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NË KËTË NUMËR: Rudyard Kipling, Rexhep Ferri, Anastas Kostandini, Ag Apolloni, Petraq Risto, Sokrat Paskali, Sali Bytyçi etj...

Pse u fsheh Maks Velo
tek “Fshati primitiv”?!

FUNDI I METANARRATIVAVE

E DIEL
13 Gusht

2017

Fshati primitiv i Maksit zbulon

fuqishëm ankthin, makthin,

enigmat, të vërtetat natyrale

jashtë dogmave, egërsinë e të

vërtetave të kohës jo thjesht me

format abstrakte dhe

formaliste, por me njerëz,

pemë, kafshë, gurë, mullarë,

banesa, sende dhe orendi krejt

realiste, mu ashtu si do të

dukeshin fshatrat dhe jeta jonë

shqiptare e zhytur nën ujin e

detit pas një përmbytjeje

epokaliptike. Gjithë ato

vizatime në libër të lënë pa

frymë në organicitetin e tyre.

Vijon në faqet 16-17

Industria dita ditës e shton ndotjen e ambientit, eko
nomia është e pafuqishme përballë barkut të uritur
të botës, zhvillimi i hovshëm i industrisë së autom-

jeteve shton fatkeqësitë e komunikacionit, prodhimet
nukleare sinjalizojnë për një luftë termonukleare, pran-
daj epistemologjia pozitiviste e modernizmit që bazo-
het në idenë se dija dhe shkenca do ta bëjnë botën më
të mirë, nuk duket fort bindëse. Dyshimin në këtë epis-
temologji së pari e shprehën postmodernistët, të cilët
e konsideruan atë thjesht një metanarrativë (metare-
cit) dhe këmbëngulën në mendimin që edhe ajo,

Nga Ag Apolloni sikurse metanarrativat e tjera, i nënshtrohet keqpërdorim-
it (Walker 1996). Kështu, postmodernizmi nuk është një ten-
dencë e modernizmit, por është e kundërta e tij.

Termi metarecit i filozofit francez Jean-François Lyo-
tard, është bërë i njohur gjithandej si metanarrativë dhe
ka kuptimin e rrëfimeve të mëdha si: iluminizmi, ideal-
izmi, komunizmi dhe disa metanarrativa të tjera që post-
modernizmi i refuzon duke shpallur mosbesimin ndaj tyre:
“Në një thjeshtëzim të skajshëm, postmoderna është mos-
besim ndaj metanarrativave” (Lyotard, 1979: 7). Pra, post-
modernizmi sjell fundin e metanarrativave.

FUNDI I HISTORISËFUNDI I HISTORISËFUNDI I HISTORISËFUNDI I HISTORISËFUNDI I HISTORISË
Në vitin 1989, kur ra muri i Berlinit dhe u përmbys

komunizmi, filozofi amerikan Francis Fukuyama botoi

esenë e famshme “Fundi i histories”, të cilën më vonë
e zgjeroi dhe e plotësoi. Kësaj sintagme filozofike që
shënjonte mbarimin e historisë, i kishin paraprirë disa
metarrëfime religjioze e filozofike. Mirëpo, unanimisht
pranohet që pararendës të Fukuyama-s janë Hegel,
Marx dhe Kojève, sipas të cilëve “fundi i historisë”
nënkuptonte: ardhjen e lirisë për të gjithë, si rezultat
i luftërave të Napoleonit, pas të cilit nuk do të ketë
më luftëra dhe revolucione (Hegel); ardhjen e barazisë
së klasave e cila shihej si fund i luftës së klasave, që
ishte konflikti më i madh në histori (Marx); ardhjen e
shtetit post-revolucionar si shtet ideal (universal dhe
homogjen), i cili do t’i rrafshonte konfliktet klasore
dhe nacionale (Kojève).
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BBOTIM Ky shkrim i artistit Kostandini vjen si një reagim i drejtpërdrejtë ndaj librit të artistit Velo, me temën
“Fshati primitiv”. Me të gjitha “armët” e botës figurative, Maksi dëshiron të flasë duke ia dalë të thotë
një unitet vlerash që të kujtojnë kompleksitetin e arteve që njerëzit primitivë, antikë, deri në ata të
sotmit kanë përdorur për realizimin e veprave të mëdha e të pavdekshme. Konstruktet vizuale dhe
vizionare të Maksit të kujtojnë tempujt, urbanizmin dhe rrjetin urban mbi të cilat qëndrojnë të gjitha
detajet dhe kuptimet sado të vogla qofshin, na thotë autori

“Fshati primitiv, ku era e ftohtë e Realizmit
nuk zhduku qelizat e artit të lirë”

Pranë liqenit, në këtë ditë vere plot diell
dhe hapësirë liqenore, takova të
pazakontin mik dhe profesorin tim të

dikurshëm të perspektivës, Maks Velon. Sapo
u takuam më gostiti me librin e tij të fundit,
libër që dukej si një bllok përshkrimi  dhe
vizatimesh, kopertina e tregonte këtë me
teksturën e ashpër të letrës në ngjyrë
neutrale. Brenda këtij sfondi ndjeje një
tjetër letër të ashpër dhe të trashë si
sipërfaqja e botuar e një shkëmbi ku
primitivët vizatonin skemat e gjuetisë.
“Fshati primitiv” merr tingëllimën dytësore
në gjuhën frënge, nuk dukej i rastësishëm,
për më tepër nën nënvizimin “livre
d’artiste” me tirazh të kufizuar prej 200
kopjesh. Numri i librit tim ishte 31, i
shpërndarë nën prestigjin e vulës së thatë
në reliev si dhe nënshkrimit të vetë autorit,
ishte një dhuratë dhe provokim njëherësh.
Fill pas kopertinës, faqja e dytë grishte
lexuesin me një vepër grafike të realizuar
direkt mbi sfond të zi me karbon të bardhë.
Tre figurat siluetike të çonin direkt në
teatrin e supozuar antik. Gjestikulacioni
krijohej me një lehtësi gati inkoshiente, jo
të një artisti që nënshkruan thjesht “Velo”,
por të një fryme plot forcë dhe stuhi epokale
gati anonime. Anonimiteti në këtë rast është
vetsakrifikimi si rrugë për të çuar
natyrshëm tek emri i këtij autori “blasfemik”
kundrejt sfiduesit tash të njohur të të
ashtuquajturit realizëm socialist në artin
shqiptar. Pra, Fshati primitiv i Maksit zbulon
fuqishëm ankthin, makthin, enigmat, të
vërtetat natyrale jashtë dogmave, egërsinë
e të vërtetave të kohës jo thjesht me format
abstrakte dhe formaliste, por me njerëz,
pemë, kafshë, gurë, mullarë, banesa, sende
dhe orendi krejt realiste, mu ashtu si do të
dukeshin fshatrat dhe jeta jonë shqiptare e
zhytur nën ujin e detit pas një përmbytjeje
epokaliptike. Gjithë ato vizatime në libër të
lënë pa frymë në organicitetin e tyre.
Megjithëse bardh e zi ato të lejojnë të shijosh
dhe një “ngjyrë” që derivon prej kontrasteve
të ashpra të së realiteteve në të zi dhe të
asgjësë apo humnerave të hiçit në të bardhë.
Eshtë ngjyra e eklipsit, një ngjyrë pa ngjyrë
që karakterizon gjithë “kapriçot” anti
socialiste të Maks Velos.

Në kuadratin konvencional të formatit,
autori, së pari organizon sipërfaqen e cila në
këtë rast duket dhe si një sipërfaqe letre ku
arkitektet dhe inxhinierët e ndërtimit
realizojnë planimetrinë e godinave në prerje
shumë planëshe. Pra, “themelet” e gjithë
këtyre konfigurimeve simbolike dhe në
trajta të kuptueshme, përpara se të lemë
volume në hapësirën që nënkupton e bardha

Maksi dhe arti primitiv

Maksi nuk e ka bërë veprën e tij
thjesht dhe vetëm për të sfiduar artin
zyrtar që sterilizonte lirinë e ekspre-
sioneve, as si mohues dhe përbuzës
i vlerave plastike që dhe në këtë art
dogmatik ekzistonin nën shumë
artistë të talentuar. Jo, ai arriti të
kuptonte dhe ndiente që në qelizë
lirinë e shprehjes dhe të mendimit,
vetëm mbi suprinën konvencionale të
së cilës ndërtohej një art i madh dhe
modern. Ai ka ndjerë gjithashtu
përkatësinë me artin e madh modern
të pas luftës, që me zbulimet e veta
e çoi njerëzimin drejt demokracive
dhe të drejtave të njeriut.

Në këto grafika ekzemplare

Në këto grafika ekzemplare dhe të
pangatërrueshme, në shprehjen
shqiptare dhe jo vetëm, ai arrin të
bashkojë në disa arte të quajtura
figurative. E para është arti i arkitek-
turës dhe i inxhinierisë. Tjetra është
skulptura, në kuptimet e saj bazike
dhe primordiale, e parë si një vazhdim
i arkitekturës. Elementi i tretë është
grafika e bardhezisë, në përplasje të
fuqishme të konfigurimeve shumë të
pasura të formave (shih këtu grafikën
dance e realizuar në 1993).

