ishte një besimtar i 
devotshëm, por edhe dashnor i zellshëm. 
Ai pati një lidhje dashurore me gruan e 
ndihmësit të tij, Matteo Bonarelli. Ajo 
quhej Constanza. Bernini e përjetësoi 
në mermer portretin e saj, rreth vitit 
1636. Busti i saj shpalosi dëshirën 
dhe intimitetin midis Costanza-s 
dhe Bernini-t, por historia e tyre do 
përfundonte në një skandal të bujshëm. 
Costanza u lidh me vëllain e tij, Luigi, 
dhe Bernini i inatosur e rrahu të vëllanë, 
duke e lënë pothuajse të vdekur. Më pas 
ai urdhëroi një shërbëtor që të priste me 
thikë fytyrën e Costanza-s. Ky skandal 
bëri bujë të madhe në Romë. Bernini 
ishte miku i Papës, ndaj i shpëtoi dënimit. 
Por, ai u urdhërua të martohej, ndaj u 
martua me mblesëri me Caterina Tezio 
me të cilën pati njëmbëdhjetë fëmijë. 
Për ironi, Luigi, vëllai i Gian Lorenzo 
Bernini-t, u dëbua nga Roma, ndërsa 
Costanza u burgos, e akuzuar për tradhti 
bashkëshortore.

Deri në kohën e vdekjes së tij, Gian 
Lorenzo Bernini prodhoi më shumë 
portrete se çdo skulptor tjetër që nga 
koha e antikitetit. Portreti në mermer 
i Costanza-s, e shumë portrete të 
tjera nga dalta e Bernini-t, nisën një 
epokë të re në skulpturën evropiane, 
pasi bustet zakonisht ishin portrete 
formale të rezervuara për varret dhe 
nuk ishin përdorur për portrete të 
zakonshëm që nga Roma e lashtë. Që 
në fëmijëri Bernini-t i ishte thënë se ai 
ishte i destinuar të bëhej Michelangelo 

EKSTAZA E SHËN 
TEREZËS

Dr. Bledar Kurti

Pashë se ai mbante në dorën e 
tij një shtizë të gjatë prej ari, dhe 
prej majës së hekurt dilte një 
zjarr i vogël. Më dukej sikur ai e 
ngulte atë në zemrën time, duke 
më shpuar brenda në gji; dhe kur 
ai e nxirrte më dukej sikur nxirrte 
edhe zemrën time, duke më lënë të 
përflakur me një dashuri të madhe 
për Perëndinë. Dhimbja ishte aq e 
madhe, sa që më bënte të rënkoja; 
megjithatë aq e ëmbël ishte ajo 
dhimbje e madhe, sa që unë nuk 
dëshiroja të mbaronte.

Ky ishte përshkrimi që Shën Tereza 
e Avila, një murgeshë spanjolle 

e shekullit të 16-të, i bëri një prej 
përjetimeve të saj shpirtërore e vegimeve 
mistike, duke na zhytur në një moment 
ekstaze mishore të shkaktuar nga një 
prekje, shpim, e ledhatim engjëllor 
e hyjnor. Dhe mbi këtë pasazh, Gian 

Lorenzo Bernini (1598-1680) krijoi 
veprën më të shquar të periudhës barok, 
dhe ndër më të njohurat në histori, e 
titulluar Ekstaza e Shën Terezës (1647-
1652).

Teksa hyn në kishën Santa Maria 
della Vittoria, në Romë, ndien menjëherë 
sikur gjendesh brenda një teatri. Në 
faqet anësore vërehen lozha, e mendja 
percepton hutueshëm spektatorë të 
gjallë me vështrimin për nga altari, 
qendra e faltores, në të cilën gjendet 
një skulpturë e mermertë. Bernini ishte 
skulptor, piktor, por edhe arkitekt dhe 
skenograf teatri, ndaj të gjitha talentet 
e tij i vuri në zbatim në këtë vepër. 
Skulptura është e ngritur, e duket sikur 
qëndron pezull në ajër, e mbi të Bernini 
ka krijuar rreze të arta që vërshojnë nga 
lart. Burimi i dritës është tejet teatral. Në 
kubenë është i pikturuar një pëllumb, i 
cili simbolizon Frymën e Shenjtë. Drita 
në vetvete derdhet mbi sallë nga një 

dritare në majë, ndërsa mbi skulpturën, 
nga një vetratë e dekoruar me të verdhë, 
e cila integrohet me rrezet e arta që 
derdhen mbi veprën. Një skenë artistike, 
teatrale, hyjnore, por edhe mishore e 
manifestuar nga shprehia e fytyrës së 
Terezës e cila duket e përhumbur në një 
ekstazë të thellë.

