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VARSHAVË, BEN ANDONI

Përballë hapësirës që
kufizon ambasa
dën gjigande ruse,
diku aty afër dhe

rezidencës presidenciale,
një rulotë qëndron e hapur
me një si parullë ngjitur
ballazi! Në fakt, Pallati Pres-
idencial është diku pak ki-
lometra më tutje te Sheshi i

Kështjellës, ku një ndërtesë ele-
gante klasike rikonceptuar disa
herë ka shërbyer si pronë pri-
vate për fisnikët vendas.

Tre njerëz rrotullohen
atypari. Nuk flasin. Më duken si
hije. Një orë më parë kanë qenë
më shumë në një ritual me sa
duket të përditshëm. Mundohem
nga serbishtja të kuptoj diçka
prej sloganit. Është një si pro-
testë vetanake për
demokraci...Deklamative. Kur
kthehem më vonë, ata mbledhin

e-mail: milosao2005@yahoo.com

Zbulohen regjistrimet më të vjetra
të folklorit muzikor shqiptar

NGA PROF. BARDHYL DEMIRAJ

Dhe rezultati është po aq fatlum: trashëgimisë së
kulturës shqiptare i shtohen tash do përmendore
me vlerë disafishe, meqë kemi të bëjmë jo thjesht

dhe vetëm me regjistrimet deri sot me të hershme në
folklorin muzikor shqiptar aty rreth vitit 1650 (!) , por plot tri
sosh i përcjellim qoftë si tekste këngësh shqip, ashtu
edhe me notacionin muzikor përkatës. Prashtu nuk ekza-
gjerojmë aspak, nëse u shtojmë njëherësh këtyre fjalëve
hyrëse dëshirën tonë sa të patëkeqe aq edhe realiste me e
përjetuar gjithkush dikur atë ditë, kur këto këngë të hershme
të debutojnë në skenën e muzikës sonë folklorike.

gjërat, pa hequr cigaret nga buza.
Duken si familje endacakësh. Pas
tyre parku Lazienski heshton i sh-
krirë me natën e freskët të Var-
shavës. Qytetarë të rrallë, ndon-
jë çift kalojnë duke bashkëbised-
uar në korsinë e këmbësorëve.
Parku i sotëm, pjesë e rrugës
mbretërore të dikurshme, për-
bënte dikur një si kanal komuni-
kimi që u zhvillua jugut të qytetit
të vjetër në ditët kur mesazhet
postare mbeteshin ende mënyra
e vetme për të sjellë në Varshavë

kumte urgjente.
...
...Jam pak në zhgjëndër. Luz-

ma e njerëzve pagojë, ardhur
nga të gjitha anët për të asistu-
ar në një nga koncertet e zakon-
shme që jepen zakonisht në ditët
e verës me muzikën e Shopen,
s’është më. Më duket se kopshti,
ashtu si edhe vetë Polonia është
e shkrirë dhe identifikohet nën
diktatin e kompozitorit të
shumëpërfolur. Këtë herë Shopen
e kam hasur të interpretuar nga

një pianist italian. Nokturni i tij
Opus 9, Nr.2 valëzon në ajër me
njerëzit që vinë dhe ikin në park.
Shumë ulen në barin përballë
monumentit teksa mjedisi është
sublimisht qetësues. Kompozitori
më i famshëm i Polonisë i nënsh-
tron aty poshtë statujës ku inter-
pretohen prej virtuozësh pjesët e
Shopen në Lazienki Park. Kujdes,
kush mendon se Polonia dhe arti
i saj është vetëm Shopen do gabo-
het rëndë.
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Polonia krenare
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BE-së dhe Putin
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Çfarë duhet të dimë për këtë vend? Pse përmendet dhe fjaloset kaq shumë në dyert e Brukselit? Ku është magjia e tij?
Në fakt, është e thjeshtë: mosmarrëveshja themelore ndërmjet Varshavës dhe Brukselit, as më shumë e as më pak,
tregojnë vërtetë honin kulturor që tollovitet brenda vetë BE-së. E një vend krenar si Polonia, anëtarja më prestigjioze e
Evropës Lindore dhe Qendrore, në këtë organizëm, nuk mund të durojë të trajtohet si anëtare e klasës së dytë. Paçka se
Donald Tusk, ish-kryeministri polak tashmë është presidenti i Këshillit Evropian, por edhe kjo në vendin e tij nuk është
se llogaritet më aq shumë...

VARSHAVË, BEN ANDONI
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Muzika polake ka qasje që
nga rrymat moderne si
xhazi e deri në muzikën

mesjetare apo te opera moderne,
art të cilin vendasit dhe turistët e
pafundmë mund ta shijojnë në një
sërë vendesh historike dhe mod-
erne në qytetet e mëdha. Por teksa
në Lazienski dhe në parqe të tilla
muzikën e ndjeson në natyrë gjatë
muajve të ngrohtë, ke opusin e
pafundëm të kompozitorëve të
tjerë, që i has në koncertet e kishës
dhe në shtëpitë e shumta të operas
gjatë sezonit të dimrit. Në anijatat
e mjediseve fetare, falë muzikës, u
përgatit ngadalë furia antikomu-
niste, që u shpalos me rezistencën
pasive ndaj komunistëve dhe
rusëve, por më vonë edhe me “ko-
mplotet” më të mëdha ndaj regjim-
it.

Çfarë duhet të dimë për këtë
vend? Pse përmendet kaq shumë
në dyert e Brukselit? Ku është
magjia e tij? Është e thjeshtë: Mos-
marrëveshja themelore ndërmjet
Varshavës dhe Brukselit, as më
shumë e as më pak, tregon vërtetë
honin kulturor që tollovitet sot
brenda BE-së. E një vend krenar si
Polonia, anëtarja më prestigjioze
e Evropës Lindore dhe Qendrore,
nuk mund të durojë të trajtohet si
anëtare e klasës së dytë. Paçka se
Donald Tusk, ish-kryeministri po-
lak tashmë është presidenti i
Këshillit Evropian, edhe kjo në
vendin e tij nuk është se llogaritet
aq shumë. Kryeministrja Beata
Szydlo e akuzon atë bashkë me
politikanët e tjerë të Evropës
Perëndimore pa doreza se atyre u
duket se po ndjehen më superior
ndaj anëtarëve të rinj dhe vetëm
“duan të na udhëzojnë ne të
tjerëve”. Vetëm pak ditë më vonë
në Poloni, do kuptoj këtë mllef
ndaj Tusk, kur disa gjëra ndryshe
do mi shpjegojnë njerëz pa petk
zyrtar. Ai akuzohet se ka bërë një
marrëveshje të fshehtë me Putin
sa i përket çështjes së rrëzimit të
avionit, ku humbi jetën  Lech Kac-
zynski, kurse një shofer një ditëz
do të më zbrazet hapur për korrup-
sionin në kohë të tij. Qytetarët
polakë e kanë të rrënjosur thellë
sensin e padrejtësisë prej ndarjeve
që u kanë ndodhur gjatë shekullit
të tetëmbëdhjetë apo aneksimeve
të padrejta, kohë kur Polonia e gje-
ti veten copëtuar mes Fuqive të
Mëdha: Rusia, Austria dhe Prusia.
Është paradoks por Polonia e një
historie që mund t’ia ketë zili cili-
do vend në Evropë iu avit shekul-
lit të njëzetë, pa qenë shtet sovran!
A janë këto ngjarje që ende rën-
dojnë dhe përcaktuan identitetit
kombëtar? E vështirë që ta zbu-
loj...

KKKKKulturaulturaulturaulturaultura
Vetëm se një gjë e di mirë. Polo-

nia ka një identitet kulturor të

spikatur, aqsa vendi duket se ka
qenë i pavarësuar gjithnjë. E ven-
dosur në qendër të Evropën Veri-
ore, vendi thuhet se rrjedh nga një
fis sllav, dikur pranë Poznanit. Po-
lonia do të thotë vendi i “banorëve
ose njerëzve të fushës, livadheve “.
Nga ky element kuptoj dashurinë
e tyre për malet dhe detin shqiptar,
teksa me një miken shoqëruese
Beata kam ngulur kokën në një
vitrinë në Lods ku një ofertë e orës
së fundit grish për në Shqipëri. “Të
etur për male dhe reliev”, më
buzëqesh gruaja. Po çmimi, i them.
“Nuk është keq”, më gjegjet pa
kthyer kokën. Në shekullin e 16-
të, Polonia ka qenë një nga vendet
më të fuqishme në Evropë. Vetëm
pas pushtimit për shkak të kush-
teve, vendi u bë një shoqëri gati
mono-etnike.

Kultura polake, për të cilën jam
shumë i dhënë falë qasjes së letër-
sisë, i ka ndikuar pozicioni
gjeografik, por edhe multi-kultur-
alizmi i theksuar. Po. Por jo vetëm
unë. Kushdo që lexon polakët nuk
ndahet më prej tyre. Adam Mick-
iewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt
Krasiñski, Henryk Sienkiewicz,
Wladyslaw Reymont, Czeslaw
Milosz,  Witold Gombrowicz,
Gustaw Herling-Grudziñski,
S³awomir Mro¿ek, Zbigniew Her-
bert, Tadeusz Ró¿ewicz, Wis³awa
Szymborska janë mes autorëve më
të njohur botërorë, kurse disa syr-
esh janë edhe nobelistë. Kjo listë
është fare e mangët, por nuk lë dot
mënjanë edhe Ryszard
Kapuœciñski, idhullin e repor-
tazhit, ashtu si poetët e filmit
botëror Andrzej Wajda dhe Roman
Polanski, që i njeh kushdo në Sh-
qipëri. Kultura bazike polake e ka

origjinën nga kultura e sllavëve të
hershëm, por atë dikush e identi-
fikon natyrshëm edhe me kul-
turën e botëve latine, bizantine dhe
gjermane që e rrethojnë vendin

historikisht. Gjithsesi mos e ekza-
gjerojmë: popullsia e Polonisë sot
prej rreth 38.1 milionë banorësh ka
plot 98% polakë kurse dy përqind
të tjerët janë grupe të vogla
ukrainase, gjermanë, lituanë, bjel-
lorusë dhe sllovakë. Pas gjuhës
sllave “polake” ishte gjuha ruse
pak dekada më parë gjuha e dytë e
zakonshme e mësuar. Tani është
zëvendësuar masivisht nga an-
glishtja dhe pastaj gjermanishtja.
Polakët e ditëve të sotme po
firojnë. Falë zotësisë së tyre dhe
përmbushjes së nevojave të tregut
emigrojnë në Shtetet e Bashkuara,
Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani
dhe Irlandë në kërkim të mundë-
sive më të mira të punës, kurse si
në të gjithë Lindjen edhe polakët
po lindin gjithnjë e më pak. Është
e pakët të thuhet ajo që bëri ho-
lokausti në këtë vend, por deri në
Luftën e Dytë Botërore, Polonia
ishte vendi i një grupimi të larm-
ishëm fetar. Besimet fetare që ngri-
heshin mes traditave të atyre he-
breje, të krishterë ortodokse, ka-
tolike romake ose protestante ish-
in në harmoni të thellë. Derisa er-
dhi gjëma. Holokausti bëri
katrahurën se tani Polonia është

me rreth 95% katolikë romakë dhe
5 % të tjerët janë ose ortodoksë lin-
dorë ose me ndonjë formë tjetër të
fesë së krishterë. Polonia ndrys-
hon edhe nga një aspekt nga ven-
det e tjera të lindjes, pasi komu-
nitetet fetare vendase po luftojnë
ashpër që feja të vendoset në
sistemin arsimor.

Traditat e sajTraditat e sajTraditat e sajTraditat e sajTraditat e saj
Polonia për shkak të shtrirjes

gjeografike, historisë dhe fak-
torëve të tjerë ruan në vetëdije një
kujtesë kolektive të Bashkësisë
polako-lituaneze, si ajo që ekzis-
tonte para ndarjes nga 1569 deri
më 1795, kohë kur u krijua edhe

Polonia krenare
e Shopen, mes

BE-së dhe Putin

një nga parlamentet e para të
Evropës. Nga ky element kapen
kritikuesit e qeverisë aktuale, kur
i kujtojnë se duhet të jetë më bash-
këpunuese me BE-në dhe se
demokracia është një parim qen-
dror i bashkësisë që Polonia duhet
ta respektojë pa kushte. Megjithë
një histori të vyer dhe me për-
mendje, Polonia nuk ka problemet
e stisura të shqiptarëve me lash-
tësinë e origjinës. U themelua rreth
një mijë vjet më parë, në vitin 992,
pas Krishtit, ja këtu mu në zemër
të Evropës. Falë mungesës së bar-
rierave të forta natyror, afërmend-
sh pati një kërcënim të vazh-
dueshëm nga mbretëritë fqinje dhe
vazhdimisht i ndryshonte kufijtë.
Sot, është zhvendosur kah perën-
dimi. Polonia lulëzoi ndër shekuj
dhe madje u bë një nga fuqitë më të
mëdha në Evropë gjatë kohës së
Bashkimit polako-lituanez. Fat-
keqësisht, mosmarrëveshjet e vetë
polakëve, shtuar me fuqitë në
rritje të vendeve në kufijtë e tyre
çuan në ndarjen e Polonisë midis
viteve 1764 dhe 1795. Rusia, Prusia
dhe Austria ndanë vendin e po-
lakëve midis tyre dhe ajo pushoi
së ekzistuari për më shumë se gati
një shekull! Një nga kulmet ven-
dase është beteja e Raclawice në
1794 si pjesë e një kryengritje të
suksesshme kundër rusëve. Fitor-
ja e tyre legjendare në betejë
mbahet mend e përjetësuar në një

Identiteti polak
Ka shumë paradokse në lidhje me historinë dhe identitetin polak: njëra
sigurisht ka të bëjë me ndarjet. Identiteti modern polak u krijua në kushtet
historike të ndarjeve, të ashtuquajturit “Kombi pa shtetin”. Megjithatë,
rasti polak nuk përbën ndonjë model atipik për formimin kombëtar të
Evropës Lindore. Sipas udhës “standarde” të historisë evropiane, vendet
perëndimore u formuan në shtetet e tyre përkatëse, ndërsa në Evropën
Lindore ato u ndërtuan në bazë të përkatësisë etnike dhe jo të shtetësisë.
Polonia i përket modelit të Evropës Lindore, pasi në fund të shekullit të
nëntëmbëdhjetë, kur ideja e kombit-kombit modern fitoi qytetari në të
gjithë Evropën, Polonia nuk ishte shtet.
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pikturë panoramike të ekspozuar
në Wroclaw.