Nga Anastas Kostandini formave (shih këtu grafikën dance e
realizuar në 1993). Një tjetër dukuri është
karakteri monumental i këtyre
konfiguracioneve simbolike në të cilat nuk
është e huaj lëvizja ashtu si e kundërta e
kësaj – ngrirja metafizike. Maksi lehtë të
provokon, duke ia dalë që grafikat e tij t’i
shtjellojë si godina të çuditshme plot
animacione njerëzore qoftë mbi sipërfaqen e
terrenit “tokë”, ashtu dhe mbi tokë me
dimensionet në hapësirë. Po ashtu, vihet re
dhe një tjetër dukuri. Eshtë veshja me
kuptime dramaturgjike, deri në subjekte dhe
skena njerëzore të morisë së formave të
pafundme dhe tmerrësisht kontrastuese të
këtyre figuracioneve. “Te sheshi” viti 2000,
ose “Teatri në fshatin primitiv” viti 2016,
“Ndërmjetësim” viti 1998, “Postmodernia në
fshat” viti 2000. Me të gjitha “armët” e botës
figurative, Maksi dëshiron të flasë duke ia
dalë të thotë një unitet vlerash që të kujtojnë
kompleksitetin e arteve që njerëzit primitivë,
antikë, deri në atë të sotmit kanë përdorur
për realizimin e veprave të mëdha e të
pavdekshme. Konstruktet vizuale dhe
vizionare të Maksit të kujtojnë tempujt,
urbanizmin dhe rrjetin urban mbi të cilat
qëndrojnë të gjitha detajet dhe kuptimet sado
të vogla qofshin. Pa ç’ka se duket sikur nuk i
përket gjuhës vizuale, kuptimet që lindin prej
famave janë si destinacioni final i autorit.
Asnjë gjest grafik apo teknik nuk është bërë
pa qëllim dhe kuptim. Rendja mbas
inkoshiencës shpërdoruese dhe rraskapitëse
të formaliteteve duket se është e huaj për
Maksin. Ai dëshiron të flasë, dëshmojë,
tregojë dhe të denoncojë me format e tij
simbolike. Ai rindërton sipas mënyrës së tij
gjithçka, paralel mbi të njëjtën truall ku të
gjithë të “tjerët” realizonin të ashtuquajturin
art të realizmit socialist. Maksi nuk ka bërë
veprën e tij thjesht dhe vetëm për të sfiduar
artin zyrtar që sterilizonte lirinë e
ekspresioneve as si mohues dhe përbuzës i
vlerave plastike që dha në këtë art dogmatik
ekzistonin nën shumë artistë të
talentuar. Jo, ai arriti të kuptonte dhe

dhe të pangatërrueshme në shprehjen
shqiptare dhe jo vetëm ai arrin të bashkojë
në disa arte të quajtura figurative. E para
është arti i arkitekturës dhe i inxhinierisë.
Tjetra është skulptura në kuptimet
e saj bazike dhe primordiale e parë
si një vazhdim i arkitekturës.
Elementi i tretë është grafika e
bardhezisë, në përplasje të fuqishme
të konfigurimeve shumë të pasura të

e letrës tonë, si sipërfaqe mbi truall. Ato të
çojnë lehtë të mendosh dhe volumet që
derivojnë, nëse këto sipërfaqe të zeza mbi të
bardhë i imagjinon si vegullime territori.
Maksi rregullon në paqe një territor kaotik
në mënyrë shumë të organizuar.
Përgjithësisht këto sipërfaqe ndërtimi mbi
tokë nuk janë ashtu vetëm për arsye të një
planimetrie artistike dhe simbolike, por dhe
për arsye të tjera. Në këto vizatime
primitiviste dhe shumë moderne të bie në
sy këmbëngulja e artistit për rrugën e tij dhe
pandryshueshmëria e habitshme në një
hark kohor shumë të zgjatur (prej vitit 1964
deri më tash). Në këto grafika ekzemplare

Në foto:
Kopertina e librit

Në foto:
Maks Velo



Në foto:
Punime të
Maks Velos
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“Milosao” e këtij numri ishte relativisht e
mirë. Tema kryesore iu la një dokumenti të
hershëm sa i përket ndarjes dhe politikës që
do ndiqej me shkrimtarët. Nuk besojmë që
ishte shtjelluar shumë mirë, por gjithsesi
autori është munduar të sjellë më të mirën.
Fabula ishte ngritur mbi një dokument që
është ruajtur në arkivin personal të Dhimitër
Shuteriqit, ish-kryetar i Lidhjes së
Shkrimtarëve, një nga drejtuesit kryesor të
grupit për kodifikimin e metodës së Realizimit
Socialist në Shqipëri. “Në vitin 2009, ky
dokument bashkë me materiale të tjera janë
dorëzuar në Arkivin Qendror të Shtetit.
Dokumenti ka 13 faqe të shtypura me makinë
shkrimi, me dialekt të theksuar toskë, dhe
mban datën 13 korrik. Me shkrim dore është
shënuar viti “1947”. Po me shkrim dore është
shkruar edhe autori i pretenduar i materialit,
Behar Shtylla (Arkiva e PPSH, Dosja nr. 356), i
diplomuar në Itali për letërsi, cili asokohe ka

qenë zyrtar i lartë i Partisë Komuniste dhe më
vonë ka punuar në fushën e diplomacisë”,
shpjegon autori. Në fakt mungonte pak
koncepti kohor kur është shkruar dhe të gjithë
rrethanat, por duhet të vlerësojmë autorin për
përpjekjen e tij.

Profesori mjek Pandeli Çina na kish sjellë
përkthimin e poetes së tij të preferuar
Shimborskës, me një kujdes gati të ndjerë, por
që gjithsesi kërkonin dhe pak më shumë ndjesi
për t’iu afruar teknikave të saj poetike. Në këtë
numër kishim mike edhe një shkrimtare
boshnjake, që redaktori, i ngulur pak si tepër
në punët e tij, nuk mundi ta takonte për të
ndarë më shumë gjëra. Ajo ishte e ftuara e
Shtëpisë Rezidenciale “Poeteka”. Në të
shkuarën dhe sot Jasna Shamiç ka
bashkëpunuar me revista letrare të njohura
në rajonin tonë dhe në Europë, ka marrë pjesë
në konferenca ndërkombëtare në shumë
qendra studimore të botës dhe ka dhënë
leksione në mjaft universitete të ish-
Jugosllavisë dhe Europës. Jasna Shamiç është

edhe Drejtoreshë e Knjizevna sehara për
shqyrtimet letrare. Si autore e shumë librave
(poezi, romane,) ajo ka botuar në gjuhën
frënge dhe në gjuhën boshnjake. Shkruan
gjithashtu edhe filozofi dhe ese.

Ndërkohë që redaktori la vend edhe për
përkthyesen Myzejen Shapllo dhe
shënimeve të udhëtimit. Autorja, ish-
studente në Rusi, na erdhi me shënime
udhëtimi nga vendi me të cilin është i
dashuruar. Nuk kam për qëllim të tregoj të
gjitha çfarë pashë gjatë kësaj vizite të
shkurtër, sepse është e pamundur të mbahen
mend, por do desha t’ju tregoja sa kishte
ndryshuar vendi ku unë kalova vitet e rinisë,
ku u rrita si moshë dhe si njeri, ku mora
kulturë dhe drejtim në jetë, shprehet ajo me
shumë empati... Në fakt, mund të na kishte
dhënë pak më shumë, po të ishte më e dhënë
në këtë zhanër por dhe pak më spontane, por
gjithsesi mbetet zgjidhja e saj. Gjithsesi,
mund të thuhet se numri ishte i mirë. Layout
punoi thjesht dhe qartë.

MEA CULPMEA CULPMEA CULPMEA CULPMEA CULPAAAAA …nga numri i shkuar

Që kur lexuesi i thjeshtë bën përpjekjen
e detyrueshme të hapi libretin e ri

pikturik të artistit Maks Velo ka rënë në
botën moderne. “Fshati modern”, një cikël
i tërë punësh, nisur në vitet ’60 ka qenë një
habitat, ku autori ka strehuar veten por ka
gjetur edhe mënyrën e tij të shprehjes. Mu
ashtu si e mendonte dhe e ndjente. Një cikël
i tërë, me plot 500 vizatime, i cili për hir të
së vërtetës ka nisur në mënyrë preçize prej
vitit të largët 1964. Janë të njohura tashmë
në krijimtarinë e Velos vizatimet abstrakte
të asaj kohe si “Tri shenjëza”, por shumë
pak të perceptueshme për të mos thënë
shumë të dënueshme për një masë kolegësh
të tij, që bënin karrierën e tyre me kanonet
e Realizmit Socialist. Por mu ato punë do
të ishin në një farë mënyre edhe shenja e
dënimit dhe justifikimi mbi dënimin e tij,
bajagi të gjatë. Shumë prej punëve parake
të tij u ekzekutuan. Pas viteve ’90, mu në
bazë të fotografive të veprave që ruheshin
në dosjen e përpunimit të hetuesisë, ai i
rimori si tema dhe mundi të restauronte
atë korpus që i ka kapluar të gjithë artin e
vet. “Cikli është një rrëfim i plotë. E bëra
që fshati primitiv të mos humbiste, të kishte
një magjepsje. Dhe ashtu u bë. Primitiviteti
është vetë i pazakontë. Ai ka brenda
tragjizmin e zhdukjes, shpresën e së
ardhmes dhe madhështinë e thjeshtësisë.
Sa herë jam në vështirësi dhe banoj aty dhe
pastaj kthehem dhe mund të vazhdoj
betejën. E di që e kam të fituar”, tha Velo.
Për artistin lëkura e tij e vërtetë është letra
e vizatimit.”