Figura e engjëllit dhe e Shën Terezës 
duken aq të buta dhe reale sa që është 
vështirë të besohet se vepra është 
mermer. Ajo duket si e derdhur në dyllë 
ose e krijuar me plastelinë apo argjilë. 
Ky talent i jashtëzakonshëm i Berninit 
për ta gdhendur mermerin e ftohtë 
duke përçuar një ndjenjë të ngrohtë e 
plasticitet prej dylli, është i paprecedentë 
në historinë e artit. Skulptura ka në 
vetvete një sërë trajtimesh, të cilat 
dallohen tek lëkura e butë e engjëllit, tek 
puplat e krahëve të tij, tek rroba e butë që 
ai mban mbi trup ndërkohë e vrazhdë tek 
veshja e Terezës, e sidomos tek emocioni 
që transmeton goja gjysmë e hapur e saj, 
e cila kur i afrohesh duket sikur lëshon 
frymë.

Rroba e engjëllit është e lëmuar, pasi 
ajo është e endur në parajsë, ndërsa 
zhubrat e rrobës së Terezës krijojnë një 
lidhje midis hyjnores dhe tokësores, 
midis qenies frymore dhe trupit mishor 
së shenjtores. Me një buzëqeshje të 
ëmbël, në dorën e tij të djathtë, engjëlli 
mban një shigjetë, ndërsa me të majtën 
ai prek butësisht një pjesë të rrobës së saj. 
Dora është e përthyer me një delikatesë 
madhështore, dhe veshjen e shenjtores e 
prek vetëm me majat e dy gishtave.

Tereza ka ngritur kokën lart, sytë i 
ka pothuajse të mbyllura, megjithatë 
Bernini i ka lënë vetëm paksa të hapura, 
mjaftueshëm për Terezën që ta shohë 
engjëllin teksa përjeton flakërimin e 
prekjes së tij. Dora dhe këmba e saj e 
majtë janë të varura. Ato pluskojnë 
në ajër, në shenjë dorëzimi trupor dhe 
transportimi në një dimension tjetër fizik 
e shpirtëror. Goja e saj është elementi 
më i rëndësishëm i veprës. Përmes saj 
shikuesi përjeton ekstazën. Prej saj ne 
ndiejmë frymën e gruas por edhe na 
duket sikur dëgjojmë rënkimet e saj të 
ëmbla. 

Në këtë vepër, Bernini përdori 
teknikën e linjave të mprehta e të 
palëve, të cilat krijonin prerje të thella 
në mermer duke krijuar një seri hijesh, 
për të përçuar ndjesinë e lëvizjes 
dhe dinamikës. Teksa sipërfaqja 
transformohet nga drita dhe hija ajo 
transmeton gjeste tejet dramatike. Dhe, 
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Bernini ishte shumë metodik në 
krijimin e veprave të tij. Për të arritur 
secilën prej tyre atij i duhej shumë 
punë e mund, duke bërë një numër të 
madh skicash dhe bocetesh, përpara 
se të niste punën me daltë. Figurat që 
ai krijoi janë shumë të gjalla e përçojnë 
emocione të thella, si rezultat i skicave 
të shumta që bënte. Dhe ai vetë u shpreh 
se skiconte pafundësisht në mënyrë që 
të memorizonte tiparet e figurave, jo 
kur ato uleshin për të pozuar por teksa 
ata merreshin me gjërat e jetës së tyre 
të përditshme. Dhe me siguri për këtë 
metodë ai duhet të jetë frymëzuar nga 
mjeshtri Leonardo da Vinci i cili kishte 
qenë pionier i skicimit të shprehive dhe 
tipareve njerëzore.