Për hir të së vërtetës, historia
polake ka shumë elementë për t’u
ndjerë krenarë: e para është tradi-
ta e patriotizmit kushtetues. Bea-
ta ma vërteton shpesh me sqarimet
e gjata. Është e saktë si sahat, sho-
qëruesja ime, që shpesh kalon pak
në pedantizëm. Që në 1791, Polonia
kishte kushtetutën e parë të shk-
ruar në Evropë. Lidhur me tra-
ditën parlamentare, Polonia ndër-
toi një sistem vendim-marrës
shumë të rëndësishëm, origjinal,
që shikohej veçanërisht  me të
drejtat e pakicave. Një tjetër tipar
origjinal ishte i ashtuquajturi veto
liberum, ku çdo anëtar i Sejmit, i
lindte e drejta që mund të anulon-
te ligjin, kur e shihte të arsyeshme,
paçka se kjo solli në probleme në
fund të shekullit të shtatëmbëdh-
jetë dhe fillim të tetëmbëdhjetë. Ne
shqiptarët jemi bërë proverbialë
me përsëritjen bajate të tolerancës
fetare, por Polonia diti të shmangë
edhe gjakderdhjen e luftërave fe-
tare evropiane prej tolerancës së

e kjo vazhdoi deri në shekullin e
njëzetë. Këtu gjendet edhe një nga
arsyet kundër retorikës së fundit
ksenofobie, që ka lindur në vend.
Edhe pse Polonia e sotme, si i gjithë
Perëndimi dhe Qendra e Evropës,
ka nevojë për imigracion, jo
thjesht për arsye demografike,
ekonomike, por edhe në faktin se
kthimi sërish në status multi-kul-
turor do të përfaqësonte realisht
një lloj kthimi në normalitet.

EkEkEkEkEkonomia dhe Ponomia dhe Ponomia dhe Ponomia dhe Ponomia dhe Poloniaoloniaoloniaoloniaolonia
ka prka prka prka prka proboboboboblemet e vlemet e vlemet e vlemet e vlemet e vetaetaetaetaeta
Po a është normale Polonia në

zhvillimin e saj dhe një vend futur
në rrjedha qetësie? Këtë e ndaj si
përshtypje me shumë burokratë të
lartë të administratës, polake. Një
zëvendësministër, drejtorë nga
Ministri të ndryshme, nëpunës
dhe të tjerë. E megjithatë polakët
ende thonë se janë një vend i varfër,
ndërsa me modesti mëtojnë se
kanë shumë çështje të brendshme
dhe varfëri që duhet adresuar
drejt në kohët tona. Polonia, real-
isht, nuk është një shoqëri me një
mirëqenie shumë të zhvilluar apo
të ketë forcë dhe për të shpëtuar
botën, si pak shtete syresh.
Megjithatë forcat polake si kon-
tigjente të NATO janë kudo dhe
madje në vijën e parë të zjarrit.

Tashmë Polonia kërkon plot 15
miliardë dollarë për t’u përballur

me fenomenet që sjell ritmi i ngad-
alësimit. Norma e GDP-së u ngad-
alësua disi vitin e kaluar, kurse
qeveria e Polonisë po përballet me
një kohë të vështirë sepse i duhet
të përballet me një rritje
ekonomike larg premtimeve. Me
produktin e brendshëm bruto të
vendosur nën 3 për qind që nga
2013, polakët mendojnë se kanë gje-
tur gabimin, që specialistët e lidhin
me eksportet “fiktive” të pajisjeve
elektronike. PBB-ja shkoi 2,7 për
qind vitin e kaluar, nga 3.9 për qind
në vitin 2015 dhe 3.3 për qind në
2014, sipas vlerësimeve në një an-
ketë të Bloomberg. Zloti, monedha
më e mirë në Evropë më 2016, fitoi
0.1 përqind në 4.3328 kundrejt eu-
ros. Ajo është forcuar madje edhe
me 1.6 përqind në vitin 2017.

Por a s’është ky një lloj para-
doksi? Pothuaj.  Ekonomia e Polo-
nisë është ekonomia e gjashtë më
e madhe në Bashkimin Evropian
dhe më e madhja midis ish-
anëtarëve të Bashkimit Evropian
të Bllokut Lindor. Kjo erdhi pasi
nga viti 1990 Polonia ka ndjekur
një politikë të drejtë të liberalizmit
ekonomik dhe ekonomia e saj ish-
te e vetmja në gjirin e BE-së që ka
shmangur me shumë zgjuarsi një
recesion përmes rënies ekonomike
2008-2009. Larg fjalëve, deri në vitin

sportet dhe importet përbënin
46.9% dhe 45.4% respektivisht të
PBB-së. Në këtë trend është mar-
rëdhënia me vendin tonë sepse ek-
sportet në drejtim të Shqipërisë
janë me kurb rritëse 198.46 milionë
Euro, kurse importi prej vendit
tonë është 9.55 milionë Euro dhe
është gati me një rritje të lehtë!!!
Agjencia kombëtare e investimeve,
që ka bërë të mundur vizitën time,
më mbush me të dhëna por edhe
me logjikën e këtij zhvillimi, një
veprim që e bëjnë po me aq
përkushtim edhe me kolegë të
ndryshëm nga e gjithë bota. Ah se
harruam. Një sfidë me të cilën bal-
lafaqohet ekonomia e Polonisë në
vitin 2016 është rënia e borxhit, i
cili zë rreth 50% të PBB-së deri në
dhjetor të vitit 2015. LdhD (Ligj dhe
Drejtësi), partia në fuqi, zhvilloi një
platformë për rritjen e përfitimeve
të shportës familjare, uljen e tak-
save për ndërmarrjet e vogla dhe
të mesme, bizneset, si dhe uljen e
moshës së pensionit, që tregon sesi
do të ekuilibrohet buxheti në afat
të shkurtër. Aman, ka shumë kri-
tikë që mendojnë ende se LdhD
(Ligj dhe Drejtësi) mund të krijojë
politika më të mira që do të këna-
qin kërkesat demokratike, ku të
nxisin një mjedis të shëndetshëm
për aktivitetin e biznesit dhe inves-

porteve. Kurse politika e jashtme
agresive e Rusisë dhe përplasjet
politike që vetë Polonia ka në BE,
përbëjnë një shqetësim në plan të
parë ndaj prirjeve ekonomike të
vetë vendit, që mund të prishë në
të ardhmen krejt modelet e
tregtisë. Manovrat e Putin ndaj
Polonisë janë shqetësuese. E kësaj
i shtohet sot edhe zvogëlimi i
rritjes së Kinës, trend që pritet të
vazhdojë edhe në vitin 2017, i cili
do të ketë gjithashtu efekte nega-
tive në ekonominë e Polonisë, pasi
Kina është partneri i tretë më i
madh tregtar në lidhje me im-
portet.

Nëpër VNëpër VNëpër VNëpër VNëpër Varshaarshaarshaarshaarshavëvëvëvëvë
Vetëm se kjo situatë ekonomike

disi e turbullt nuk e ndalon gr-
ishjen për të parë kryeqytetin e
miliona turistëve nga e gjithë bota.
Ashtu si ndodh rëndom turet fil-
lojnë në Qytetin e Vjetër, ku ende
ka dyqane që i shesin veshjet sov-
jetike, veçmas suvenireve të tyre
origjinale Made in Varshava. Ecja
nëpër të dhe sidomos në Sheshin e
Kështjellës, jo vetëm përbën një
përvojë interesante, por t’i ke
mundësinë që kështu të kapësh
pulsin e qytetit në kohë e periudha
të ndryshme. Këtë e shtojnë per-
formancat e improvizuara dhe të
tjera. Pjesa më e madhe e qytetit u
rrafshua në tokë pas Luftës së Dytë
Botërore dhe kjo e bën vizitën pak
si surrealiste. Je brenda një qyteti
të vjetër, por ngritur vetëm para 7
dekadash! Qyteti ruan një nga
ndërtesat më të larta në lindje të
komunizmit, dhuratë e shtetit
BRSS. Si sfinks këtë trashëgimi e
ruan godina gjigande që njihej si
Pallati i Kulturës dhe Shkencës.
Ndjenja ndaj Pallatit është shumë
e përzier, ashtu si ndodh me gjithç-
ka ruse në vend, në mes të të cilit
rrjedhin lumenj gjaku. Pak vite më
parë donin ta hidhnin fare në erë.
E fundit, mes dy vendeve, është ajo
që ka ndodhur në Smolensk me
rënien e avionit presidencial dhe
shpurës së tij, që mblidhte dhjetëra
nga personalitetet vendase. Që
atëherë, Polonia me Rusinë, qasjen
e kanë vite larg. Vizitorët i drej-
tojnë edhe kah shtëpisë së Monar-
kisë Polake, por është jo shumë e
këndshme sepse Polonia nuk ka
pasur vijimësi të konsoliduara
monarkike. Në një perimetër të
arsyeshëm gjen muzeun Shopen,
një tjetër muze, që i jep kuptim viz-
itës në Poloni, falë një koleksioni
të gjerë të dorëshkrimeve, letrave
dhe pikturave që dokumentojnë
jetën e kompozitorit. Vetë e
shmang ndërsa përfundoj tek një
nga poetët e mi të preferuar Ta-
deusz Ró¿eëicz, i cili ka okupuar
me një ekspozitë speciale në muze-
un e shkrimtarëve në qendër të
qytetit të vjetër. Janë pikërisht
këta individë si Ró¿eëicz që i dhanë
identitet Polonisë, por edhe namin
ndërkombëtar dhe e kanë bërë
vendin aq të dashur. Por, nëse do të
ndjesh Varshavën e luftës duhet të
kapësh muzeun e kryengritjes të
Varshavës, një vend përkushtuar
ndaj ngjarjeve të vitit 1944, ku tre-
gohet aksioni dy mujor nga ush-
tria polake e rezistencës kundër
gjermanëve.

Polonia: Sfida e Inte-Polonia: Sfida e Inte-Polonia: Sfida e Inte-Polonia: Sfida e Inte-Polonia: Sfida e Inte-
gggggrimit në BErimit në BErimit në BErimit në BErimit në BE

Ka aq shumë muze dhe flitet aq
shumë saqë ti duhet ti dedikohesh,
por natyra e shërbimit personal
mbledh shumë aspekte. Polonia

saj relative, mishëruar në aktin
historik të Konfederatës së Var-
shavës në 1573. E kujtoj, se një
takim gazetarësh 10 vite më parë,
kur na tregonte përmasat institu-
cionale të shtetit të tij, i kam rënë
në qafë kot shefit të Sejmit polak,
lidhur me këtë fakt.

Po hebrenjtë vallë? Kjo më ka-
plon, derisa evolucionin e tyre në
Poloni e njoh në mënyrë te deta-
juar në muzeun e ri “Polin” në
Varshavë, që është gati shterues
sa i përket këtij fakti. Muzeu “Po-
lin” është i vendosur në vendin ku
gjendej dikur Geto e Varshavës dhe
e dokumenton qartësisht his-
torinë e hebrenjve polakë në një
kohë kronologjike. Sot, nuk ka
mbetur as edhe gjurma më e vogël
e katrahurës. Ekspozita fillon me
tregtarët udhëtues që erdhën në
Poloni gjatë periudhës mesjetare
dhe zgjatë deri disa qindra vjet kur
mbërrin Holokausti dhe madje
edhe në vitet e pas luftës.

Historia më ngatërrohet disi
jashtë “Polin” , sepse fashitet pak
nga pak ajo që ndodhi me hebren-
jtë, kur shikon mjedisin urban
shumë post-socialist dhe të vjen
para trashëgimia e opozitës dhe
lëvizjet disidente të viteve ’70 dhe
‘80, ku një sërë artistësh ishin re-
alisht protagonistë. Polonia,
megjithë kufizimet e saj, arriti të
ishte një shoqëri multikulturore
për pothuajse tërë historinë e saj,

A mund të jetë një lokomotivë zhvillimi për Evropën?
Në sytë e shumicës së analistëve të ekonomisë, Polonia është
një model i reformave të suksesshme në sajë të ekonomisë
mbresëlënëse, por edhe impaktin që ka krijuar si edhe shpejtës-
inë e ndryshimeve strukturore. Por a është Polonia e gatshme të
jetë një nga lokomotivat e zhvillimit në aspektin ekonomik? Jo
aq, pavarësisht nga performancat dhe parashikimet e fuqishme
në treguesit ekonomikë, si ulja e normës së papunësisë,
inflacioni në kontroll dhe rritja e pritshme e PBB-së, pasi
ekonomia e Polonisë hyn kah vitit 2017 me një pasiguri,
kryesisht për shkak të një ndryshimi në regjimin politik dhe
çështjeve me të cilat ballafaqohet sot vetë Bashkimi Evropian...