A ka punuar me vetëdije për t’iu
shmangur Realizimit Socialist? Apo ka
dashur të jetë një zë i veçantë në artin e
tij? Studiuesit e interesuar kanë masën e
materialit, ku mund të abstragojnë por
edhe të gjykojnë, kurse vetë autori e ka
përmbushur misionin edhe madje i gjeti
vetes një strehë, ku mund të punonte me
semiotikën e vet, por edhe me shpalosjen e
ideve të veta në artin kombëtar. Një art në
dukje shumë naiv, por që në vetvete ishte
një kapërcim i paprecedentë për artin që
predikonte Realizmi Socialist. Ka që e
kanalizojnë këtë lloj arti në të
ashtëquajturin art naiv. Por në kontekstin
e koncepteve të artit naiv thuhet se: ai

Pse u fsheh Maks Velo
tek “Fshati primitiv”?!

Nga Ben Andoni

ndryshe nga arti popullor, nuk tregon
domosdoshmërish një kontekst ose traditë të
dallueshme kulturore. Arti naiv është i
njohur dhe imituar shpesh për thjeshtësinë
dhe sinqeritetin e saj fëmijëror. Pikturat e
këtij lloji zakonisht kanë një stil linear të
paraqitjes e me një shprehje rudimentare të
perspektivës, thonë manualet që e
përkufizojnë këtë art. E Maksi nuk bën një
art naiv, porse u mundua që brenda kanoneve
të një arti, që është larg Realizmit, të tregojë
të gjithë vrundujt që e mundojnë. Ai vetë u
strehua në këtë art dhe kërkoi të gjente
prehjen e shpirtit por edhe shprehjen e tij
artistike, duke kontribuar me njohuritë, duke
përcjellë frymëzimet dhe përshtatur formën.
“Shpërfytyrimet” e kësaj bote ishin në një
farë mënyre vetë shpërfytyrimet reale të
botës së vërtetë ku jetonte individi socialist.
Dhe, për autorin duhej një përzierje e tillë
pasi tek e fundit kjo përzierje primitivitet-
modernitet, e grishte modernin që për të
shpëtuar të shkonte e të jetonte në fshatin
primitiv, atë që Maksi u fsheh për të bërë artin
e tij. ”Libri është një abetare e qytetërimeve.
Fshati primitiv bëri që të jem në harmoni me
botën. Ai ishte vendi i veçantë ku mund të
fshihesha dhe t’i shpëtoja diktaturës.
Diktatura komuniste aty nuk arrinte dot. Në
mes të atij fshati është ngritur busti im, ai i
vërteti. Ai jam unë”.

Vazhdimisht Maksi është munduar të
provokojë përmes artit të tij, por edhe të
tregojë se vendos shina të tjera, ku do të
trasojë rrugën e vet. Në këtë rast, kur do
përmendë fshatin primitiv, ai do të thotë para
publikut se: “Bishat e buta më bënë të kuptoj
artin. Shkëmbinjtë filluan të vrapojnë si
kuajt. Gurët fluturuan në qiellin alumin dhe
u shndërruan në mozaikë. Moderniteti i
primitives është fillimi i vërtetë se është
fillestari që përsëritet”. Maks Velo, arkitekt
në profesion, është publicist dhe shkrimtar
dhe në jetë ka provuar dënimin në vitin 1978
sepse: vepra e tij “inspirohet nga Modigliani,
Braque dhe Picasso, duke iu kundërvënë
metodës së realizmit socialist”. Arti i tij ishte
një nga arsyet që dënimi për të ishte monolit
dhe i pakthim. Filloi një jetë të vështirë pas
vitit 1986 kur u liria nga burgu, por që e
intensifikoi artistikisht pas vitit ’90, kur
Shqipëria e hodhi poshtë sistemin e vjetër.

ndiente që në qelizë lirinë e shprehjes
dhe të mendimit, vetëm mbi suprinën

konvencionale të së cilës ndërtohej një art i
madh dhe modern. Ai ka ndjerë gjithashtu
përkatësinë me artin e madh modern të pas
luftës, që me zbulimet e veta e çoi njerëzimin
drejt demokracive dhe të drejtave të njeriut.
Maksi nuk është vetëm një realizues artistik.
Ai së gjithash është një vizionar qytetërimi,
gjithashtu Maksi transferon natyrshëm
modernitetin dhe modernizmin deri në

qelizat e një shoqërie të vogël periferike si
ajo e jona. Shoqëri që prodhon pafund
probleme duke humbur shpesh ekuilibrin
dhe normalitetin. Vepra e profesor Maksit
flet shumë më tepër se sa teksti i tij profetik
dhe minimalist. Ai kërkon të rindërtojë në
një kuadrat gjithçka dhe gjithë territorin
kombëtar e ballkanik në kuptime njerëzore,
urbane, plastike, simbolike, harmonike.
Maksi afirmon harmoninë mbi kaosin.
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PPOEZIA LETËRSIA KLASIKE E NOBELIT

Kjo poemë është përkthyer në shqip nga disa autorë.
Ndër ta Fan Noli, Skënder Luarasi, Robert Schvarc,
Vedat Kokona, Ukzenel Buçpapaj, Diabolis
Dassaretis dhe Dine Dine. Përkthimi prej kaq shumë
emrash të shquar të kulturës shqiptare tregon jo
vetëm bukurinë e pafund të kësaj poeme, stilin,
vargun, mesazhin por edhe larminë e
jashtëzakonshme dhe aftësinë e pafundme
shprehëse të gjuhës sonë të ëmbël shqipe. Unë e
nisa si një eksperiment shumë të vështire dhe
guxova ta rreshtoj punën time përkrah këtyre emrave
të nderuar, shkruan autori, duke na sjellë sfidën e tij...

“IF” (Në qoftë se) është një poemë e shkruar nga laureati britanik i Çmimit Nobel,
Rudyard Kipling, në vitin 1895. Ajo u publikua për herë të parë në vitin 1910 si një
nderim që ai i bëri Leander Starr Jameson – it. Ajo është shkruar në formën e një
këshille prindërore ndaj djalit të poetit, John – it dhe ka formën e një poeme të shkruar
si një shembull i stoiçizmit të periudhës viktoriane. 

NGA RUDNGA RUDNGA RUDNGA RUDNGA RUDYYYYYARD KIPLINGARD KIPLINGARD KIPLINGARD KIPLINGARD KIPLING

Mos e humb toruan kur tjerëve për-rreth teje iu është tretur!
Dhe  veçse  të fajsojnë ty asgje nuk iu ka mbetur…
Nëse i beson vetes kur të gjithë njerëzit tek ty dyshojnë,
Leri të qetë, hapur dyshimin ndaj teje ta tregojnë!
Nëse pret dot dhe nga pritja e gjatë nuk lodhesh,
Ose i rrethuar prej gënjeshtrash atypari ndodhesh,
I urryer po qe, urrejtjen – me urrejte mos e zëvendëso!
Dhe përsëri as si më i miri, as më i zoti mos u trego!

Nëse endërro – bëje, por ëndrra mos të të sundojë!
Nëse mendo – mendo por mendimi thjesht mos të mundojë!
Nëse njësoj i duron edhe triumfin edhe dështimin,
Dhe këta, si dy mashtrues ta venë në prove durimin,
Në se arrin të dëgjosh të vërtetën që vetë e ke thënë,
Të shpërdredhur  prej kopukëve, në kurthin e tyre për të shtënë,
Ose të shohësh gjërat që iu kushtove jetën, në rrënim,
Ndalo dhe hoop! Rindërto bash prej mbetjeve në shkatërrim!

Nëse do mund t’i mblidhje tërë fitimet e jetës tënde, në një!
Dhe të rrezikoje t’i humbësh në një bast:  Kokë a Pilë,
Të filloje nga  e para, dhe tash pa asgjë, pa shtëpi a vilë,
Të mos e kthesh kokën mbrapa për atë që nuk vjen më.
Nëse do bëje të të bindeshin trupi, zemra e nervi zemërak,
Edhe për shumë kohë për ato që nuk kthehen më kurrë,
Dhe kështu të mbahesh kur s’ka mbetë më për ty, aspak,
Përveç ofshamës që të ysht pa ndarë: Mbahu bre burrë!