Mjeshtri që e bëri mermerin të dukej 
si dyllë e baltë lindi në Napoli por u shua 
në moshë të thyer në Romë, në qytetin 
e lavdishëm të cilin ai e la edhe më të 
lavdishëm, falë veprave të tij. Ndaj me të 
drejtë në varrin e tij shkruhet se ai ishte 
sovran i artit, përpara të cilit u përulën 
me respekt papë, princër, e shumë njerëz 
të rangjeve të ndryshme. Bernini e çliroi 
skulpturën nga blloku i gurtë, duke i lënë 
një mesazh epokave të mëvonshme, që 
arti është ekstazë, dhe përmes tij, qoftë 
guri, mermeri, hekuri e çdo material i 
fortë dhe i ftohtë mund të marrë frymë, 
duke drithëruar e ngjethur këdo që e 
shikon, e prek dhe e përjeton.

i kohës së tij, dhe një numër i madh i 
statujave të tij të hershme tregojnë se ai 
punonte sistematikisht me tematika të 
lidhura ngushtë me mjeshtrin fiorentin. 
Por, Bernini jetoi në një kontekst tjetër 
historik, ndaj arti i tij nuk mund të ishte 
i idealizuar e mbuluar me aureolën e 
madhështisë dhe mitizimit siç ndodhte 
në Rilindjen e Artë. I shtyrë nga konteksti 
i kohës, Bernini, ashtu si Caravaggio, e 
shumë të tjerë, duhet ta bënin artin sa 
më tërheqës për njerëzit e thjeshtë, e 
madje duke e bërë shikuesin të ndihej 
spektator në veprën teatrale të krijuar 
nga dora dhe talenti i artistit.

Klima politike dhe sociale në Romë 
ishte tejet e ndezur për shkak të valës së 
fuqishme të Protestantizmit që kishte 
zaptuar Evropën. Në vitin 1517 Martin 
Luther shpalli 95 tezat e tij të cilat 
sfiduan papatin dhe stanjacionin që 
kishte pushtuar Kishën Katolike. Sola 
Scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus 
Christus, Soli Deo Gloria (Vetëm përmes 
Shkrimit, Vetëm përmes besimit, Vetëm 
përmes hirit, Vetëm përmes Krishtit, 
Vetëm për lavdi të Perëndisë) ishte moto 
e Reformacionit, dhe kjo lëvizje e re jo 
vetëm që e ndau në dy pjesë krishterimin 
perëndimor, duke konvertuar vende të 
rëndësishme evropiane si Gjermania, 
Holanda, Anglia, Skocia, rrjedhimisht 
edhe kolonitë angleze në Amerikë, 
por edhe rrezikonte vetë papatin dhe 
praktikat kishtare katolike, që nga 
indulgjencat e deri tek ofiqi papnor, 
pasi protestantët shpallën se çdo njeri 
i zakonshëm mund ta njihte Perëndinë 
vetëm përmes Biblës e jo ikonave, e 
njerëzit mund të arrinin shpëtimin pa 
ndërmjetësimin papnor dhe priftëror, 
por vetëm përmes Krishtit. Kjo tronditje 
e shkundi Romën dhe papatin, ndaj për të 
imponuar autoritetin e saj Kisha Katolike 
Romake mblodhi Këshillin e Trent-it, i 
cili u mblodh rregullisht që nga viti 1545 
e deri në vitin 1563, e përmes shumë 
seancave të së cilës ndërmori një sërë 
masash doktrinale e ndoqi një qasje të 
re edhe për ikonografinë dhe artin, duke 
i nxitur artistët të krijonin vepra sa më 
natyraliste të cilat do nxisnin njerëzit e 
zakonshëm t’i shihnin veprat artistike në 
mjediset kishtare si ilustrime që nxisnin 
besimin, duke e shndërruar kështu artin 
si mjet mësimor dhe edukativ, por edhe 
si një garë e konkurrencë ndaj Martin 
Luther-it i cili kishte nisur të shkruante 
himne.

Sa më shumë që protestantët 
predikonin kundër shkëlqimit të 

jashtëm të kishave, duke theksuar 
rëndësinë e besimit të brendshëm dhe 
personal në Krishtin, aq më e ethshme 
ishte Kisha Katolike Romane të bënte 
për vete talentet artistike. Sipas saj 
arti mund t’i shërbente fesë për t’u 
predikuar doktrinën katolike atyre që 
nuk dinin shkrim e këndim.  Kësisoj, 
artistëve u bëhej thirrje t’i shndërronin 
kishat në vende tërheqëse, me pamje 
plot shkëlqim që gati të linin pa mend. 
Ndaj ambientet dhe shërbesat fetare u 
shndërruan në teatro liturgjike, kishat 
funksiononin si vende adhurimi por edhe 
galeri arti me plot vepra madhështore 
me tematika hyjnore por të prekshme 
dhe të identifikueshme ndaj njerëzve 
të thjeshtë. Kjo i apeloi më së miri 
njerëzve të asaj kohe të cilët e shihnin 
teatrin më real sesa vetë jetën. Dhe 
Bernini, skulptori dhe artisti skenograf, 
i mrekulloi lehtësisht spektatorët e tij.