2017, ekonomia polake është rritur
vazhdimisht për 26 vitet e fundit,
një rekord i lartë për normat e BE-
së. Një rritje e tillë ka qenë
mbresëlënëse, me PBB për frymë,
që kap mesatarisht 6%. Në një gjë
bashkohen të gjithë: Polonia gjatë
20 viteve të fundit ka perfor-
mancën më mbresëlënëse në
Evropën Qendrore. Jo më kot, ren-
ditet e 20-ta në mbarë botën në ter-
ma të PBB-së dhe klasifikohet
vazhdimisht si ekonomi me të
ardhura të larta nga Banka
Botërore. Komponenti më i madh i
ekonomisë së saj është sektori i
shërbimeve (62.3%), pasuar nga
industria (34.2%) dhe bujqësia
(3.5%). Kujtoj se Shqipëria ka pa-
sur nevojë dhe është asistuar nga
Polonia, për procesin e integrimit
sa i përket burokracisë, ndërsa
pala polake vazhdon të asistojë
mirëdashësisht ndaj të gjithëve.
Ky kontribut nuk është pa kosto.
Borxhi i jashtëm polak u rrit nga
42.2 miliardë dollarë në vitin 1989
drejt 365.2 miliardë dollarë në vitin
2014. Struktura e eksporteve krye-
sore polake përfshin makineri,
pajisje elektronike, automjete,
mobilje dhe plastikë. Sipas Zyrës
Qendrore të Statistikave të Polo-
nisë, në vitin 2010 norma e rritjes
ekonomike polake ishte 3.9%, e
cila ishte një nga rezultatet më të
mira në Evropë. Në vitin 2014 eko-
nomia e saj u rrit me 3.3% dhe në
vitin 2015 me plot 3.6%. Eksportet
dhe importet përbëjnë një përqind-
je të madhe të PBB-së së Polonisë.
Që nga viti 2014, kur kemi edhe
vitin e fundit në të cilin dispono-
hen statistika të besueshme, ek-

timet, dhe të mbështesin më shumë
zvogëlimin e borxhit publik. Si do
që të ndodhë, ekonomia e Polonisë
është jashtëzakonisht e varur nga
shëndeti i Bashkimit Evropian, i
cili po përballet me sfidat dhe pasig-
uritë e veta në vitin 2016. Me eko-
nominë e BE-së që përjeton rritje
të ngadaltë, Banka Qendrore Evro-
piane filloi një program lehtësim
sasior në vitin 2015, i cili uli nor-
mat e interesit dhe zhvlerësoi Eu-
ron në krahasim me Dollarin
amerikan. Rusia është një nga
partnerët më të rëndësishëm treg-
tarë të Polonisë, duke përbërë 4.2%
të eksporteve dhe 9.1% të im-
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përbën një model të reformave të
suksesshme në sajë të ekonomisë
mbresëlënëse dhe shpejtësinë e
ndryshimeve strukturore. Por a
është vërtetë Polonia e gatshme të
jetë një nga lokomotivat e zhvillim-
it në aspektin ekonomik? Jo aq.
Pavarësisht nga performancat dhe
parashikimet e fuqishme në
treguesit ekonomikë, si norma e
papunësisë, inflacioni dhe rritja e
pritshme e PBB-së, ekonomia e Pol-
onisë hyn në 2017 me një pasiguri,
kryesisht për shkak të një ndryshi-
mi në regjimin politik dhe çështjeve
me të cilat ballafaqohet vetë Bash-
kimi Europian në tërësi.

Për vite të tëra, që nga ndarja e
saj nga regjimi i shkuar dhe Bash-
kimi Sovjetik në vitin 1989 dhe hyr-
ja e saj në Bashkimin Evropian në
2004, Polonia fitoi një reputacion me
një histori suksesi në emër të poli-
tikave liberale, të tregtisë së jasht-
me ekspansive, demokracisë dhe
sundimit të ligjit. Nga viti 1989 deri
në vitin 2007, duke hequr kontrol-
let e çmimeve, duke bërë monedhën
e saj të konvertueshme dhe tregtinë
e liberalizuar, ekonomia e Polonisë
u rrit me 177% !!! Asokohe, këtë
model polak të tregut të lirë dhe të
demokracisë e shpërndanë si një

sovranitetin polak kundër një BE-
he, gjithnjë e më laike. Beata Szyd-
lo kryeministrja e Polonisë ka sh-
kuar edhe më tej. Ajo e akuzoi BE-
në për shantazh kur kjo e fundit ka
kërcënuan të gjobisë Poloninë nëse
nuk do merrte një numër të caktu-
ar të emigrantëve që erdhën në
Evropë nga Afrika dhe Lindja e
Mesme. Kryeministrja polak iu

 Vijon nga faqja 15

Polonia krenare
e Shopen, mes

BE-së dhe Putin

i epokës komuniste janë një testa-
ment i përbashkët i mendimit për
këtë epokë, që e shikon rëndom në
vend. Ky paradoks zgjati deri në
vitin 1989. Polakët u ngritën shpejt,
falë shpirti të tyre. Në vitin 1994 Po-
lonia kërkoi anëtarësimin në BE,
për arsye mjaft të qartë se donin të
largoheshin nga Rusia dhe të kish-
in kontaktin natyral të shkëputur
me Evropën Perëndimore. Sot e
kësaj dite Polonia është nën kërcën-
imin rus, që e provokon shpesh me
prezencën e saj, por edhe me me-
sazhet indirekte ushtarake të Pu-
tin. Dhe, që nga viti 2004, Polonia
ka qenë një anëtare zyrtare e BE-së
dhe po prej këtij viti polakët kanë
shtrirë dhe diasporën e tyre të re në
të gjithë Evropën. Komunizmi u
zëvendësua nga qendrat tregtare
dhe konsumerizmi materialist dhe
Varshava e sotme është një
metropol tejet perëndimor. Nga his-
toria ka mbetur një vend krenar
kurse fatkeqësitë i kanë mësuar se
vetëm këmbëngulja për liri nuk e
bën një vend që të mbetet thjesht
kujtesë e largët.

Polonia, vërtetë u përfol shumë
për emigrantët, por është ky vend
që ka pranuar gati një milionë ref-
ugjatë ukrainas dhe ti mund t’i
hasësh kudo në Poloni, por sidomos
në qytetet kryesore ukrainasit, që
gjithsesi, pas liberalizimit të tyre të

model për stabilitetin politik dhe
social.

Megjithatë, me partinë populiste
në fuqi të Ligjit dhe Drejtësisë
(LdhD), e udhëhequr dikur nga
Jaroslaw Kaczynski, që ka fituar
zgjedhjet presidenciale dhe par-
lamentare në vitin 2015, vetë ky rep-
utacion është subjekt i ndryshi-
meve. Kaczyñski është një mbësh-
tetës i zëshëm i kryeministrit hun-
garez Viktor Orban, që njihet si
përkrahës i demokracisë së fortë,
por edhe masave të ashpra. Partia
LdhD ka zhvilluar një platformë që
bën thirrje për taksat më të larta
për bizneset e huaja. Ndjenjat disi
izoluese të LdhD janë kryesisht një
thirrje për më shumë sovranitet
kombëtar, por edhe presion ndaj
Bashkimit Evropian (BE) për të ar-
ritur një synim të përbashkët për
të gjitha vendet anëtare të saj. Nga
ana tjetër, qeveria e udhëhequr nga
LdhD tashmë ka filluar të godasë
fort Komisionin Evropian kurse kri-
tikët në vend, e kanë shtuar zërin
për zbatimin e reformave të
gjykatës kushtetuese, roli kryesor
i të cilave është të kontrollojë nëse
ligjet përputhen me kushtetutën.
Gjithsesi piku ose konflikti midis
Bashkimit Evropian dhe qeverisë
së krahut të djathtë të Polonisë u
rritën kur Parlamenti Evropian
miratoi një rezolutë që u bëri thir-
rje drejtuesve të Polonisë të ndalo-
nin të sfidonin gjykatën e lartë të
vendit. Anipse Jaroslaw Kaczyñski
dhe përfaqësuesit e tjerë në Partinë
LdhD e kanë shpallur se misioni i
tyre qëndron për të mbrojtur me zell
vlerat katolike konservatore dhe

përgjigj këtyre kërcënimeve duke
thënë se ata do të përballeshin më
mirë me sanksionet e BE sesa me
ndryshimin e politikës së tyre të
emigrantëve.

Një shtet që sfidonNjë shtet që sfidonNjë shtet që sfidonNjë shtet që sfidonNjë shtet që sfidon
vazhdimishtvazhdimishtvazhdimishtvazhdimishtvazhdimisht

Kjo është sfida polake. Të jetë
vetja, por asnjëherë si të gjithë. Po-
lakët luftuan me gjithë fuqinë e tyre
kundër agresorëve gjermanë na-
zistë, kurse pushtimi i tyre më 1
shtator 1939 shënoi fillimin e Luftës
së Dytë Botërore. Luftimet vazhdu-
an deri në 6 tetor teksa polakët kish-
in dhënë gjithçka që kishin. Ardh-
ja e komunistëve do rezultonte fa-
tale, pasi në fund të luftës Polonia u
krijua edhe njëherë si një komb, por
sërish jo e pavarur. Për dekadat e
ardhshme, ata e pësuan nën sundi-
min sovjetik, pasi jetonin nën ko-
munizëm dhe u ndanë krejt nga
Evropa Perëndimore. Varfëria,
mungesa e burimeve dhe standarti

vizave po shikojnë alternativa të
tjera.  Përplasja e sotme me Bash-
kimin Evropian duket se e kalon
disi problemin dhe te investimet e
huaja. Qeveria polake mendon se
është bërë favorizimi i investitorëve
të huaj në kurriz të kompanive ven-
dase. Kurse partia në fuqi e presi-
dentit aktual Ligji dhe Drejtësia pa
doreza i ka kritikuar paraardhësit
për tradhëtinë e interesave ko-
mbëtare dhe formën e zhvillimit që
e uli shumë mirëqenien e njerëzve
të zakonshëm.

...
A është e tepërt e gjithë kjo? Kur

flitet për Poloninë, asgjë nuk është
e tillë. Jo thjesht për peshën e saj
ndërkombëtare, por edhe shembullin
e mirë, të cilën Shqipëria e ka mbar-
tur në vite në fusha të ndryshme. Pak
ditë pas kthimit nga Varshava, në një
nga kalatat e portit të Durrësit, një
nga teknikët më të vjetër, dikur më
shpjegon sesa i dedikohet ndërtim-
taria e anijeve shqiptare Gdanskut,
edukatës së teknikëve polakëve,
punëtorëve të tyre dhe gjërave që
ndanë me ta. Më vjen ndërmend i
gjithë korpusi i autorëve polakë, që
kanë ndikuar te shqiptarët dhe kudo
në Evropë, e kujtoj sesa i detyrohemi
moralisht vendit të Kopernikut,
Chopin, papa Vojtilës, Kyrisë, Shim-
borskës, Cezlav Miloshit, Ruzeviç e
sa shumë të tjerëve. Por, në një repor-
tazh kaq të vogël nuk mund t’i fusësh
të gjithë. Qoftë dhe Kapuçinski vetë,
babai i reportazhit modern, nuk do
mundej. Ashtu si edhe ajo roleta e
vogël, pranë parkut Lazienki që nuk
më tregonte dot Poloninë ndryshe.
Verë e vitit 2017.

VARSHAVË, BEN ANDONI

NGA BARDHYL DEMIRAJ

Shkreptimë fatlume në
qiell të kthjellët: kështu
e perifrazuam dikur
ngazëllimin tonë me do

tekste këngësh e frazash në
dorëshkrim, të cilat nuk kishte
arritur t’i zbërthente studiues-
ja muzikologe Judith Haug (Uni
Münster/BRD), edhe pse për
ndonjë syresh ishte më se e bin-
dur se duhej të ishte shqip, meqë
emërtohej si i tillë (: <ARNAVT.
TURKI.>), ndërsa për do të tjera
dikush ishte shprehur nëpër
dhembë se mos kushedi i afro-
heshin disi shqipes. Fatmirë-
sisht edhe këto ishin shqip.
Veçse atë çka nuk ishte ende në
gjendje të përsiaste kjo njohëse
e thelluar në historinë e artit
muzikor oriental, ishte bash ai
reaksion zinxhir që do të përcil-
lte natyrshëm kërshëria e saj
fanmirë me u përditësuar doe-
mos me përmbajtjen e tyre. Dhe
rezultati është po aq fatlum:
trashëgimisë së kulturës sh-
qiptare i shtohen tash do për-
mendore me vlerë disafishe,
meqë kemi të bëjmë jo thjesht
dhe vetëm me regjistrimet deri
sot me të hershme në folklorin
muzikor shqiptar —-– aty rreth
vitit 1650 (!) -–, por plot tri sosh i
përcjellim qoftë si tekste
këngësh shqip, ashtu edhe me
notacionin muzikor përkatës.
Prashtu nuk ekzagjerojmë
aspak, nëse u shtojmë
njëherësh këtyre fjalëve hyrëse
dëshirën tonë sa të patëkeqe aq
edhe realiste me e përjetuar
gjithkush dikur atë ditë, kur
këto këngë të hershme të debu-
tojnë në skenën e muzikës sonë
folklorike.