Nëse flet dot me turmat pa e humbur  virtytin,
Ecën përkrah mbretërish, i thjeshtë e njerëzor,
Nëse nuk e sheh të keqen as tek armiqtë as miqtë që të cytin,
Nëse njerëzia besojnë tek ti, por nuk të shohin si hyjnor,
E nëse mund të mbushësh minutën e mosfaljes, aq e vështirë,
Me gjashtëdhjetë sekonda të gjata që të qetësojnë, si shërim:
E jotja është Toka dhe gjithçka që gjendet në të, e qetë dhe e dlirë,
Dhe çfarë është më e vlefshmja: Ti do jesh Burrë – biri im.

Përkthyer nga Mal Berisha, Diplomat, Historian & Publicist

NË QOFTË SE!
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AARGUMENT Postmodernizmi është konsideruar lëvizje që ka sjellë disa funde: fundin e metanarrativave si idealizma kolektive,
fundin e historisë si fund të sistemeve totalitare, fundin e realitetit si fund të simuluar, fundin e seriozitetit si fund të
nostalgjisë, fundin e frymëzimit si fund të sakralitetit të letërsisë, fundin e magjisë si fund të trikave magjike të
autorit, fundin e krjimit si fund të origjinalitetit dhe fundin e romanit si fund të pastërtisë zhanrore. Ndërsa, nga
vitet ’90, ka filluar të flitet për një fund tjetër: fundin e postmodernizmit. Le t’i shohim fundet që solli kjo poetikë,
për të parë pastaj edhe fundin e saj.

Nga Ag Apolloni

ROMANI NË
POSTMODERNIZËM

Në postmodernizëm, romani është kon-
sideruar formë dominante letrare. Por,
kur dihet që brenda kësaj forme janë
futur edhe poezia, drama, tekstet e
ndryshme shkencore, fetare, politike
etj., atëherë vihet në dyshim vetë
natyra e romanit. Romani ka dominu-
ar, por sapo të bëhet pyetja se sa për-
qind ky roman ka qenë roman dhe sa
përqind forma të tjera, atëherë lind
dyshimi mbi dominimin e tij, ose lind
nevoja për ta parë atë më shumë si
brikolazh zhanresh sesa si formë të
vetëmjaftueshme. Pra, romani ka mar-
rë fund pikërisht nga goditja që ia kanë
dhënë së brendshmi zhanret e tjera.

POSTMODERNIZMI SI TEORI
Postmodernizmi edhe kur trajton tema
serioze, i përpunon në struktura ko-
mplekse dhe i filtron nëpër diskurse
ironike. Ironia artikulohet jo thjesht si
një tallje, por më shumë si një pancir
racional që e mbron shkrimtarin nga
nostalgjia për të kaluarën. Për ta luftu-
ar nostalgjinë, postmodernizmi gjithç-
ka e kthen në lojë ironike, prandaj edhe
epoka e postmodernizmit është quajtur
ndryshe edhe “epokë e ironisë”.

FUNDI I METANARRATIVAVE

Pra, fundi i konflikteve është
fillim i jetës paqësore dhe fund i
historisë njerëzore, që është bërë
objekt edhe i Fukuyama-s, sipas
të cilit,  fundi i historisë
domethënë ardhje e demokracisë
liberale si forma e vetme e duhur
e qeverisjes për të gjitha shtetet
(shih Fukuyama 1989).

Natyrisht edhe teza e Fukuya-
ma-s është vënë në dyshim dhe
është kritikuar nga filozofë të
ndryshëm, pasi që synon t’i
bindë njerëzit se demokracia e
“stilit amerikan” është i vetmi
sistem politik korrekt, pavarë-
sisht që kjo tezë ilustrohet edhe
me shembuj nga Bashkimi Euro-
pian dhe proklamon pluralizmin
demokratik.

FUNDI I REALITETITFUNDI I REALITETITFUNDI I REALITETITFUNDI I REALITETITFUNDI I REALITETIT
Edhe pse ka prejardhje re-

ligjioze, termi simulacion (lat. sim-
ulacrum) lidhet me realitetin post-
modern. Sipas Jean Baudrillard-it,
i cili e inauguron dhe përfaqëson
filozofinë e simulacionit, realiteti
i sotëm më nuk është realitet,
sepse në të dominon virtualiteti.
Konceptin e simulacionit ai e ba-
zon në botën virtuale që na e ofron
ekrani, në botën e simuluar të
“Disneyland”-it, në pushtimin e
botës nga mediat që e tranfor-
mojnë botën tonë në një hiperre-
alitet. Prandaj, për të ishte nor-
male që, pas rrëzimit të Kullave
Binjake më 11 shtator 2001, të
jepte deklaratën: “ata e bënë, por
ne e dëshiruam”, duke sugjeruar
me këtë se na kishte marrë malli
të ndodhte diçka e vërtetë dhe e
madhe në realitet, pasi gjërat e til-
la ndodhnin vetëm të simuluara.

Sipas Baudrillard-it, hiperreali-
teti si gjendje postmoderne e ka
zëvendësuar realitetin. Interneti
dhe mediat kanë krijuar realitetin
medial që ka sjellë fundin e reali-
tetit banal. Rrjedhimisht, ashtu siç
është kthyer realiteti në hiperre-
alitet, edhe letërsia është kthyer
nga fiksioni në surfiksion (Spanos),
apo metafiksion (Hutcheon).

FUNDI I SERIOZITETITFUNDI I SERIOZITETITFUNDI I SERIOZITETITFUNDI I SERIOZITETITFUNDI I SERIOZITETIT
Postmodernizmi edhe kur traj-

ton tema serioze, i përpunon në
struktura komplekse dhe i filtron
nëpër diskurse ironike. Ironia ar-
tikulohet jo thjesht si një tallje, por
më shumë si një pancir racional që
e mbron shkrimtarin nga nostalgjia
për të kaluarën. Për ta luftuar nos-
talgjinë, postmodernizmi gjithçka
e kthen në lojë ironike, prandaj
edhe epoka e postmodernizmit ësh-
të quajtur ndryshe edhe “epokë e
ironisë”.

Sipas Linda Hutcheon-it, rrëfi-
mi postmoder n, duke qenë
metafiksion historiografik, është

“pastime ëith past time” (1988:
105-123). Kjo zbavitje, siç mund të
merret me mend, kufizohet me
përmbajtjen, ndërsa loja vazhdon
edhe me formën (montazh,
kolazh, brikolazh etj.). Kështu,
ironia është një filtër postmodern
i rrëfimeve serioze.

FUNDI I FRFUNDI I FRFUNDI I FRFUNDI I FRFUNDI I FRYMËZIMITYMËZIMITYMËZIMITYMËZIMITYMËZIMIT
Në antikitet, frymëzimi shihej si

akt sakral që i printe krijimit, ose
shkrimit. Supozohej se poeti, gjatë
frymëzimit (inspirimit), ishte në

injoron frymëzimin nga muzat. Ve-
pra postmoderne kontrollohet nga
arsyeja, jo nga emocionet.

FUNDI I MAGJISËFUNDI I MAGJISËFUNDI I MAGJISËFUNDI I MAGJISËFUNDI I MAGJISË
Për kohë të gjatë, lexuesit kanë

lexuar romanet që u janë ofruar
atyre si rezultat, jo si proces. Teor-
icienët që nga kohët e lashta kanë
folur për parimet e shkrimit të ve-
prës letrare, por pa procesin e kr-
ijimit. Krijimi është konsideruar si
një lloj magjie e shkrimtarit, i cili
na ofron vetëm rezultatin e atij pro-
cesi magjik.

Mirëpo, në postmodernizëm
shpjegimi i këtij procesi kthehet në
parim krijues dhe njihet me emrin
“poioumenon” (Alastair Fowler
1989: 372). Ky term i referohet një
tipi specifik të metafiksionit në të
cilin tregohet për procesin e krijim-
it, kur, për shembull, narratori (apo
autori) gjatë rrëfimit shqetësohet
për veprën që po e krijon dhe nis e
shpjegon sesi e ka filluar, si do ta
vazhdojë dhe si do ta mbarojë. Ky
fenomen haset shpesh, si p.sh. te
Vladimir Nabokov (Pale Fire), Sal-
man Rushdie (Midnight’s Chil-
dren), Kurt Vonnegut (Slaughter-
house-Five, apo Breakfast of  Cham-
pions) etj.

Fenomeni poioumenon është
bërë shenjë identifikuese e roman-
eve postmoderne, kur lexuesi, në
njëfarë mënyre, bëhet pjesëmarrës
në ndërtimin e teksteve postmod-

erne, ose së paku lejohet
të jetë i pranishëm në
punishten e shkrimtarit
për t’i parë trikat e
magjisë së tij.