E jo më kot Bernini zgjodhi Shën 
Terezën, pasi ajo ishte një katolike tejet e 
përkushtuar kundër Reformacionit, duke 
e bërë kështu këtë vepër edhe një mjet 
doktrinal dhe politik.

Bernini kontribuoi edhe në rikrijimin 
e madhështisë romake, e cila kishte nisur 
që me Rilindjen, dhe ai ndoqi këtë mision 
edhe si arkitekti zyrtar i Bazilikës së Shën 
Pjetrit, por edhe si krijues i shatërvanëve 
në sheshet e Romës, të cilat u ngritën si 
vepra publike por edhe si monumente 
papnore. Të gjithë veprat e tij publike 
përmbanin një mesazh teatral, autoriteti 
papnor por edhe alegori politike.

Stili barok karakterizohej nga 
një realizëm i jashtëzakonshëm, i 
frymëzuar nga statujat greko-romake, 
e në veçanti nga vepra Laokoonti dhe 
Bijtë e Tij, një skulpturë e shekullit të 
parë para Krishtit, e gdhendur nga duart 
e tre artistëve grekë, e cila u zbulua në 
vitin 1506 dhe u ekspozua në Vatikan. 
Ajo vepër frymëzoi Michelangelo-n, por 
edhe Berninin, ndaj ashtu si Laokoonti 
shpreh dhimbjen nga mbytja e 
gjarpërinjve që ka përreth trupit, ashtu 
edhe Bernini u përpoq të gdhendte 
figura të cilat shprehnin ndjenjat e tyre, 
e kjo shihet si tek Ekstaza e Shën Terezës, 
por edhe tek një vepër tjetër e cila 
është ndër më të njohurat e Bernini-t, 
Përdhunimi i Proserpina-s, e përfunduar 
kur artisti ishte vetëm njëzetë e tre vjeç. 

Në të shpaloset skena sesi Plutoni, 
i njohur edhe si Hadesi, zoti i vdekjes 
dhe botës së nëndheshme, rrëmben 
Prosperina-n. Shprehia e tmerrit 
dhe trishtimit në fytyrën e saj, lotët 

që i derdhen mbi faqe, dhe detaji i 
jashtëzakonshëm i thonjve të Plutonit 
që ngulen në kofshën e majtë të 
Prosperina-s, e bëjnë këtë vepër të duket 
e gjallë dhe dramatike, porsi dy aktorë 
që luajnë tragjedi greke mbi skenë. Dhe 
një mjeshtëri e tillë artistike dhe realizmi 
dramatik hedh edhe më shumë dritë mbi 
qasjen artistike që Bernini shpalosi tek 
Ekstaza e Shën Terezës, duke e krijuar 
atë si një moment të dybotshëm, njësoj 
si dybotshmëria klasike greke.

Babai i Bernini-t mund të ketë luajtur 
një rol të rëndësishëm në ndikimin që 
antikiteti pati tek djali i tij. Pietro Bernini 
ishte jo vetëm një restaurues i statujave 
klasike, por edhe një skulptor i cili krijoi 
disa vepra që ndikuan dukshëm tek 
njohuritë e të birit mbi antikitetin dhe 
përkushtimin e tij ndaj artit helen. Por, 
për Bernini-n, arti antik ishte frymëzim, 
mjeshtërit e Rilindjes si Michelangelo 
ishin mësues, ndërsa ai vetë do shkonte 
më tej duke sfiduar edhe vetë mermerin. 
Ai nuk lejoi kurrë që mermeri të çlironte 
imagjinatën e tij, por ishte ai që e çlironte 
mermerin nga një gjendje e pashpirt 
duke i dhënë jetë përmes artit të tij. 
Ndaj ai e detyroi mermerin, madje edhe 
hekurin, të bënin gjëra të pazakonta, e 
të merrnin forma aq të buta sa dukeshin 
të pamundura. Kush skulptor tjetër 
përpara Bernini-t kishte skalitur diellin? 
Askush. Dhe asnjë skulptor tjetër pas tij, 
nuk e morri një guxim të tillë.
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