Asgjëmangut, synimi i sh-
krimit tonë mëton të ndihmojë
në mënyrë sado anësore edhe në
këtë pikë, anipse ka të bëjë më
fort me hetimin dhe përpunimin
filologjik të tekstit të dy
këngëve, duke bërë të mundur
e saktësuar kështu edhe vendin
e tyre në historinë e larmishme
të kulturës së shkrimit shqip
përgjatë shek. XVII. Sigurisht
që kjo punë e mirëfilltë
filologjike parakuptonte së pari
qëmtimin e detajuar të kuadrit
paratekstual, ndër të tjera: a)
njohjen me autorin, në rastin
tonë me regjistruesin e tyre; b)
përshkrimin sado të thukët të
mjedisit historik e social-kul-
turor, në cilin ai jetonte, si edhe
c) përditësimin me kushtet ase
rrethanat që e nxitën atë në një
ndërmarrje të kësaj natyre. Për
fatin tonë të dytë, pra po aq
fatlum, këtë punë paraprake e
ka përcjellë në kohë dhe ndërko-
hë në mënyrë thuajse shteruese
zbuluesja de jure e këtyre tek-
steve, Judith Haug dora vetë, në
disa studime të thelluara, ku
është marrë në mënyrë inten-
sive qoftë me prurjet në varg të
Ali Ufki-ut në kulturën osmane
të shek. XVII, ashtu edhe me
letërsinë shkencore të botuar
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deri sot për të dhe veprën e tij në
dorëshkrim. Kështu që nuk na
mbetet gjë tjetër, veçse të kompi-
lojmë thukët për lexuesin sqima-
tar të “Milosaos” këto përshkrime
të saj.

Jeta dhe karriera
profesionale e

Ali Ufki-ut
Emri i tij i parë ishte Wojciech

Bobowski (= i latinizuar <Alber-
tus Bobovius>), si pinjoll i një
familjeje fisnike me origjinë po-
lake, i cili lindi aty rreth vitit 1610
në Lwow (Lemberg: sot në territor-
in e Ukrainës). Mendohet të ketë
qenë duke studiuar dikur muzikë
në atdheun e vet të parë deri aty
nga mosha 20 vjeç, shi kur e pas-
kan zënë rob tatarët e Krimesë,
nëmos vetë osmanët gjatë rrethim-
it të Kameniec-it (Poloni), duke e
transportuar si të tillë në Stam-
boll, në oborrin e Sulltan Murad-it
IV. Aty i paskan bërë vend sigur-
isht në suitën e çunave të oborrit (:
içoglanlar), shërbyes këta mesh-
kuj e pa të drejta qytetare, të cilët
merrnin formimin përkatës në
sarajet e Sulltanit e që ishin në
zanafillë kryesisht të besimit të
krishterë. Dikur Alberti ynë erdhi
e na u konvertua ashtu siç edhe
pritej në fenë islame. Andaj mori
edhe emrin Ali.

Menjëherë ranë në sy në oborr
aftësitë e tija në njohjen e gjuhëve
të huaja e sidomos talenti i tij i
pazakonshëm në fushën e muz-
ikës, andaj edhe u orientua qysh
në fillim të studionte (këngë dhe
psallter) në shkollën e muzikës së
pallatit (: meºkhane), ku u dallua
menjëherë si nxënës i shkëlqyer,
madje ngadhënjeu po aq shpejt
edhe ofiqin Santuri Ali Bey. Mbi-
emri Ufki (= alternativ Ufuki), me
të cilin njihet më shumë, është sa-
juar pas gjase prej atij vetë, meqë e
përdorte rregullisht, kur vjer-
shëronte. Burimet dokumentare
parapëlqejnë gjithsesi ta citojnë
më fort me emrin zyrtar Ali Bey. Si
i tillë ai fitoi shpejt respekt dhe
nderim të veçantë tek kolegët dhe
eprorët e vet, të cilët i caktuan pozi-
cionin e mbikëqyrësit dhe mësues-
it të çunave muzikantë të oborrit
(: erbaþý). Aty rreth vitit 1650 u
shpall, siç pritej, shtetas i lirë i
perandorisë, pasi kishte shërbyer
për 20 vjet rresht në oborrin e sul-
ltanit, duke u akulturuar kështu
plotësisht si pinjoll i bindur i per-
andorisë dhe njëherësh i kulturës
orientale.

Faza e tretë dhe e fundit e jetës
së tij nuk njihet në detaj. Aty rreth
vitit 1650 mendohet të ketë pasë fil-
luar si karrierë të dytë atë të përk-
thyesit për ambasadorin anglez
pranë Portës së Lartë. Në të njëjtën
kohë mori edhe detyra përkthimi
prej kancelarisë së oborrit të sull-
tanit, madje me fermanin e dt. 12
të muajit ªaban më 1079 (= 5 janar
1669) u emërua si përkthyes zyr-
tar në atë kancelari, ku bëri karri-
erë deri në rangun e përkthyesit
të dytë të Divan-it e duke veshur
kështu një pozicion relativisht të
lartë në oborr. Me të fituar këtë
status, pati mundësi të zhvillonte
kontakte të shumta me vizitorë,
kronikanë, hulumtues, artdashës,
tregtarë, misionarë dhe diplomatë
europianë. Por jo vetëm kaq: Aliu
u shërbeu shumëve syresh edhe si
mësues i gjuhës turke. E bash prej
sosh, çoku na shfaqet atëbotë edhe
ndonjë fjalë a thashetheme ligaçe,
se gjoja Aliut tonë sikur ia
paskësh pasur ënda “t’ia mbathte
me të katra” dikur drejt Perëndim-
it (pas gjase në Londër) e aty të
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vijimin e traditës gojore brez pas
brezi.

Dy këngë dashurie
shqip

Mjafton t’i referohemi pikër-
isht kësaj veçorie të fundit në
shënimet muzikore të Aliut tonë
me kuptuar siç duhet pikërisht atë
vlerë të paçmueshme që mëtojnë
në historiografinë e folklorit muz-
ikor shqiptar të paktën ato këngë
shqip, të regjistruara po prej tij
qoftë me tekstin, ashtu edhe me
notacionin muzikor përkatës.
Krahas dy këngëve, të cilat falë
tekstit dhe përmbajtjes lejohemi
t’i klasifikojmë lehtë si këngë
dashurie (: erotica), në almanakun
e autorit ndeshim gjithashtu një
përpjekje sado modeste për një
përkthim vargëzimi muzikor me
notacionin përkatës. Së fundi
vëmë oroe, se në këto dorëshkrime
ngjërojmë edhe ndonjë dialog sh- qip, sigurisht aspak ngazëllues për

sytë e veshët e një lexuesi sqima-
tar. Thënë troç, kemi të bëjmë me
do sharje e fyerje me rrënjë e me
degë në formën e kërcënimit të
tjetrit në mexhlis, të cilat i takojnë
si të tilla regjistrit gjuhësor tejet
vulgar, të përdorur në situata po
aq vulgare në diskursin bastard.
Sigurisht që shkruesi i këtyre
radhëve nuk e cilëson aspak si
ngushëllues faktin, që sharje
kërcënuese të kësaj natyre nuk
shfaqin kurrfarë shmangieje në
formë e përmbajtje, sa u përket
situatave të ngjashme sot e gjithë
ditën në mbarë hapësirën shqip-
folëse. Kështu që në këtë shkrim u
kemi anashkaluar me vetëdijë
shprehjeve të kësaj natyre.

Pra, përpos këtyre katër tek-
steve nuk mësojmë dot diçka më
shumë shqip në këtë almanak të
vëllimshëm. Shpërndarja e tyre në
manualin në dorëshkrim në së
paku tri folje me distancë të kon-
siderueshme nga njëra-tjetra (fol.
33r/15a; 276r/122a; 350v/192b), le-
jon të përsiasim një mëdyshje të
parë e më se e motivuar, se mos
ndoshta informanti/rapsodi sh-

qipfolës nuk ka qenë gjithherë e
patjetër i njëjti person. Këtë mëdy-
shje sigurisht që nuk e kemi bërë
aspak objekt përshkrimi në këtë
trajtesë, ku kemi mundur gjithse-
si ta verifikojmë në bazë të anali-
zave që kemi zbatuar në një stu-
dim ballor të natyrës së mirëfilltë
filologjike. Po kështu lejohemi t’i
kursejmë lexuesit edhe përditë-
simin me atë kalvar të mundim-
shëm që hoqi e tërhoqi shkruesi i
këtyre radhëve gjatë zbërthimit të
kodit alfabetik që përdor autori në
regjistrimin e teksteve shqip. Aliu,
siç edhe pritej, nuk kishte qasje
në kulturën (e krishterë) të sh-
krimit shqip të kohës me alfabet
latin, anipse përdor një variant
autentik në kodim brenda përbren-
da këtij sistemi, duke përdorur
edhe konvencione vetiake grafike.
Në këtë mënyrë thellohet vetiu
edhe më shumë ai hendek që mbi-
zotëron sot bindshëm në Guin-
ness of  World Records midis ven-
dit të parë (= kulturës së shkrimit
shqip) dhe vendit a vendeve të dyta,
të treta etj., sa i përket larmisë së
kodeve në historinë e alfabetizim-
it të gjuhëve që fliteshin e fliten

MEA CULPA

...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri ishte

shumë e përmbledhur rreth sh-
krimit të profesorit të ri serb Ale-
ksandër Pavloviç. Argumenti ishte
tejet interesant dhe në një farë
mënyre hidhte dritë edhe për
mënyrën sesi i shikojnë sot si ai,
studiuesit sllavë të shekullit të XXI,
shqiptarët. Pozitiviteti që haset
shpesh në shumë artikullshkrues
të tillë syresh ka rrënjë nga shikimi
historik i drejtë që u është bërë
shqiptarëve në shekujt e shkuar
nga kolegë të tyre. Duhet thënë se
versioni pak më i gjatë është sjellë
në botimin veror të POETEKA-s. Për

redaktorin, që e njeh personalisht
autorin dhe me të cilin kanë bash-
këpunuar herazi, ka qenë një nga
shkrimet më interesante botuar në
këtë lëmë... Në shekujt e XVII dhe
XVIII të dy palët e trajtojnë me shumë
respekt njëri-tjetrin. Shqiptarët janë
të pranishëm të rregullt në ngjarjen
më të madhe që lidhet me shu-
gurimin e primatit të kishës serbe
në Pejë sepse ata janë edhe
mbrojtësit fizikë, moralë të objektit
me tagër dhe nga perandoria os-
mane. Ndërkohë etnografë dhe his-
torianë, që rrahin tokat tona në shek-
ujt e shkuar rreshtojnë konsiderata
pozitive të dyanshme. Nga ana e

serbëve ato shtohen për shkak të
mundësive më të mëdha sa i përket
mundësisë së shprehjes, shton re-
daktori. Interesant është se sistemi
i njëjtë shoqëror familjar dhe zako-
net e afërta, që vlerësojnë mbi të
gjitha vlerat patriarkale, bën që ser-
bët dhe shqiptarët të kenë një
vetëdije ngjashmërie. Ajo që ndodh
në shekujt më vonë e shuan pothuaj
fare këtë imazh kurse për publikun e
gjerë mbesin faktet e reja që mbush-
en me vrer dhe urrejtje për njëri-
tjetrin. Ndërkohë një paradoks i madh
ka shpërthyer në Shqipëri, ku të
gjithë po merren me shkrimin e një
gazetari dhe deklamimin e tij ndaj

origjinës së Skënderbeut dhe nuk
shikojnë një artikull të tillë kaq të
gjerë. E habitshme është se debat
ndjell sipërfaqësorja por asnjëherë
ajo që është thellë.

Andi Meçaj ka përfshirë poezitë që
na ka sjellë te “Milosao” në vëllimin
e ri “Çelësat e Viteve që Rrodhën”, e
që pret të botohet.  Ne kemi zgjedhur
disa syresh, ku narracioni poetik i
autorit na fut në mjedisin e përditsh-
mërisë së tranzicionit shqiptar. Re-
daktori ka seleksionuar disa që
mendoi se ishin më mirë për për-
faqësimin te “Milosao”...Poezia nuk
ishte me pretendime aq të mëdha,
por u botua prej insistimit të miqve

Trashëgimisë së kulturës shqiptare i shtohen tash do përmendore me vlerë disafishe, meqë kemi të bëjmë jo thjesht dhe
vetëm me regjistrimet deri sot më të hershme në folklorin muzikor shqiptar aty rreth vitit 1650 (!) , por plot tri sosh i
përcjellim qoftë si tekste këngësh shqip, ashtu edhe me notacionin muzikor përkatës. Pra, nuk ekzagjerojmë aspak, nëse
u shtojmë njëherësh këtyre fjalëve hyrëse dëshirën tonë sa të patëkeqe, aq edhe realiste, e përjetuar gjithkush dikur atë
ditë, kur këto këngë të hershme të debutojnë në skenën e muzikës sonë folklorike.

rikonvertohej si i krishterë.
Këto historiza pa bukë e ujë

sikur i vijnë përshtat fundit të tij
gjithsesi i trishtë, meqë Aliut tonë
i paskëshin dhënë duart një herë
e mirë prej oborrit, pas gjase, për
konsum të paepur alkooli. Ishte
kjo pas gjase vetëm pasojë e gux-
imit të tepruar, sepse i kishte sh-
krepur të niste jetë bashkëshort-
ore në moshë paksa të thyer, aty
rreth vitit 1671, punë pra e pamen-
duar mirë që nuk i solli fat. Mbylli
sytë për të fundit herë pas do
motesh në rrethana krejt të pan-
johura, ndërmjet viteve 1672 - 1679.