FUNDI I KRIJIMITFUNDI I KRIJIMITFUNDI I KRIJIMITFUNDI I KRIJIMITFUNDI I KRIJIMIT
Edhe pse të gjithë sh-

krimtarët e një gjuhe
posedojnë sasi të bara-
bartë të shkronjave, disa
quhen të mëdhenj e disa
të vegjël. Edhe pse të
gjithë shkrimtarët e një
gjuhe përdorin shkronja
të njëjta, prapë mun-
dohen të jenë të ndry-
shëm. Të gjithë sh-
krimtarët e një gjuhe
kanë një alfabet,
domethënë kanë në dis-
pozicion numër të bara-
bartë shkronjash. Logjik-

isht, krijuesi më i madh i një kom-
bi është shpikësi i alfabetit. Të
tjerët nuk janë krijues (shpikës),
por kombinues. Paradok-
salisht, krijues konsidero-
hen këta të dytët, jo ai i
pari, çka do të thotë se
krijues janë kombi-
nuesit, jo shpikësit.

Në këtë rrjedhë, Um-
berto Eco si makinë të
parë kombinatorike e
shihte alfabetin. Njerëzit
e ndryshëm kombinojnë
shkronja të njëjta. Njerëz-
it e ndryshëm kombinoj-
në “ndryshe” shkronjat e
njëjta. Me terma të

Orëell-it, mund të themi se “të
gjithë shkrimtarët janë të barabar-
të, por disa shkrimtarë janë më të
barabartë se të tjerët”. Janë “të
barabartë” (të njëjtë) në mjetet
(shkronjat) që kanë, por janë “më
të barabartë” (të ndryshëm) nga
aftësia që kanë për t’i përdorur ato
mjete. Dhe, jo te krijimi, por te “ko-
mbinimi ndryshe” qëndron vlera e
shkrimtarëve.

Shpikje është alfabeti. Gjithçka
tjetër në letërsi është kombinim
shkronjash, veçse në postmodern-
izëm romani nuk mund të quhet
thjesht kombinim shkronjash, por
kombinim shenjash, pasi që në të
futen edhe imazhe, domethënë ap-
likohet metoda e montazhit, me
teknikat collage, cut-up, apo dé-
coupé (e filluar me dadaistët dhe e
pasuar nga postmodernistët), që
lejon implikimin e fotografive, pen-
tagrameve, pikturave, vizatimeve
dhe skicave në tekst.

Potpuria (Ëalker 1996) në teor-
inë postmoderne shënjon veprën që
përzien gjithçka brenda vetes, ve-
prën që ndërtohet sipas teknikës së
montazhit dhe jep rezultatin e
kolazhit. Arti nuk ka kufij

gjeografikë, prandaj inkuadrimi i
kulturave të ndryshme brenda një
vepre arti është krejt normal, sido-
mos sot, kur arti shihet më shumë
si kombinim sesa si krijim. Autori
postmodern nuk e koncepton
origjinalitetin si shpikje ex nihilo,
por si mënyrë specifike e trajtimit
të një objekti.

Siç thotë John Barth, letërsia
postmoderne është “letërsi e shter-
uar”, prandaj ajo operon me prak-
tikat e mëparshme, duke fituar
kështu epitetin “letërsi e rim-
bushjes”; ajo pranon brenda saj të
gjitha praktikat e mëparshme
letrare, ngaqë është një “ars com-
binatoria”. Për shkak se vepra post-
moderne është brikolazh, autorët
postmodernë shpesh janë akuzuar
për plagjiat. Ndër shembuj më të
njohur është D. M. Thomas me ro-
manin “Hoteli i Bardhë”, që imiton
shumë stile, përzien shumë mate-
riale të trajtuara edhe më parë nga
të tjerët dhe përmban disa para-
grafë nga “Babi Yar” i Anatoli Kuz-
netsov-it.

Kështu, krijimi merr fund si
origjinalitet dhe jeton nën maskën
e autenticitetit.

FUNDI I ROMANITFUNDI I ROMANITFUNDI I ROMANITFUNDI I ROMANITFUNDI I ROMANIT
Sipas studiuesve Ëellek e Ëar-

ren, “teoria e gjinive është parim i
prejardhjes: ajo e klasifikon letërs-
inë dhe historinë e letërsisë jo si-
pas kohës ose vendit (periudhës
apo gjuhës kombëtare), por sipas
tipave të posaçëm letrarë të orga-
nizimit ose të strukturës” (1984:
226). Kjo teori e tri gjinive letrare
u inaugurua në kohën e roman-
tizmit. Lirika, epika dhe dramati-
ka janë arkigjinitë e triadës
romantike (Genette, 1979: 70).

gjendje dehjeje hyjnore dhe se i
përkiste Zotit (gr. enthousiasmos –
t’i përkasësh Zotit). Ky koncept u
ruajt deri në romantizëm, u vu në
dyshim në modernizëm, u mohua
në postmodernizëm. Kalimi i letër-
sisë nga shkalla zero në shkallën e
dytë, tregon kalimin nga inspirimi
në kombinim. Së këndejmi, krejt
letërsia postmoderne është “ars
combinatoria”, me stil brikolar.

Në letërsinë postmoder ne,
frymëzimi mohohet, sepse autori
postmodern e merr lëndën nga li-
brat dhe nga dokumentet e ndry-
shme, për ta strukturuar tekstin e
ri si rrjet referencash e citatesh të
panumërta. Erudicioni i autorit e

Vijon nga faqja 1
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ah oh eh
ëhë
ncuk ncuk ncuk
pëshpërima veten nduk
fort po shndrrit ky diell e pak po nxeh ah oh eh
më mirë shqetësime se mërzi
nga maja e gishtit te vrima në zemër dhimbjet
apori
mbi shpatullat e kohës toka shterpë
u shkretë
e ardhmja tall utopitë
përditë
sjam sizifi jam guri
shpateve thepisur vend kam zënë
dhe i huaj dua të mbetem
vetëm
era që zë fill s’di se ku
pyetjen sjell si në ëndërr
ajaks i dashur pse më sheh ashtu
sjam odiseu sjam orfeu jam demokleu
me ëndërrat asgjë s’ka ndryshuar
ato kurrë s’u ndanë
po kjo dritë ka feksur po këta sy i kanë parë kaq të habitur
herë të verbuar herë të dremitur
poetët i mbajnë në sy bebet
kërrusur zëmekur
shenjë përulja shije mehja
xixëllonjat s’dinë asgjë për dritën e tyre
mbetjen
ajthi ndjell të bukurën e dheut
stepjen
ajo nuk është emër
nuk është femër
është shemër
ah oh eh ëhë ncuk ncuk ncuk vetëtima veten nduk
fort po shndrrit ky diell e pak po nxeh ah oh eh
më mirë shqetësime se merzi nga maja e gishtit te vrima në zemër
dhimbje aporitë
jam guri s’jam sizifi
dihatjet e kohës
marrakotjet
e ardhmja tall përditë utopitë
e bukura e dheut s’është emër s’është femër është shemër
që përqesh shëmtitë
s’jam sizifi jam guri
mbi shpinë e në qafë varur rri
si gjithë blasfemitë
që ditën e parë s’jam ai për të cilin kam lindur
nga të nëntë qiejt bashkëqëndrorë që nebuloza sjell
shtatë kam për ti parë patjetër
në jerm në vegime ka agime
nebuloza shtëpija ime
ne jemi të verbër prej syve tanë heraklitjanë
ne jemi të shurdhër prej veshëve tanë prozaikë
ne jemi të rëndomtë prej mërzisë
si mëri e poezisë
diçka të re presim andej prej nga s’gjë s’ka ardhur
po kjo dritë po feks
po këta sy po e shohin
kaq të habitur
ca të verbuar ca të dremitur
natën
kur e bukura e dheut portat e nebulozës çel
marrakotjet i vjell
ajthi guri
jo sizifi
e ndjell
fort po shndrrit ai diell e pak po nxeh ah oh eh
ah oh eh
ah oh eh
ah oh eh
ëhë
ncuk ncuk ncuk
psherëtima veten nduk

07.04.2017

LETËRSIA SHQIPE

Goethe, si rebel romantik që
ishte, nuk i përfillte rregullat

e gjinive letrare, me arsyetimin se
kombinimi i tyre mund të prod-
hojë variante të pakufishme të
gjinive poetike. Po ashtu, edhe Ar-
istoteli nuk ishte ithtar i pastërtisë
së gjinive, ndërsa Platoni epopenë
e inkuadronte te mënyra mikse.
Linda Hutcheon, pasi ka studiuar
poetikën e postmodernizmit, arrin
në konstatimin se tashmë nuk
mund të flitet për gjini të pastër
të një vepre postmoderne, ngaqë
aty kemi intertekstualitet dhe “in-
teraksion gjenerik kompleks”
(1988: 139).

Prandaj, sot termat novelë (ang.
novella) dhe roman (ang. novele)
janë zhveshur nga kuptimi i për-
caktimit gjinor, por shënjojnë
vetëm atë që Genette e quan
“mënyrë” (fr. “mode d’imitation”),
që në këto raste është mënyrë nar-
rative, edhe pse brenda tyre hasim
edhe një sërë formash, diskursesh
e stilesh që, në rast të
mbajtjes së parimeve
strikte, do të duhej të
liheshin jashtë.

Në postmodernizëm,
romani është konsideruar
formë dominante letrare.
Por, kur dihet që brenda
kësaj forme janë futur
edhe poezia, drama, tek-
stet e ndryshme shken-
core, fetare, politike etj.,
atëherë vihet në dyshim
vetë natyra e romanit. Ro-
mani ka dominuar, por
sapo të bëhet pyetja se sa
përqind ky roman ka qenë
roman dhe sa përqind for-
ma të tjera, atëherë lind
dyshimi mbi dominimin e
tij, ose lind nevoja për ta
parë atë më shumë si
brikolazh zhanresh sesa si
formë të vetëmjaf-
tueshme. Pra, romani ka
marrë fund pikërisht nga
goditja që ia kanë dhënë së
brendshmi zhanret e
tjera.

FUNDFUNDFUNDFUNDFUND
Postmodernizmi shënoi

fillimin e një ndjeshmërie
të re dhe fundin e një

forme të vjetër, sepse u shkrua me
filtra ironikë dhe me kapacitet er-
uditi. Por, nga vitet ’90 është tentu-
ar që ai të zëvendësohet nga lëvizje
të tjera, të cilat e konsiderojnë atë
si periudhë të kryer.

Postmodernizmi ka marrë fund
si periudhë, ndërsa, si projekt i
kryer tashmë është kthyer në fon-
din e artë të kanoneve letrare (kla-
sicizmi, neoklasicizmi, roman-
tizmi, realizmi, modernizmi, post-
moder nizmi), duke ua lënë
radhën lëvizjeve dhe poetikave të
reja. Për fundin e postmodern-
izmit kanë folur edhe Linda
Hutcheon, Ihab Hassan, Andreas
Huyssen, Mieke Bal, Raoul Eshel-
man, Alan Kirby, Tom Turner,
Mihail Epstein, Eric Gans, Robin
van den Akker, Billy Childish e
Charles Thomson etj. Disa kanë
sugjeruar edhe emërtimet e
epokës që vjen pas postmodern-
izmit: performatizmi (Eshelman),
dixhimodernizmi (Kirby), post-

postmodernizmi (Turner), trans-
postmodernizmi (Epstein), post-
millennializmi (Gans), metamod-
ernizmi (van den Akker), rimod-
ernizmi (Childish e Thomson) etj.

Përderisa shumica e këtyre këm-
bëngulin në mbrojtjen dhe motiv-
imin e emërtimeve të tyre, Eshel-
man insiston në mbarimin e post-
modernizmit duke ia lënë kohës
emërtimin e epokës së re: “Ta pagë-
zosh epokën (apo çfarëdo tjetër në
shkencat shoqërore) është goxha
vështirë. Tash qarkullojnë shumë
emra – performatizmi, metamod-
ernizmi, dixhimodernizmi, post-
postmodernizmi, po i përmend
vetëm disa. Ndoshta duhen vite
para se të arrihet një konsensus i
vërtetë. “Postmodernizmi” nga
shumica nuk është pranuar si term
deri kah fundi i viteve ’80, kur tash-
më kishte mëse tridhjetë vjet në
qarkullim. Ne jemi në vitin e njëzet
të asaj që unë e quaj performa-
tizëm, kështu që kam kohë ende.
Fitoftë termi më i mirë!” (Eshelman
2014: 7). Andreas Huyssen nuk
preferon të shpikë një term për ta
pagëzuar këtë epokë kaotike, por i
referohet asaj me një term të hua-
zuar nga Habermasi: “unübersich-
tlich” (shih Huyssen 2015: 15). Lin-
da Hutcheon, e cila krijoi poetikën
e postmodernizmit, e pohon fundin
e postmodernizmit, por nuk prefer-
on të marrë pjesë në debatin për
pagëzimin e epokës së radhës: “ne
jemi në prag të diçkaje të re, ose
ndoshta tashmë kemi hyrë, dhe kjo
ka të bëjë me teknologjinë dixhitale
dhe mediat e reja sociale që tash
janë pjesë e jetës sonë. Nuk bëhem
merak nëse nuk kemi ende një
emërtim për këtë: do ta gjejmë. Por
e ndjej që është diçka e re” (Hutch-
eon 2013: 15). Ndërsa Ihab Hassan,
pyet veten se çfarë ka përtej post-
modernizmit, pastaj përgjigjet: “ne
mezi e kuptuam ç’ishte postmod-
ernizmi” (Hassan 2003: 303).

Tash për tash, nuk mund të di-
het se cili term do ta pagëzojë
epokën tonë, por një gjë dihet me
siguri: postmodernizmi, që solli
gjithë ato funde, ka marrë fund.
Gara e pagëzimit lidhet me fillimin
e një epoke pas postmoderniste.

(Ky shkrim me titullin “The End
of the Era of Endings” është botu-
ar në rrjetin më të madh të re-
vistave në Europë, “EUROZINE”.
Fusnotat dhe bibliografinë, për sh-
kak të hapësirës, i hoqi redaksia)



PPOEZIA Në karakterin e zakonshëm, ku
ndërthurren shumë elementë, vjen
kjo poezi e fundit e autorit tonë...

Nga Sokrat Paskali

S’JAM SIZIFI, JAM GURI
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1.1.1.1.1.
Mos pritni.
Prapa skenës, mos pritni.
Koha është tepër e qartë.
Mendimtari i Rodenit edhe çka tjetër mund të
kërkojë?!
Mes maskave si njohje, njerëzve nuk u besohet.
Gjenerata e parë e fotografive dokumentare ishte
besimi i fundit.
Sot në shqiptarhane më shumë flitet për qenin e
Lasgushit, Bubin se për poezinë e tij.
Kjo e vërtetë çfarë pasojash do të lë, nuk e di.
Me një qetësi të çliruar nga ankthi edhe kjo liri e
shumëpritur, nga ngjyrat e notës e humbi rrugën,
për të shprehur diçka të largët në histori e të afërt
për hapjen e rrugëve.
Lufta të bën të kuptosh pse bëhen luftërat.
Por as para lufës së fundit e pas luftës së fundit
nga rrjepacakët e tre përqindëshit të diasporës.
Për Kosovën.
Për bukën e gojës
Nuk ia dolëm ta kuptojmë se kah po frynë era.

2.2.2.2.2.
Autoriteti i njeriut, kur është i rrejshëm, është i
rrezikshëm.
Gjithnjë pak e më pak po mendoj pse është aq i
rrezikshëm.
Ka edhe diçka tjetër që nuk po e kuptoj.
Na ishte kur na ishte koha e Skënderbegave.
Me histori të pashpjegueshme të Ballkanit.
Dhe njohja e mosnjohja e kohës së Enver
Hoxhës, i cili duke kaluar nëpër kriza identiteti,
na bindi se jashta Shqipërisë komuniste nuk
ekziston asgjë.
Dhe koha e durimi i Gandit të Ballkanit.
Dhe koha e vuajtje të burgut të Mendelës së
Kosovës.
Dhe koha e Sokolave e Mic Sokolave që nuk
janë në listën e engjëjve.
Dhe koha për të dalur nga kjo lëkurë pa e
ditur pse.
Natyrisht se ka edhe shumëçka tjetër që na
ndjek e që na del përpara.
Për ta kaluar natën me dy a tri fjalë.
Nga kronikat e burgut.
E, mandej “Raca njerëzore duke u
shndërruar në skllevër” e përjeton edhe një
poshtërim.

3.3.3.3.3.
Nga një elegji për tokën, vetëm Zoti na mbeti
pa e parë.
Natyrisht, me fajin tonë.
Për ta fshehur të vërtetën, nga inati, edhe unë
gënjeva.
Është tepër vonë për ta fiksuar a jemi duke
qeshur apo duke qarë.

Koha e njerzve të pakënaqur po kthehet vonë.
Duke u rrëzuar pritëm gjatë.
Me bindje se kjo është Parajsa e vetme e mbyllur
mes maleve ku nuk shihet dielli.
Për të gjetur atë që e kërkojmë shfrytëzohet rasti.
Kjo histori është histori e botës që e kemi humbur.
Me ngatërresa e pa adresa e kalendar.
Me punë që nuk bëhet vetëm.
Kur nata dhe dita dalin nga kanalizimet e ujërave
të zeza.
Jo për të gjetur atë që kërkojmë, por për kohën
që nuk ka tjetër rrugëdalje.
Kot flasim: po na pëlqen, s’po na pëlqen...
Sa për të treguar kujt e nga kush.
Në tokën njerëzore.
Për çdo ëndërr.
Nëna natyrë një herë flet.
Lufta vazhdon edhe pas vdekjes.
Nga shpëtimi i mbyllur në kafaz, ktheva kokën
në anën tjetër të vdes i qetë.

4.4.4.4.4.
Një ditë dikush e pyeti Nastradin Hoxhën:
- Nastradin, çka po bën? Çka po pret?
- Po pres të shoh se cili po rrëzohet! Është
kënaqësi kur sheh se cili po rrëzohet.
Për t’i kuptuar më mirë njerëzit duhet të
presim.
Në kohën tonë nuk kishte kaq shumë njerëz të
pafytyrë. Patriotë me maska e pa maska.
Tani nga vetmia e kapur, nuk ka asgjë më
surreale se lufta e pasluftës dhe hapësira e
lirisë së humbur.
Nuk e di si më erdhi, por e thashë:
- Ta hajë dreqi edhe këtë luftë, edhe këtë liri.
Të humbur, e të humbur.