Trashëgimia në
dorëshkrim

Aliu filloi të hidhte në letër
shënimet e veta muzikore rreth
vitit 1650, pra në prag ose men-
jëherë pas ngadhënjimit të sta-
tusit të ri si shtetas i lirë në per-
andorinë osmane. Bëhet fjalë në
rastin tonë për një tip almanaku
me shënime të konsiderueshme të
kësaj natyre, ku përfshihen jo më
kot edhe ditarë të ndryshëm
udhëtimi, udhëzime e receta të
shumta ilaçesh popullore,
sindëkur edhe shënime të tjera,
p.sh. vjersha të veta e të autorëve
të ndryshëm në një numër të madh
gjuhësh. Ky vëllim në dorëshkrim
me titull “Përmbledhje me vjersha
dhe këngë” (: Þiir ve þarký
mecmu‘asý), i depozituar në Bib-
liothèque Nationale të Parisit ësh-
të përgatitur ndërkohë për shtyp
prej muzikologes Judith Haug dhe
pret të shohë dita me ditë dritën e
botimit.

Aliu përgatiti më vonë në
dorëshkrim, por në formë thuajse
të përfunduar një përmbledhje
muzikore që përmban vetëm not-
acione, të cilën e titulloi “Përm-
bledhje tërësore e muzikës instru-
mentale dhe vokale” (: Haza
Mecmu‘a-yý Saz ü Söz). Të dyja
vëllimet përfunduan dikur, siç
edhe pritej, në Perëndim, pas
gjithë gjasash menjëherë pas vde-
kjes së autorit: i pari në Paris dhe
i dyti në Londër. Prashtu, edhe
ndikimi i tyre i mundshëm në
praktikën muzikore osmane të
kohës do vështruar me lupën e
historianit si tejet modest, në mos
aspak gjurmëlënës. Padyshim,
këto përmbledhje të pasura me
forma dhe stile të ndryshme muz-
ikore janë dhe mbeten burimi më i
hershëm i muzikës osmane – i
regjistruar me notacionin për-
katës – e për këtë arsye ruajnë sot
vlera të pallogaritshme sa i për-
ket praktikës muzikore të kësaj
kulture në shek. XVII, e cila rezu-
lton të jetë fiksuar si e tillë në letër
vetëm te ky autor, duke zbatuar
me këtë rast shi praktikën perën-
dimore të shkrimit me nota muz-
ikore. Përndryshe, shkolla muz-
ikore orientale vijoi deri në shek.
XIX të praktikonte me besnikëri

sot në botë.
Është bash ky konstatim i

patëkeq që na lejon tash të përditë-
sojmë në vazhdim lexuesin vetëm
me dy tekste këngësh të tejshkru-
ara, përkatësisht të përshtatura
në kodin e sotëm alfabetik, duke i
shoqëruar sigurisht edhe me fak-
similet origjinale të dorëshkrimit
në fjalë, ku nuk mungon as nota-
cioni përkatës. Për ato fjalë a
rreshta që nuk kemi mundur ende
t’i zbërthejmë bindshëm, kemi për-
dorur pikat, të ngërthyera në kl-
lapa katrore, si vijon:

Teksti I (Faksimile: fol. 350b /Teksti I (Faksimile: fol. 350b /Teksti I (Faksimile: fol. 350b /Teksti I (Faksimile: fol. 350b /Teksti I (Faksimile: fol. 350b /
192b)192b)192b)192b)192b)

1. Eshk olla1 dilber, eshk olla!
Esh2, a piqemi ke molla;
Hej; ke molla, ke zerdelia;
Ke piqetë sheftelia.
2. Kur marri një bobrek [......];
Me dhamb’ u [n]gjanjë inxhsë;
e shtat të hollë selvisë;
[......] [n]gjan gjemisë.
3. [V]rejn e këndojnë shtatë

bylbylë;
Të shtatë krahajeshilë;
Të keqenë që kam unë;
E pastë guri te lumi;
Sa i fortë, duroshumi.
Teksti II     (Faksimile: fol. 276r /

122a: <ARNAVUT. TURKI.>)

1. Dilberi sytë të zejez;
dilberi sytë të zejes.
2. O, i nalti Hidarelez3;
O, i nalti Hidareles;
3. Ato zemërplasunat-o!
[T’]rana fjalët e botës – hej!
4. Dajelan në fenë tan-o!
Po për helmit me iu ngranë –

hej!
5. Ate posht-o, te hanet-o!
[M]bike karafili vet-o! – hej!
6. Baka hije për dy vet – o!
[....]
7. Këndona bilbil, këndona.
[N]dë na martë gjumi qona4 –

hej!
8. Mora krahat e skifterit.
[F]lutorova pas dilberit – hej!
9. Ja [e] bukura si do vet-o!
Kush të ka, të shkonjë jetë – hej!

Dy sqarime të rastit
Pa dashur të nxisnin sadopak

një farë çorientimi negativ në rre-
thin e gjerë të lexuesve të Milosaos
e duke dashur t’u lëmë hapur

të poetit, ndaj redaktori e përcolli
që publiku të gjykojë vetë për nive-
lin e autorëve...

Johan Galtung na erdhi me dy
përralla shumë të këndshme që
na i kish sjellë Valbona Nathanaili
me një përkthim shumë të kënd-
shëm dhe të saktë.

Numri ishte fare i zakonshëm
dhe hiq pak gjëra që nuk i shkonin
mund të konsiderohet si numër
thjeshtësisht i mirë. Shpërndarja
e fotove duhej bërë më mirë nga
ana e layout, që nuk u duk shumë
i predispozuar. Redaktori duhet të
shmangë shkrime, që kur i sheh
të botuara i sjellin pakënaqësi...

Folklor muzikor
shqiptar në shek. XVII

 Vijon në faqen 18
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PËRSIATJE

Shpesh në “sherrnajën” e pakuptimtë midis Shqipërisë e Greqisë, që më shumë është
mediatike e parapolitike se sa reale, por që përsëritet kohë pas kohe apo kur vetë koha
është në ngërç, ndodh që rishfaqet më dukshëm mania për të shpjeguar historinë greke,
mite apo fjalë, të cilat sipas një opinioni dukshëm fanatik, shpjegohen vetëm me ilirishten
(kupto shqipen), apo “iliropellazgishten”, me një siguri alkimisti për t’u pasur zili. E
bukura këtij ligjërimi patetik arrin kulmin kur thuhet se meqë nuk kishim gjuhë të shkruar,
komshinjtë tanë, mundën ta vjedhin pa lënë gjurmë, e tërci e vërci..

  NGA STEFAN TAÇI*

Më pëlqen ta nis këtë përsi
atje duke sjell në vëmëndje
emrin e kontinentit tonë,

Evropës, jo thjesht sepse është des-
tinacioni ynë final, familja e madhe
ku duam të hyjmë, por edhe si his-
tori gjuhe, nga ku nisi ideja për këtë
shkrim, i cili sigurisht nuk preten-
don të jetë studim shkencor, nuk
është natyrisht as “provokim” gju-
hësor. Për mua më shumë ishte një
sprovë apo meditim, për të rinjohur
e rikujtuar gjuhën që flasim përditë,
duke e parë atë në dialog e bashkve-
prim me greqishten, e sa kjo na ndan
apo na bashkon më ngushtë me fqin-
jët, sepse mendoj që duke njohur
fjalët njohim më mirë veten dhe
tjetrin.

Shpesh në “sherrnajën” e pak-
uptimtë midis Shqipërisë e Greqisë,
që më shumë është mediatike e para-
politike se sa reale, por që përsëritet
kohë pas kohe apo kur vetë koha
është në ngërç, ndodh që rishfaqet
më dukshëm mania për të
shpjeguar historinë greke, mite apo
fjalë, të cilat sipas një opinioni duk-
shëm fanatik, shpjegohen vetëm me
ilirishten (kupto shqipen), apo “iliro-
pellazgishten”, me një siguri alki-
misti për tu pasur zili. E bukura
këtij ligjërimi patetik arrin kulmin
kur thuhet se meqë nuk kishim gju-
hë të shkruar, komshinjtë tanë,
mundën ta vjedhin pa lënë gjurmë,
e tërci e vërci..Nuk vihet në dyshim
fakti se një pjesë e amatorëve të këtij
folkdebati e kanë sinqerisht dhe
besojnë te argumentat e tyre, ash-
tu siç nuk vihet në dyshim se ka
plot zëra seriozë nga fusha letrave
që janë mjaft të përmbajtur e profe-
sionistë në analizat që bëjnë rreth
këtyre ideve, por nga ana tjetër ka
një heshtje të çuditshme prej tyre,
një heshtje e cila lexohet si
“aprovim” apo hapje dere për fan-
tazitë përkatëse. Nga këndvështri-
mi kinematografik do ishte vërtet
një kapriçio artistike intriguese, të
shihnim fjala vjen se si një tribu
kapërcen malin e shkon te tribuja
më e afërt për të vjedhur fjalë e
legjenda. Si ndodhi, kush kryeson-
te grupin e grabitjes së fjalëve, si u
mbajt e fshehtë për shekuj kjo gra-
bitje apo gjueti gërmash, një mis-
ter plot joshje në pritje për tu zbu-
luar!

Por a mund të vidhet fjala, miti,
apo historia dikujt, sikur të bëhej
fjalë për plaçkë lufte që rrëmbehet
nga dikush që ka mposhtur dikë
apo një popull. Mjafton ti
përgjigjemi sinqerisht kësaj pyetje-
je dhe është e qartë se fjalët nuk
mund të vidhen, ato thjesht mund
të merren “borxh” pa të drejtë kthi-
mi si pasojë e një bashkjetese, mund
të imponohen nga një pushtim i
gjatë, nga një kulturë dominuese në
kohë e hapësirë gjeografike, e më
pas fjalët përshtaten në gjuhën ven-
dase aq sa duken sikur janë të vetat,
mirëpo kjo nuk ndodh as në një ditë
e as në një muaj, duhen shekuj. Sig-
urisht ka edhe ndërveprim kultur-

ash, marrje e dhënie, e këtu mund
të kujtojmë romakët që pas shtr-
irjes së tyre në gjithë hapësirën
helenike të asaj kohe, morën e për-
shtatën gjithë ç’kishte krijuar kul-
tura e gjuha greke, kurse perëndive
ju ndërruan emrat, jo funksionin.
Ndaj sot dëgjojmë shpesh edhe nga
njerëz të letrave të ngatërrojnë em-
rat e heronjve e të perëndive greke,
e kur flasin për hyjneshën e pyjeve,
përmendin Dianën romake e jo Ar-
temisën, flasin për Herkulin romak
e jo Irakliun grek, kurse heroin di-
nak që synojmë t’ja shpjegojmë
emrin me shqipen, përsëri na pëlqen
ta quajmë Ulise apo Uliks e jo Odis-
ea, etj etj..Kjo më kthen kujtesën
pas, te filmat e hershëm me shpata
që shihnim dikur në kinematë që
sot nuk ekzistojnë. Askush nga ne
nuk mund ta merrte me mend se
Herkuli ishte Irakliu, një emër që
mund ta hasje në lagje, madje ako-
ma më afër, mund të ishte babai apo
xhaxhai dikujt prej nesh. Kujt i sh-
konte mëndja se Helena e bukur e
Trojës, ishte thjesht Eleni në origji-
nal, emër që mund ta gjeje akoma
më kollaj rrotull nesh, sepse çdo
kush prej nesh mund të kishte një
Eleni, Elena apo Leni në fis ose në
lagje. Gjithsesi kjo deri diku duket
normale, sepse përgjithsisht kultu-
ra e lashtë greke na vjen e përkthy-
er dhe e përshtatur përmes gjuhës
e kulturës latine, e cila për hir të së
vërtetës ka dominuar dy shekujt e
fundit në formimin tonë të
përgjithshëm, pa harruar sot gju-
hët e mëdha si anglisht, frengjisht
etj. Kjo na e bën më të qartë arsy-
etimin rreth emrit të Evropës, em-
rin që tashmë kudo në media e poli-
tikë e hasim shpesh të thuhet e sh-
kruhet Europë. Pra megjithëse pre-
tendohet fqinjësia e lashtë me pop-
ullin nga doli miti i Evropës, sot
parapëlqejmë të dukemi më afër
perëndimit duke huazuar formën
latinizuese të emrit, me justifikimin

e sforcuar se alfabeti ynë është me
gërma latine. Veshja latine e fjalëve
me prejardhje greke, ka krijuar një
perceptim të gabuar ndaj tyre, e kur
kjo përcillet përmes mësimit brez
pas brezi, merr formën e një të
vërtete absolute. Këtë e verteton një
episod ku isha vetë dëshmitar oku-
lar. Në emisionet e mëngjezit te një
nga televizionet kryesore, ishte ftu-
ar para ca vitesh një pedagoge e re-
spektuar e gjuhës shqipe në fakultet.
Gjatë bashkbisedimit me gazetarët
ajo shpjegoi disa fjalë shqipe dhe
origjinën e tyre, ku njëra nga ato
ishte edhe fjala “bazë”, “bazike”, që
sipas saj ishin me prejardhje nga
latinishtja…sigurisht asnjë
gazetar nuk mund të thoshte të

gjë dramatike, sepse çdo student me
kërkesa ndaj vetes do mund ta më-
soj këtë fakt  më vonë, në një fazë
tjetër të jetës së tij. Problemi fillon
kur këto dije të keqkuptuara apo
keqmësuara, përdoren si fakte në
një debat mbi fjalët apo gjuhën. E
njëjta histori është me thirrjen e
famshme EUREKA, të cilën Arki-
medi e tha kur po lahej në vaskë
dhe shpalli zbulimin e tij. Fjala e
saktë është “Evrika - e gjeta”, e siç
duket nga leximi këtu kemi përsëri
një ndryshim, një përshtatje, siç
ndodh edhe në rastin që prekëm më
lart për Evropa - Europa, sepse për
latinët gërma e vogël e Y grek lexo-
het si u, por për grekët, e vendosur
pas gërmës E lexohet si v ose f  si-
pas rastit. Nuk besoj se mërziten
miqtë e mi vlonjatë, nëse ju them se
e njëjta gjë ka ndodhur me emrin e
lashtë të qytetit të tyre. Avlona
bëhet Aulona për latinët pikërisht
nga ky perceptim që shpjeguam më
sipër. Të gjithë ata që preferojnë lex-
imin latin të emrit, kanë gjithë të
drejtën ta zgjedhin e ta përdorin si
të duan e ku të duan, por e vërteta
është ndryshe. Kjo duket qartë kur
shohim evolucionin e emrit, gjith-
kush e dallon se Vlona-Vlora, bu-
ron më natyrshëm nga Avlona se
sa nga Aulona. Nëse vlen si “ngush-
ëllim” për dyshuesit ndaj asaj ç’ka
po them, le të hidhemi pak në ditët e
sotme të modernitetit, ku ndikimi
anglishtes është fakt i njohur, mirë-

Fjalët jo shpata,
por Logo miqësie..