Përtej Ballkanit vlerësohen vetëm ata që janë
të dëgjueshëm.
Me shqetësime për një jetë të lumtur, nuhatja
ta prishë mendjen, kur mendjen e ke të
kurdisur mbrapsht.

5.5.5.5.5.
Po cili është dizajnimi i milionerëve të
pasluftës?!
Cili?
Ata edhe para luftës e kanë kuptuar rëndësinë
e parave.
Publikisht flasin se me nderë e përkushtim e
kanë krijuar pasurinë...

E atyre që janë rreshtuar për të kaluar nëpër
vrimë të gjilpërës.
Nga rreziku krijohen njohuri të shumta.
Edhe te intelektualët, që i kemi më shumë se
pak, po krijohet një vlerë e rrejshme.
Kjo kohë e pagabueshme njeriun e
pagabueshëm e gjen të varur në degë të një ulliri.
Një ditë pas varrimit, atij të gjorit i humb varri.
Flitet se e kishte të vështirë të përshëndetej me
njerëzit e pagabueshëm.
Fotografitë e tyre i shihte çdo ditë nëpër gazeta
dhe televizion.
Natyrisht në lajmet e para, në faqet e para.
Për ta mësuar jetën nga e para.
Hiqeni kapelën.
Qiteni kapelën.
Po kalon fatkeqësia...

7.7.7.7.7.
Çka nuk po më kujtohet?
Koha është ndalur.
Njeriu po vonohet.
Ajo që e kmi nuk po na mjafton për të qenë të
lumtur.
Nga frika nuk ka dëshmitarë.
Pas çdo fjale, lirisë përpara i del frika.
E vërteta mbyllet si ngjarje e kotë.
Atje ku duhet të shkojmë...
Edhe e ardhmja prek frikën.
Humbjen.
Fjalën.
Besimin.
Dhe fotografitë dokumentare.
Shkurt: miku im Robinson Kruso, i ditëve tona,
lëri teket, nazet, pritjet...
Të qeshur e të zymtë.
Planetin tonë të dashur e kemi dhier...
Dhe, ia kemi ndryshuar pamjen.
Dhe kemi mbetur nga diçka që kemi qenë.
Si humbës në mes të ditës.
Po shpresoj se këtu nuk është fundi.

Korrik, 2017

LETËRSIA E KOSOVËS

EESSE Ka pak nota metafizike proza e fundit e autorit të njohur kosovar. Thirrja e tokës është një e tillë që e kalon gjithçka
dhe i bën thirrje vetës jetës. Por, përgjigje të tilla nuk jepen në jetën e zakonshme, ndaj Rexhep Ferri shkëputet
nga realiteti dhe e kërkon gjetiu, në vise ku vetë ai s’ka qenë ndonjëherë... në përjetësi...

ELEGJI PËR TOKËN
Nga Rexhep FERRI

Fama dhe e drejta e tyre i takon një brezi që
kohën nuk e lë të ikën.
Për hir të së vërtetës, o Zot na ruaj mendjen
se u bëmë për të mos e njohur veten.
Sado i rëndësishëm që je, prapë nuk je
kërkushi.
Si eksperiment i dështuar vjen e shkon bashkë
me kohën e virgjëreshave të dhunuara.
Si derë e hapur.
Kur sytë e majmunit shohin më larg.
Shpejt humbet fytyra.
Besimi.
Duke mos parë fitimtarë.
Barka e shpëtimit më çoi të luftoj me dallgë.

6.6.6.6.6.
Kjo histori do të mbetet për histori që nuk do të
shkruhet kurrë.
Nga shpirti komercial, na kanë humbur të
gjitha ndjenjat për njerëzoren.
Këtij kortezhi i shtohet edhe një buzëqeshje e
ngrirë.
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1.
Këtu në fillim ishte Akullnaja e Labradorit nga Veriu në Jug
Lundrim galopant i një kali të bardhë e të verbër
Krifa dhe thundra të akullta ktheheshin në ujë
Në liqenin para dhjetë mijë vjetësh.
Këtu bën kryqin vetëtima dhe shirat vdesin me ylbere të gëzuara
Këtu mban frymën bubullima dhe rrënjët nën shkëmbinj flasin me ujrat
Zbrazet qielli dhe natën nga Hëna bie një grua.

2.
Nakomis bie nga Hëna: barkun - baticë si të gjithë nënat
Lindi të bukurën Uenonah, Uenonah
Këtu ujërat gjembojnë gjinjtë, burrat i ndezin për luftë e për gjah.
“Uenonah, kujdes nga Era e Perëndimit, Uenonah”…
Vajza s’e dëgjoi: Era e Perëndimit e mori në krahë.
Hiawatha, Hiawatha lindi: i fortë e i bukur sa s’ka
Gjyshja Nakomis në Hënë iku se nga Hëna ra…

3.
Minnehaha, Minnehaha – e vogël sa një kokërr gruri
Hiawatha i njomë: kalli misri
Gjithnjë bashkë si lumi me gurin, si fara me plisin.
Armatosur me shigjeta dhe vështrim shqiponje
Vjen Prijësi, vjen Prijësi
E sheh Hiawatha-n ngarkuar me tamburet e fitoreve
Burimet gurgullojnë, lumenjtë rrjedhin, loz fara me plisin.

4.
Mu shfaq magjistari Perlë Penda, çfarë shihte jashtë e fuste brenda
E godita dhe gjaku u avullua si ëndrra. Me sy nga Hëna shpika gërmat.
I pranova misionarët e krishterë dhe shefin e Rrobave të Zeza
Për kurorën mi fali puplat një skifter, ca yje ranë të flinin

në trastën me shigjeta
Minnehaha ime u tret, u bë erë, dimri e ngjiti te Hëna
I fundmi i mohikanëve m’u shfaq në derë, më ftoi në liqenin Xhorxh
Një grusht njerëzish kërcenim rreth zjarreve duke u lutur
Manhatanin e shitëm për 1050 dollarë (goxha vlerë!)

 ngaqë i ngjante gishtit të këputur…

Oh, sa i ngjante gishtit të këputur!

5.
Hiawatha modern ikur nga poemë e Longfellwout
në krahët e fuqishëm mban të tjera Minnehahan
me një lundër lundron në lumin Hudson
me shigjetat ndezë reklamat në Manhattan.
Oh, sa i ngjan gishtit të këputur!
Hiawatha i ri vërtitet rreth Liqenit Xhorxh
përshëndet pasagjerët e anijes “Minnehaha”
- Hej, Hiawatha, pse lodhesh atje poshtë!?...
Stërgjyshja Nakomis e thërret që nga Hëna.

6.  Kënga e Minnehaha-s:
Qetësi në varrezën e vjetër
Bar dhe drunj të shenjtë
Dhe drerë që dashurohen symbyllur.
Në Malet Adirondack po bie me dritën e Hënës
Sendërtohem në mish e në shpirt, u flasë luleve, të vdekurve nga
ligështia
Dhe të vrarëve nga baruti e shigjetat.
Drita e Hënës në baltë kallais kujtesat, i bënë të vdekurit me pasqyra.

Në çdo pasqyrë rri hapur një dritare, lulëzon një degë qershie
                                                                       dhe vdes një zog…
Këndon Minnehaha në avulloren “Minnehaha”
Topat në Fort Williams Henry shtijnë në ajër,
Në muzeun e fantazmve lulëzojnë muret-trungje
Dhe të vrarët: indianë, anglezë, francezë
Shpërndahen rrotull me ligjin e luleve.

Në çdo pasqyrë rri hapur një dritare, lulëzon një degë qershie
                                                                        dhe vdes një zog…

7. Hiawatha:
Të rrjedhësh me lumin Hudson drejt Manhattan-it:

gisht i zotit të Mikelanxhelos
zgjatur drejt  Njeriut
dhe prek Statujën e Lirisë!

Në duart e grataçielave - shpirtrat e reklamave
Si në duart e stërgjyshërve të mi skalpet e të vrarëve…
Rreth liqenit Xhorxh ende vrapon I fundmi mohikan.
Hej, miku im, eja bëhemi bashkë, rimishërim në breza të rinj
Zbresim buzë oqeanit në gishtin e këputur Manhattan
Shitur për 1050 dollarë!
Oh, sa i ngjan gishtit të këputur!
Gisht magjistar!

8. Mohikani modern:
Natën me lupën e Hënës mund të lexosh shkrime të padukshme
Vëllimet e pafund të shtretërve: afshin, dehjen, lotët
Mundimin për t’i shpëtuar kthetrave të hipnozës
Natën me lupën e Hënës.
Nata ngarkuar me mistere: oqeani papritmas lindi ishull të ri
Lundroni kolombë me flamujt e stereve, para se ishulli të zhytet përsëri!

LETËRSIA SHQIPTARE BASHKËKOHORE

PPOEZIA Që prej largimit të tij, poezia e Petraq Ristos synon një figuracion tjetër, që t’i
përshtatet hapësirës, por edhe emocionit të autorit tonë, në një nga vendet më
të mëdha dhe më të vrullshëm të globit...