A mund të vidhet fjala?!
Por a mund të vidhet fjala, miti, apo historia dikujt, sikur të bëhej fjalë
për plaçkë lufte që rrëmbehet nga dikush që ka mposhtur dikë apo një
popull. Mjafton t’i përgjigjemi sinqerisht kësaj pyetjeje dhe është e
qartë se fjalët nuk mund të vidhen, ato thjesht mund të merren “borxh”
pa të drejtë kthimi si pasojë e një bashkëjetesë, mund të imponohen
nga një pushtim i gjatë, nga një kulturë dominuese në kohë e hapësirë
gjeografike, e më pas fjalët përshtaten në gjuhën vendëse aq sa
duken sikur janë të vetat, mirëpo kjo nuk ndodh as në një ditë e as në
një muaj, duhen shekuj.

kundërtën, aty po fliste një pedagoge
gjuhe e universitetit publik e ndosh-
ta ashtu ja kanë mësuar edhe asaj
dikur. Këtu kemi shembullin klasik
kur një fjalë me prejardhje greke,
vjen te ne përmes gjuhës latine,
ngase gërma e dytë e alfabetit, për
latinët lexohet B, kurse për grekët
është V, e kjo ndodh edhe me disa
gërma të tjera…është një gabim që
shfaqet shpesh në përkthimet e his-
torisë së Bizantit, ku emri i një per-
andori shkruhet Bazil e jo Vasil siç
është realisht emri, apo vasileos
(mbreti) lihet bazileus. Në këto ras-
te mbase shprehja më korrekte
mund të ishte “fjalë me origjinë gre-
ko-romane”. Sigurisht këtu ska as-

po harrojmë se edhe pas anglishtes
fshihet jo pak greqisht e nuk besoj
se anglezët mërziten prej kësaj. Di-
het se një pjesë e shoqërisë sonë
politiko-mediatike, artistë, letrarë
e sidomos të rinjtë, e flasin me pa-
sion anglishten, por nuk di sa prej
tyre kur udhëtojnë e gjënden nëpër
aeroporte apo supermarkete, ju ka
shkuar në mend se sinjalistika e
famshme EXIT që tregon daljen për
diku, është thjesht greqisht.. “EKSO
- JASHTE”, eksodho - dalja, udha
për jashtë. Një fjalë tjetër e përdorur
kohët e fundit e njohur si “paradig-
më”, e futur në komunikimin elitar
disi vonë e kryesisht pas 90, vjen te
ne gati si fjalë anglosaksone, kur

udhën kritikëve të artit dhe të
muzikës folklorike, le të mjaftohe-
mi me dy sqarime të natyrës gju-
hësore-filologjike.

a) Kështu p.sh. nuk është
aspak vështirë të dallohet në këto
tekste, që rapsodi i regjistruar
këndon gegnisht (khs. zemërpla-
sunat; baka etj.), veçse kemi të
bëjmë me një gegnishte që në
shumë tipare largohet kryekëput
prej asaj të autorëve të vjetër të
Veriut të shek. XVII, si p.sh.: Pjetër
Budi, Frang Bardhi, Pjetër
Bogdani. Pa dashur të ndërhyjmë
hollësisht në këtë hulli studimi, që
do t’i kapërcente sinorët e një sh-
krimi me karakter kryesisht in-
formues divulgativ, mund të për-
siasim me pak a shumë siguri një
zonë dialektore gege jugore që i
takon Shqipërisë së Mesme,
ndoshta në trevat qendrore dhe
lindore të saj.

b) Kënga e dytë e natyrës po
aq erotike i përkushtohet DYLBER-
IT. Kemi të bëjmë pa dyshim me një
fjalë me përdorim në kuptimin e
saj zanafillës si huazim prej turq./
osm. dilber “vajzë e bukur (dhe në
moshë të pjekur)” (khs. rr. 3: Ato
zemërplasunat-o). Këtë kuptim kjo
fjalë e ruan (ende) në kohën tonë,
ashtu siç na shfaqet si emër per-
sonal i një personi femër ose mash-
kull: Dylbere [= *”vajzë e bukur”],
përkatësisht Dylber [= *”djalë i
bukur]”; e që këtej jo rrallë edhe si
emër familjar: Dylberi. Lejohemi
të shtojmë gjithashtu, që këtë kup-
tim burimor fjala erdhi dhe e rru-
dhi gradualisht në kohë në disa
zona urbane të peizazhit social-
kulturor shqiptar, ashtu siç na
shfaqet përgjithësisht në shumë
këngë bejtexhinjsh, sidomos pas
gjysmës së shek. XVIII e në vazh-
dimësi në shek. XIX. Janë pikër-
isht rrethana të kësaj natyre që i
bëjnë këto tekste këngësh folklor-
ike të mëhershme një objekt me
vlerë të veçantë edhe në studime
të mirëfillta gjuhësore me karak-
ter historik-leksikografik dhe et-
nolinguistik.

Përfundim
Këto dy sqarime të rastit na le-

jojnë të mbyllim këtu këtë shkrim
me shpresën dhe dëshirën e mirë
se i kumtuam lexuesit të
“Milosaos” bash atë synim që i
vumë vetes në fjalët hyrëse: ta
përditësojmë atë me zbulimet më
të fundit të përmendoreve të vje-
tra të kulturës shqiptare, të cilat
rezultojnë të jenë regjistrimet më
të hershme (me tekst dhe notacion
muzikor) të këngës folklorike sh-
qiptare: rrokull 1650-ës. Zbërthimi
i kodit alfabetik dhe tejshkrimi i
tyre mundësoi padyshim njohjen
paraprake me përmbajtjen dhe
klasifikimin e tyre si këngë dashu-
rie tokësore. Urojmë që këtë
përçapje të parë ta ndjekë edhe
njohja e thelluar e notacionit muz-
ikor, në mënyrë që në një të ardhme
sa më të afërt të përjetojmë live –
përse jo !? – kandin e muzikës
folklorike shqiptare në shek. XVII.

(Endnotes)
1 Eshk (= ashk) “dashuri

shpirtërore” (Disdari, Fjalor i ori-
entalizmave në gjuhën shqipe, Ti-
ranë 2005 43)

2 Turqizëm i hershëm në shqipe:
turq. eº “mik, shok, bashkëshort”

 (Disdari, vep. cit.257)
3 Turq. Hýdýrellez„dita/festa e

fillimit të verës sipas kalendarit të
vjetër”.

4 /qona/ = “çona (nga gjumi)”.
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në fakt është greke, madje e komu-
nikimit të përditshëm te ata. Pra në
këtë rast ne flasim greqisht përmes
anglishtes…paradhigma/gr. - para-
digm/angl. - përshembull, shembulli
në shqip.

Ndërkohë, përpara se të shohim
një listë fjalësh, të cilat i përdorim
në jetën tonë duke filluar nga ko-
munikimi i zakonshëm e deri te ai
elitar, do ishte interesante të sho-
him fillimisht një grup mbiemrash
të familjeve shqiptare nga jugu në
veri. Lidhja tyre me gjuhën greke
duket qartë, madje disa nga
mbajtësit e këtyre mbiemrave janë
të besimit musliman. Kjo natyrisht
nuk do të thotë detyrimisht se
origjina tyre është greke, ashtu siç
nuk janë detyrimisht ruse e çeke
familjet shqiptare që kanë mbiem-
rin Rusi apo Çeku, por nuk përjas-
htohet as mundësia që të ekzistojë
një lidhje, ndërsa po ky argument
në rastin e tifozerisë sonë gjuhësore
është “absolutizues”, pra nëse
dikush mban p.sh. mbiemrin Ar-
naut apo Arvaniti ai detyrimisht
duhet të jetë shqiptar!

Mbiemrat e mëposhtëm sigur-
isht përfaqësojnë një pjesë jo të plotë,

rrjedhojë e besimit fetar ku vend
kryesor zënë emrat e shenjtorëve
si Vasili, Nikolla, Sotiri, Kostandi-
ni, Stefani, Dhimitri, Petro etj, as
titujt përkatës apo të origjinës së
dikurshme të përkushtimit fetar si,
Protopapa, Papadhimitri, Papajani,
Papapavli, Papamihali etj, etj. Për
të njëjtën arsye janë lënë jashtë
edhe emra vendesh, qytetesh apo
fshatrash, sepse kjo do kërkonte
një eksplorim më vete e nuk është
ky motivi e qëllimi i këtij shkrimi.

Pa u zgjatur më tej vimë te lista
që paralajmëruam pak më lart. Nga
ajo mund të kuptojmë se me shu-
micën e fjalëve aty ne shprehim
mendime, formulojmë koncepte,
marrim e japim informacion në fus-
hat kryesore të jetës, në shkencë,
art, mjekësi, sociologji, politikë, etj.
Madje edhe disa arte të reja apo zh-
villime teknollogjike të lindura
gjatë dy shekujve të fundit, janë
pagëzuar me neologjizma të njohu-
ra greke. Ato prej kohësh janë pjesë
e komunikimit ndërkombëtar. Nuk
e shoh të nevojshme të ketë sqa-
rimin përkatës për çdo fjalë të pran-
ishme në këtë listë (me ndonjë për-
jashtim), edhe për faktin se ato tash-

hipokrit, podium, monografia,
biografia, gjimnaz, gjimnastikë, atle-
tika, olimpiadë, maratonë, medalje,
stadium, arkiv, thesar, frika, fobi,
kleptoman, panik, polic, prototip,
erotik, pedofil, pedonale, palestër,
akoma, katastrofë, kriptogram,
ajër, aeroplan, aeronautika, aero-
drom, hipodrom, timon, idiot, heroi,
heroizëm, shpata, skllav, fron,
orgjia, zilia, mes, qëndër, epiqëndër,
metropol, kozmopolit, ksenofob,
pseudonim, anonim, nekrologji,
nekrofil, skelet, agonia, vula, bazë,
bazike, cikël, fazë, simpatia, nektar,
portokall, disk, diamant, klima,
panorama, etj…

Fjalori politiko-social e aka-
demik.. – demokracia, anarkia, aris-
tokracia, monarkia, oligarkia, plu-
tokracia, politika, idea, ideologjia,
tema, teoria, praktika, program,
pragmatizëm, demagog, polemika,
retorika, problem, provë, paradig-
më, monopol, oligopol, autokrat,
teknokrat, qeveria, kriza, diploma-
cia, stenograf, daktilografist, diak-
ronik, deontologjia, anakronik,
mistik, paradoks, stigmatizues,
sistem, ekosistem, gjeopolitika, pen-
tagoni, strategjia, taktika, antago-

etj.. – tragjedia, komedia, teatër,
amfiteatër, drama, dramaturgjia,
demiurg, dialog, monolog, maska,
plate, kori, skena, skenografia, ko-
reografia, etnografia, akustika,
mikrofon, fonia, kakofonia, simfo-
nia, polifonia, muzika, melodia, pen-
tagram, harmonia, lira, poezia,
poet, rima, ritmi, sinkron, simetria,
panteon, kapitel, kollonë, labirinth,
alegoria, metaforë, metamorfozë,
fantazia, fantastike, entuziazëm,
pathos, etika, estetika, parabolë,
simbol, simbolika, muza, muze, iko-
na, ikonostas, ikonograf, qeramika,
amfora, mozaik, monokron, polik-
romatik, kolazh, grafit, litografi,
grafika, pirografi, tipografi, poli-
grafiku, katalog, telefon, teleskop,
fotografia, kinematografia, sinopsi,
episod, arena, filigram, hologram,
anagram, prolog, epilog, ironia, sat-
ira, sarkazëm, farsë, frazë,
frazeologji, lakonik, melankolik,
nostalgji, analogji, antologji, akro-
nim, balsam, profilaksia, prostata,
farmacia, patholog, pediatër, pedia-
tria, hematolog, hemofilik, anemia,
anatomia, gjinekolog, plazma, pro-
toplazma, psikolog, psikanalist,
psikiatër, psikopat, kardiolog,
urolog, nefrolog, dermatolog, sper-
ma, spermatozoid, androlog, neu-
rolog, pneumolog, monogamia, po-
ligamia, organizëm, organ, gjeni-
tale, orgazma, klonim, terapia, fiz-
ioterapia, termale, koloskopia, or-
topedia, amnezia, nerva, plagë, trau-
ma, kirurgjia, diagnozë, mikrobe,
epidemia, mikroskop, metabolizëm,

tu si edhe te disa të tjerë mund të
shtohet ndjesia bezdisë ndaj
pranisë së shtuar të “fjalëve greke”
mes nesh. Lexues akoma më ner-
vozë do vënë në dyshim shumicën e
listës, por kjo ka pak rëndësi, e
vërteta është aty. Megjithatë për të
qënë luajal, mund të pranohet një
mundësi gabimi nga 1 deri 2%, e në
një listë me mbi 400 fjalë kjo nuk
përbën ndonjë mëkat të madh. Nuk
është mëkat mendoj edhe nëse tre-
gojmë vëmëndjen e respektin e du-
hur, sepse besoj biem dakort për fak-
tin që ambienti ynë social nuk shfaq
ndonjë simpati të dukshme ndaj gju-
hës greke, duke e justifikuar këtë
me arsye historiko-emocionale të
100 viteve të fundit. Ndaj nuk është
çudi të shohësh dikë, zakonisht i
shkolluar, të bezdiset kur dëgjon
afër tij të flitet greqisht, apo kur pas
çdo fjale greke në publik sheh rrez-
ikun e asimilimit. Mirëpo këtu ësh-
të rasti të rikujtojmë faktin se të
gjitha gjuhët që lanë gjurmët e tyre
në gjuhën shqipe, e kanë arritur
këtë kryesisht përmes pushtimeve
dhe bashkjetesës së detyruar përg-
jatë pushtimit aq sa ka zgjatur ai,
duke filluar me romakët pas push-
timit të Ilirisë, më pas janë dyndjet
barbare, gotë, vizigotë etj, vazhdon
me kalimin e kryqzatave dhe atyre
që mbetën këtu, pastaj vjen pushti-
mi sllav, derisa vimë te nata e gjatë
otomane. Rasti greqishtes është
tjetër gjë, sepse nuk erdhi përmes
pushtimit por si rrjedhojë e bashk-
jetesës natyrale mes dy fqinjësh të

nizëm, despotizëm, skizmatik, ka-
tarsis, emfazë, hierarkia, tiran, dik-
tatura, martir, protagonist, hegje-
moni, djall, diabolik, demon, dogma,
misteri, bibla, profet, apostull, kali-
grafi, kodik, ortografi, ortodoksia,
katolik, teolog, idolatria, laike,
apokalips, epifania, liturgjia, as-
trologjia, zodiak, herezi, ekumeni-
ke, etnia, etnogjeneza, etnike, patri-
ot, autokton, autonomia, autoqefa-
lia, diaspora, homogjen, homolog,
holokaust, komb, himni, epoka, filo-
zofia, akademia, biblioteka, peda-
gogjia, poliedrik, historia, fizika,
kimia, gjeometria, gjeografia,
matematika, arithmetika, trigo-
nometria, gramatika, sintaksa, glo-
sologjia, filologjia, morfologjia, se-
mantika, sinonim, sinoptik, optikë,
numizmatika, etimologjia,
neologjizma, fonetika, dialektika,
analizë, sofizëm, agnostik, skeptik,
metafizika, ekonomia, makroeko-
nomia, agronomia, gastronomia, as-
tronomia, astronaut, zooteknik,
zoologjia, biologjia, biokimia, bot-
anika, ekologjia, gjenetika,
gjeologjia, mitologjia,
antropologjia, arketip, arkeologjia,
paleolog, speleolog, sizmolog,
sizmik, topograf, toponomia, uto-
pia, llogjika, didaktik, autodidakt,
metodë, aksiomë, simpozium, hip-
nozë, hipotezë, sintezë, parantezë,
leksiku, poliglot, profan, diploma,
kritika, kritere, apologjia, demogra-
fia, periferia, sfera, biosfera, hemis-
fera, atmosfera, etj…

Fjalët e artit, mjeksisë, shkencës

por mjaftojnë si informacion fille-
star. Përmbajtja tyre buron nga
bota e gjallë, nga epitete të caktu-
ara, sende, zanate etj…Peristeri (pël-
lumbi), Fidhi (gjarpër), Rafti
(rrobaqepës), Angjeli (ëngjëj), Ango-
ni (nipi), Papa (prift), Jatru (doktor),
Anagnosti (lektor), Nika (fitues),
Zisi (jetë), Mastora (mjeshtër), Kul-
luri (kulaç), Zografi (piktor),
Spathari (shpatar-njihet si titull/
besnik të perandorit në Bizant),
Kastrioti (kështjellar), Krisafi (ar-
gjëra të çmuara), Mandili (shami),
Kromidha (qepa), Qefalia (kokë/
kapital), Metalla (metale), Hroni
(koha-personazh mitologjik), Kal-
lapodhi (formë këmbe/ kallëp), Sku-
ra/Skuraj (e errët), Mavraj e Mavri-
qi (e zeza-zeshkan), Kutali (lugë),
Kondo (i shkurtër), Kota (pulë),
Dhimarko (kryetar bashkie), Buka-
li (shishe), Idromeno (i djersitur),
Zorba (rebel), Makri (larg/largësi),
File (mik), Sofroni (i përmbajtur/i
urtë), Ikonomi/Konomi (adminis-
trator/ekonomist) etj, po edhe mbi-
emra të tjerë që mund të tingëllojnë
jo aq të huaj për ambientin tonë,
përkthehen lehtësisht në
greqisht..Kokalari (i drobitur/
kockë e lëkurë), Qendro (qëndër e
diçkaje), Buka (kafshatë), Rama
(fill/fije peri), Meta (pas/më pas),
Balla (top), Mazi (bashkë), Metalia
(metal/medalie) etj, etj, pa përjash-
tuar edhe shpjegime të tjera për të
mos qënë kategorik. Për të shman-
gur çdo keqkuptim, nuk po për-
mend mbiemrat e shumtë që vinë si

Mëkat, qëndrimi ndaj gjuhës greke
Nuk është mëkat mendoj edhe nëse tregojmë vëmëndjen e respek-
tin e duhur, sepse besoj biem dakord për faktin që ambienti ynë
social nuk shfaq ndonjë simpati të dukshme ndaj gjuhës greke,
duke e justifikuar këtë me arsye historiko-emocionale të 100 viteve
të fundit. Ndaj nuk është çudi të shohësh dikë, zakonisht i shkolluar,
të bezdiset kur dëgjon afër tij të flitet greqisht, apo kur pas çdo fjale
greke në publik sheh rrezikun e asimilimit.

më janë përshtatur mjaft mirë me
shqipen e janë pjesë integrale e saj,
ndaj këtu do ti japim siç shkruhen
në shqip. Një pjesë e tyre ka hyrë në
shqip direkt nga gjuha greke, kurse
pjesa tjetër nga gjuhë të tjera, krye-
sisht latine, por rrënja tyre fillestare
është greke. Përsa i përket devijim-
it apo largimit prej kuptimit origji-
nal gjatë konvertimit të fjalëve si
“tërfil nga trifili” etj, nuk është
detyra ime besoj për ta shpjeguar
por e studjuesve. Ndarja në tre
grupe e kësaj liste është thjesht për
lehtësi perceptimi e për të mos
lodhur lexuesin.

Përditshmëria jetës, informa-
cion etj.. — shtëpi, dhoma, alfabet,
analfabet, shkollë, shkallë, skalis,
mermer, pllaka, themeli, liko, niko-
qir, trapez, qëndisma, karfica, kre-
mastar, krevat, vazo, lule, trënda-
fil, tërfil, dafina, hare, histeria,
llampë, llambadha, fanar, monopat,
greminë, asteroid, arkipelag, pllajë,
paralel, dhogë, kallam, kallamoq,
kallamar, oktapod, delfin, bufi,
kukuvajka, sorkadhe, metër, ter-
mometër, kronometër, ora, metal,
skorje, lloqe/llogje, logo/logu, ka-
nuni, dhia, livadh, shpellë, merak,
qejf, magjia, mania, maniak, piro-
mania, pirat, megalloman, egoist,
egocentrik, narcizist, karizmatik,
karakter, karakteristikë, oreks, pi,
pije, daulle, kartë, hartë, atlas,
oqean, horizont, diametër, pe-
rimetër, diagonal, taksi, xhiro, oriz,
prasi, valanidhi, kotec, katoi, fanel-
la, fustanella, barbar, lesbike,

stomatolog, sindroma, simptoma,
diafragma, toraksi, teknik,
teknologjia, mekanik, mekanizëm,
fosforeshent, energjia, hidroen-
ergjia, termoenergjia, atomi, di-
namik, fenomen, etj…

Le të ndalemi pak te fjala (logo/
logu), që çuditërisht ka kuptim të
dyfishtë veç te grekët e shqiptarët,
por për çudi askush nuk e përmend
ose nuk do ta shoh. Akoma më in-
trigues është fakti që kuptimi i parë
i saj gjëndet në veri të vendit e jo në
jug, nga ku mund të interpretohej
si ndikim i sforcuar prej “invazion-
it” të gjuhës greke. Logo-fjala/fjalë,
jap fjalën time, ke fjalën time, kjo
është fjala ime..ky është kuptimi i
parë edhe te grekët në komuni-
kimin e tyre të përditshëm. Të gjithë
besoj e njohim këtë fakt për veriun
shqiptar, aty ku flitet për Logun e
burrave, Logu i Bjeshkëve, vendi
kur dikur jepej fjala/logo, kurse sot
mblidhen për festat tradicionale.
Kuptimi i dytë dihet tashmë, sepse
me logon sot kemi parasysh një
koncept ndërkombëtar të përfaqë-
simit grafik që zgjedh dikush, pri-
vat apo publik, për të prezantuar
veten, biznesin, shkollën, shoqatën,
ministrinë etj, përmes një simbolike
vizuale të abstraguar ose jo, që
thotë “shumë me pak gjë”, por që
në vazhdimësi mjafton ta shohim
për të kuptuar kush është pas kësaj
“fjale apo shenje grafike” që njihet
si LOGO.

Dikush tjetër do mund të bënte
një listë padyshim më të gjatë se kjo,
por edhe me kaq ne mund të sho-
him qartë kontaktin e gjallë mes dy
gjuhëve. Sepse as ideja ime nuk ish-
te për të thyer ndonjë rekord. Mad-
je kam përshtypjen se pas leximit
të kësaj liste fjalësh, te disa do kri-
johet ndjesia sikur vërtet tanimë e
njohin greqishten edhe pa ditur
kurrë më parë një fjalë prej saj, ash-

lashtë, e natyrisht përmes ndikim-
it të saj kulturor që njihet edhe për
rolin e saj të madh në lindjen e
qytetërimit perëndimor. Pikërisht
ky komunikim mbase shpjegon
edhe arsyen që mes dy popujve nuk
ka pasur kurrë luftë, një detaj që
“harrohet” shpesh nga një pjesë jo
e vogël e elitës social-politike e me-
diatike, e cila nga ana saj i mëshon
shumë rrezikut të supozuar në hor-
izont prej greqishtes, ndërsa shijon
flladin e anglishtes apo italishtes që
hyn duke përkëdhelur vrullshëm
fytyrën e shqipes së ditëve tona. Për
ta mbyllur me flladin e “parapëlqy-
er” gjuhësor, po sjell një bisedë të
rastit me një adoleshente e cila qu-
hej Melisa. Eshtë mëse e natyrshme
prirja të rinjve ndaj kulturës së glo-
balizmit, e përfaqësuar nga anglish-
tja në masën më të madhe, përmes
muzikës, filmave etj, nga ku njerëz-
it joshen të zgjedhin emrat e prefer-
uar midis shumë personazheve të
famshëm për të pagëzuar fëmijët e
tyre. Po ti pyesësh ata janë të bin-
dur se kanë vendosur emra të botës
anglosaksone apo amerikane, ndaj
kur e pyeta Melisën për kuptimin e
emrit ajo ngriti supet. Befasia u
shfaq në sytë e saj të bukur, kur i
thashë se emri yt vjen nga greqish-
tja dhe do të thotë Bletë.

Duke ju përmbajtur simbolikës
së bletës (melisa), u mundova sin-
qerisht në përsiatjen time të bëj të
njëjtën gjë, me shpresën se nektari
i mbledhur nga ky fluturim do të
vlej për diçka të mirë. Sepse besoj
që shqiptarët dhe grekët janë shumë
më të afërt nga sa kujtojmë, madje
edhe nëse sdo të dinin asnjë fjalë
nga gjuha njeri tjetrit, do mjafton-
te lista e mësipërme e fjalëve për tu
kuptuar shumë mirë mes tyre.

*Artist, shkrimi i përgatitur*Artist, shkrimi i përgatitur*Artist, shkrimi i përgatitur*Artist, shkrimi i përgatitur*Artist, shkrimi i përgatitur
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B
BOTIM

Personazhi që ngërthen boshtin e veprës është pjesë e një familjeje të persekutuar dhe vetë me një histori të çuditshme
në komunizëm, pasi ka provuar të arratiset dhe madje ia ka dalë, por jo herën e dytë nga ku fillon kalvari i tij. Për fat
të keq është rikthyer duke i sjellë familjes fillimin e persekutimit të radhës. Ngjarjet që përshkruan autorja janë të
trishta, ndërsa ajo nga veta e tretë ku ndërton narracionin e sjell të gjithë fabulën përmes fatit të një familjeje patriote
e me parametra të lartë dinjiteti...

NGA STAFF “MILOSAO”

Alda Mehmeti debuton në
gjininë e romanit, në më të
vështirën në letërsi, me një

fabul që lidhet me kujtesën. E
vetëdijshme për misionin kultur-
or, vështirësinë e gjinisë dhe të
shkuarën, ajo të përball me një
ngjarje, që shumë mirë romanin e
ka kthyer në një roman dokumen-
tar. Autorja duket se ka sjellë një
fabul që e njeh mirë, por në një
regjistër artistik. Brenda romanit
ndërthuren disa linja, që e bëjnë
kompozicionin e veprës të zbërthe-
het i plotë. Kurse struktura e ro-
manit është shumë klasike dhe kjo
i shkon edhe formimit teknik të
autores. Stili është pak i tendosur
dhe i ngarkuar, por këtë e justi-
fikon me debutimin e autores, që
gjithsesi të mban pezull me një his-
tori që edhe pse ia kupton fundin,
rend që ta lexosh. Kjo duhet të qu-
het meritë e saj. Si risi në vepër
duhet konsideruar futja e inter-
mexove, me të cilat ajo shbalancon
vëmendjen dhe linearitetin e fab-
ulës, por edhe i jep shtrirje ngjar-
jeve. Struktura e romanit është e
menduar qartë.

Personazhi, që ngërthen bosh-
tin e veprës, është pjesë e një famil-
je të persekutuar dhe vetë me një

Të bësh letërsi përmes dhimbjes
histori të çuditshme në komu-
nizëm, pasi ka provuar të arratiset
dhe madje ia ka dalë, por jo herën e
dytë nga ku fillon kalvari i tij që
përfundon tragjikisht. Është rik-
thyer duke i sjellë familjes fillimin
e persekutimit të radhës. Ngjarjet
që përshkruan autorja janë të tr-
ishta, ndërsa ajo nga veta e tretë
ku ndërton narracionin, e sjell të
gjithë fabulën përmes fatit të një
familje patriote, por me parametra
të lartë dinjiteti...

Floriani, personazhi kryesor,
vuan tentativën e dytë të arratisjes
që mbyllet ende pa u kryer. Përmes
librit, që fillon si prolog dhe mbar-
on me një epilog të vëllait të vet,
shpaloset i gjithë mundimi i tij, por
edhe dinjiteti dhe fati i keq, ku e
përplas dëshira për një botë të re.

I ati, i studiuar jashtë në Francë,
përmes njohjes dhe kulturës, do të
na sjellë në vepër, linjën e dytë të
romanit që na pasurohet mrekull-
isht nga kontaktet e tij me të in-
ternuarit e tjerë. Me episodet e pa-
kta, ku ai futet në ndërlidhje me
ta, lexuesi merr copëza jete të Sh-
qipërisë së disa periudhave dhe
ndërton një minihistori të Sh-
qipërisë përmes syve të autores. Si
dy drejtëza paralele, që nuk puqen
janë të dy linjat ku është Floriani

tashmë i burgosur në një kalvar
që merr pjesën më të madhe të lib-
rit, me një dorë që po i degradohet
prej plagës derisa ia presin dhe me
lloj-lloj presioni dhe në tjetrën ësh-
të pjesa tjetër e familjes për të cilën
nuk ka asnjë lajm, por edhe që nuk
mundet t’i përcjellë as edhe një
lajm. Vetëm në një moment e arrin
këtë, por në mënyrë shumë idilike.

Ndërkohë lexuesi që nuk e njeh
atë kohë bëhet i vetëdijshëm për
përmasat e kësaj shoqërie dhe ng-
jarjeve sesi ndodhnin. “Po ne-men-
doi me vete Simio Raveli-a nuk jemi
si peshqit në akuarium? Nëse jo,
çfarë jemi që nuk lëvizim dot as
edhe një grimë nga kjo copë tokë e
mallkuar...?!”

Në këtë tmerr lëvizin person-
azhet tona, por që përmblidhen më
së shumti te babë e bir, në dy linjat
paralele dhe mekanizmi i të keqes,
që është i tëri në madhësi dhe i den-
dur në atë masë urrejtje me anë të
së cilës Alda Mehmeti zbulon me-
kanizimin e tmerrit në vend.

Përmes leximit ti njeh dhe fasha
të tjera shoqërore por edhe
ndikimin e tyre në të gjithë atë që
po ndodh. Autorja e bën lexuesin
të dalloj lehtë me personazhet e saj,
njerëzit e mirë brenda të keqes dhe
ata që e mbajnë të gjallë sistem-
in. Disa herë mbase duhej të ish-
te më fluide, por në këtë debutim
nuk mund t’i kërkosh më shumë.

Fati i Florianit të mban ngër-
thyer dhe autorja e di mirë sesi
ta mbajë peshën e tij të tendosur
në mënyrë që lexuesi ta ndjekë.
Këtë e administron shumë mirë
deri në fund duke dhënë dhe me-
sazhin kryesor të saj, që e keqja

nuk duhet të harrohet, kurse
dashuria edhe përmes së keqes
mund t’ia dalë. Anipse episodi i
fundit i të dashurës së Florianit,
tashmë e kërcënuar, është tejet i
dhimbshëm ashtu si edhe
vetëvrasja e tij. Mendojmë se me
dashurinë që ka derdhur për këtë
histori duhet të ketë diçka nga një
fat familje, që për autoren duhet
të jetë me patjetër i njohur. Njerëz
të shpërfytyruar fizikisht, të tor-
turuar, njerëz që kanë humbur
mundësitë por jo shpresën, fate të
dhimbta, të tjerë të shpërfytyru-
ar, njerëzit e këqij të sigurimit, të
parë gati si mostra në cinizmin e
vet, na sillen lirisht në këtë libër.
“A mos vallë edhe ajo ishte thir-
rur të luante rolin e saj në këtë
lojë ironie fatale, makabre...e cila
s’ishte gjë tjetër, veçse tallazitja e
një shoqërie të rëndomtë, të dalë
boje, që mbahej gjallë me misti-
cizmin e fshehtë të një dogme që
kur predikonte për njeriun si kap-
itali më të çmuar, ia dehte atij
mendjen të fluturonte në shtigje
fantazie, të udhëtonte në fare pa
çaste, qoftë edhe për disa sekonda
në një botë çudirash plot ëndrra të
papërcaktueshme që në të vërtetë,
nuk të jepnin as shpresën e as nuk
të ngjallnin dëshirë?!”, shkruan ajo.

Titulli: “Ëngjëjt e errësirës”
Autor: Alda Mehmeti
Gjinia: Roman
Faqe: 354
Çmimi: 1000 Lekë

NGA HEKURAN KOKA

Kam nisë të plakem
Kam nisë të plakem,
tash e parë ndonjë dhimbje
më kujton se vitet vrapojnë
ashtu siç vrapoja unë fëmijë,
këmbëzbathur fushës,
pa e ditë se ku do ndalem.

Artritet,
nga sëmundje të shkuara të pahetuara,
plagët që tashmë janë të vjetra,
blanat e ditëve të lumtura,
më përmendin
habitem me
fytyrat që janë harruar,
me emrat që kanë ngjyrim familjar,
po s’ngjisin
me frikën,
frikën nga vitet që ikin,
nga gungat e çuditshme në trup.

Kam nisë të plakem,
nuk kam vullnetin me lexu si dikur;
dëshira me ndryshu botën
asht daravitë
si mjegulla grykës së Çajës,
mjekra do heqë ditë për ditë,
se ndryshe si bjeshkët e mia
egërtohet.

P
POEZIA

Në këtë cikël poetik, të sjellë nga autori kohët e fundit, përfshihet rrëfimi i tij i brendshëm për
veten, shoqërinë dhe mjedisin...

S’kam pasë asnjëherë mjaftueshëm para
për të ndjekur ndonjë ëndërr,
deri në fund, e
prapë më akuzojnë se di të shoh vetëm
ëndrra...

E unë kam nisë të plakem,
andrra e zhgjandrra e makthi më përz-
ihen,
më përzihet edhe stomaku nga pijet
e cigarja
që kam nisë ti pi më shpesh;
edhe këmbët më dridhen nga peshat e
rënda
të kujtimeve,
dëshirave e ëndrrave
që s’kanë fuqi të mbahen vetë,
e të më mbajnë
si vajza ime që do të fluturojë
drejt çdo zhurme,
çdo ngjyre
a çdo zëri.

Kam nisë të plakem,
tash,
po kuptoj se jam vetëm,
a se kam më shumë nevojë për njerëz,
ngaqë asnjëherë s’kam pasë
mjaftueshëm kohë për ledhatime,
a mjaftueshëm njerëz me m’përkëdhelë,
e strukem përditë e më shumë
në prehrin e atyre që kam pranë,
që s’kanë kohë të
merren me kokën time të madhe,
a u duket vetja të mëdhenj për ledha.
(Ime bijë do të lozë me mjëkrën time,
do ta puth njëmijë herë
të më puthë njëmijë herë,
në ballë, në sy, në gushë
e unë kam frikë

t’i fal kaq shumë dashuri,
kam frikë
se edhe ajo do nisë të plaket një ditë.)

Kam nisë të plakem,
edhe të flas me vete,
e me veten të mos di të merrem vesh.

I zënë peng.
Kam mbetë peng
në fëmijëri,
as pijen se mbaj,
as pasionin se shmang.

Pasha Zotin,
një ditë do të rritem edhe unë se s’ka
më kuptim.

Të gjithë përreth meje janë rritur,
veç unë kam mbetur fëmijë.
Përditë
zihem me timë bijë
për lodrat,
zihem me time shoqe
për hallet,
zihem me shokët
për idetë,
përditë zihem
me shumëkënd
dhe pajtohem prapë
si fëmijë.

Nuk resht
së gëzuari
për vendin tim,
për ujvarat që maleve varen,
për plazhet që pastrohen për një ditë,
për rrugët,
për pemët që kanë shpëtuar

mbushem me lumturi
për pyjet në pranverë,
për lumenjtë kur tërbohen
për vajzat lozonjare
e djemtë që nuk dinë të rriten.

Tash,
në një tavolinë burrash më bënë të pij,
si burrat,
po unë pijen se mbaj,
dhe nuk më interesojnë
muhabetet e burrave të mëdhenj,
për politikë,
grusht shteti,
e filozofi.
Dua më shumë
të më ledhatojë dikush
e ndaj ik larg,
po s’di ku me ikë...
Të gjithë janë rritë.
Të gjithë refuzojnë fëmijërinë time.

E unë,
kam nevojë të loz.
Kam mbetë peng
në fëmijëri
e as pijen se mbaj
dhe kam nevojë për shumë,
shumë dashuri...

Te shpia, në pranverë
Kishin çelë trëndafilat
e gonxheve të vogla,
nuk u’a shqisja dot sytë.
as flutura e madhe e zezë nuk më bënte
përshtypje,
varë në muret e shtëpisë që ti ngrite.

Eh, sa vështirë është me e ngritë një
shtëpi:
themelet shpesh nuk mbajnë,
muret krisen nga koha e shamata,
çatia pikon tash e parë
mbas çdo shiu e loti.

Duhet me ditë cilët trëndafila me mb-
jellë në kopësht
e çfarë lloj rrushi bën për pjergull.
Asht vështirë!
Trëndafilat i kam ndjekë ditë për ditë,
ulë në verandën ku rrinim bashkë
tek rriteshin e vyshkeshin,
e në grykë më mblidheshin fjalët që
kisha me t’thanë
një nga një.
Po trëndafilat e kanë jetën e shkurtër,
as një stinë;
e fjalët e duhani në grykë mu bënë lëm-
sh!

Mbesa jote nuk ta ka thirrë asnjëherë
emrin;
sikur e dinte se nganjëherë fjalët janë të
rënda,
disa herë është ndalë para fotografisë
tande
e disa herë
asht habitë mbas fluturave të shumta e

trëndafilave.
Nganjëherë me gjysmë zëri më ka
pyetë:
Ku ka ikë gjyshi?
Po fluturat e mëdha a të hanë?
Masandej më ka puthë,
masandej i ka zbritë shkallët një nga
një
e me dorën e vockël ka marrë një trënda-
fil,
atë që ende s’ishte vyshkë,
për mua!

O natë, sosu!
Nevoja për ty më ngjitet
Fytit.
E këta kujtojnë se kam etje,
Malli
Po më mbyt,
Zemra blana-blana
Më dhemb
E kam nevojë me qa.
Kam nevojë me qa.
E lotët më kanë ngelë
Në fyt,
Kam nevojë për dikë
Me pa andrrat në sytë e mi,
Kam nevojë për ty,
Për ty!
Për ty!
Kam nevojë për një palë gishta
Flokëve të mi
Kam nevojë me fjetë,
Kam nevojë me m‘dashtë,
Me dashtë pak veten!
Malli po më mbyt.
Lotët e shëllirtë
Më japin etje,
E nuk po di me qa,
As etjen si me e shu,
O natë, sosu!
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