Hiawatha modern, i fundmi i
mohikanëve dhe unë – emigranti i fundit

Nga Petraq RISTO Nata me tavernat e lodhura nga pijet dhe muzika
Femrat rimodelohen me dufe porcelani
Nën lupën e Hënës lexohet frika
Dhe unë lexoj shpirtrat, serioz si vëzhgues uragani.
Mbase duke parë veten me lupën e Hënës
Dyshimi bëhet zjarr, ëndrrat piqen në ferr si zogj pa pupla e pendë
Me lupën e Hënës shoh një ujk gjigant që vjen
                        me Gishtin e këputur të Manhattan-it ndër dhëmbë.

9. Unë - emigranti i fundit
Qiellin e kam alergji: në metrotë e Manhattan-it vendosa të rri
Me fishkëllima trenash, njerëz të lodhur, pëllumba të egër dhe minj
… lexoj gazeta me shi…
Fle në stola, ushqehem si mundem, lexoj gazeta me shi…
Amerikanë, kinezë, arabë, rusë… më mblidhen rrotull, ç’flasin s’e di
Lexoj gazeta me shi…
Muzikantë shëtitës, të verbër që shohin pikëllimin tim në sy
Të rinj akrobatë, prestigjatorë të lashtë ma ulin hënën përbri
Nakomis, Minnehaha, Hiawatha, mohikani i fundit më shfaqen
përballë,
Habi. Lexoj gazeta me shi…
Alarm për bombë… Kaos, çmenduri…
Policë me skafandra, agjentë e zjarrfikës, alarm i rremë…
Marr frymë. Qetësi. Lexoj gazeta me shi…
Takoj lypës, poetë, pastrues, mjekë, klerikë, vejusha në zi
Nën Hudson-in e madh gjej burimin dhe pi
Me rrënjët e Wall Street-it ushqehem – mrekulli
Lexoj gazeta me shi… Jetoj në metro
gjysmë urith e gjysmë njeri… Lexoj gazeta me shi…

Manhattan:
                  gisht i zotit të Mikelanxhelos
                  zgjatet drejt Njeriut
                 dhe prek Statujën tënde, Liri!
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11111.....
Jezusin e kapën në një rrugicë të Qy-

tetit, kur po i fliste një grushti të rinjsh,
të cilët ishin nxënësit e tij.

Ai ishte i ekzaltuar në kulm dhe fliste
me shembuj.

Në kohën kur po thoshte se të gjithë
popujt kanë një Atë dhe janë vëllezër dhe
se të gjithë popujt, pa marrë parasysh gju-
hën dhe lëkurën e tyre, baba të parë tokë-
sor e kishin Adamin dhe nënë Evën, dhe
të gjithë njerëzit janë mëkatarë dhe për
këtë duhej t’i faleshin Zotit Perëndi, që iu
falte mëkatet por, ndërsa nxënësit dëgjo-
nin gojëhapur, u afrua një patrullë ush-
tarësh romakë.

Jezusi nuk e ndërpreu ligjëratën. Ush-
tarët u afruan sikur aty po kalonin rastë-
sisht, por që në fillim u kuptua se ata kish-
in ardhur në këtë rrugë, në të cilën nuk
ktheheshin kurrë, me qëllim që ta kapnin
Jezusin në emër të Ligjit dhe të Peran-
dorit.

Ia vunë hekurat, ndërsa nxënësit nuk
lëvizën nga vendi, nuk kundërshtuan.

Kur u nisën ushtarët, atmosferën sikur
e përfshiu një zbrazëtirë, të cilën e mbush-
te vetëm Mësuesi me trupin dhe me fjalët
e tij plot gaz dhe shpresë...

2.2.2.2.2.
Jezusi, duar e këmbë lidhur, printe për-

para, ndërsa ushtarët e armatosur deri në
dhëmbë, e ndiqnin pas. Populli e përqesh-
te, por kish prej tyre që, po të mos ishte i
shoqëruar nga ushtarët, do t’i binin edhe
shpullë gojës, me të cilën kishte folur aq
shumë kundër besimit të tyre “të kotë”,
siç shprehej jo rrallë. Indiferenca me të
cilën po e përcillnin shumica e qytetarëve,
po e vriste më shumë se hekurat që ia kish-
in lidhur duar e këmbët, dhe më shumë se
fjalët e vrazhda të ushtarëve. Kur e shikoje,
dukej se nuk i kishte ngelur një pikë gjaku
në faqe – ishte aq i zverdhur në fytyrë.
Shumë prej qytetarëve bëheshin sikur nuk
e njihnin.

Kështu kaloi Jezusi nga rrugica ku e
morën, pastaj ushtarët të udhëhequr nga
një komandant, gradat e të cilit me siguri
ishin shumë më të larta se ato që i mbante
në krahë, e endën nëpër të gjitha rrugët e
Jerusalemit.

Në anën tjetër, një patrullë kishte kapur
një kriminel ordiner, i cili në këto vitet e
fundit kishte qenë aktor i shumë vrasjeve
dhe vjedhjeve në qytet.

Në qendër të Qytetit, të dy patrullat që
vinin nga dy anë të kundërta, u bashkuan
dhe i bashkuan  edhe të dy të kapurit. Kur
krimineli e pa Jezusin, ashtu të hajthëm
dhe me fytyrë dyllë të verdhë, sikur u
mbush urrejtje. Unë me armë kam vrarë
disa njerëz dhe me duar kam vjedhur disa
të tjerë, ndërsa ti me gojën tënde çakallë
deshe t’ju vrasësh zotat miliona njerëzve,
ndërsa iu ke vjedhur besimin stërgjyshor
miliona të tjerëve. Jezusi e vështroi dhe e
ndjeu urrejtjen e njeriut të zhytur në
mëkate, dhe i buzëqeshi. Nga fytyra e tij
sikur u shpërndanë në natyrë rreze drite
që ua kalonin edhe rrezeve të diellit. Djal-
li, mendoi krimineli.

Masa e mbledhur e popullit më tepër
ishte përqendruar nga krimineli. Trupi i
madh e i shëndoshë i tij, mjekra e zezë dhe
sytë e mëdhenj, sikur e linin nën hije Je-
zusin gjakëpakë, mjekërverdhë...

Pas një shëtitjeje të lodhshme gjatë
gjithë ditës nëpër qytet, në mbrëmje e

TTREGIM Një alegori për njërin nga heronjtë e pakontestuar të Kosovës, që autori i ka dhënë atribute
gati hyjnore përmes rrëfimit të tij...

JEZUI
(Kujtimit të U.H.)

Nga Sali Bytyçi

dërguan në dhomat e errëta të kësh-
tjellës. Derisa të merrej vendimi nga
Gjykata e Lartë, ai do të gjëllinte nëpër
birucat e errëta dhe me lagështi  të
kështjellës.

Një gjë e kishte mbajtur në jetë Je-
zusin që nga mosha e re, derisa e kapën
ushtarët: Jeta e njerëzve në Tokë duhej
të ndryshohej, ajo duhej të merrte një
kahje tjetër. Dhe kjo kahje nuk ishte e

vështirë: Zemrat e njerëzve duhej ta der-
dhnin vrerin që e kishin akumuluar në
shekuj dhe në vend të vrerit të mbusheshin
me Dashuri për më të Afërmin dhe për Kr-
ijuesin.

Kaq dhe çdo gjë do të ndryshohej.
Në vend që bota ishte shndërruar në

Ferr, në të cilin njerëzit ia nxinin jetën
njëri-tjetrit, do të kthehej në një Parajsë, në
të cilën do të jetonin sa më mirë.

*  *  *
Ndërsa po e priste vendimin atje thellë

në birucë, i ndriçuar nga Drita e Krijuesit
dhe i ngrohur nga Dashuria e Tij, Jezusi
po çuditej me popullin, i cili shekuj më
parë e kishte parashikuar ardhjen e tij, dhe
po kaq shekuj kishte pritur që të shfaqej,
tani kur kishte ardhur, nuk i shkoi pas Atij,
përveç disa nxënësve të rinj dhe të papër-
vojë, të cilët në Qytet nuk kishin farë
peshe.

I çuditshëm është populli, përsiaste më
vete, dhe më i çuditshëm është pushteti
që e ndërton populli.

Aq errët ishte në kështjellë, sa nuk di-
hej kur mbaronte nata dhe kur fillonte dita.

*  *  *
Jezusi në vete ngërthente Fjalën e Kri-

juesit, Urdhrin e tij për njerëzit, ndaj pa u
trembur në rrugën e tij, Jezusi do ta çonte
deri në fund. Ai e dinte që në fund e priste
flijimi i tij.

Nëse të mëshon dikush, ai është yt vël-
la; nëse të mëshon në njërën faqe, ktheja
tjetrën. Mjaft me konflikte, mjaft me
luftëra.

Kështu fliste Jezusi.
Në zyrat perandorake të Ruajtësve të

Rendit për çdo ditë vinin njerëz, bash-
këqytetarë të Jezusit, të cilët i denonconin
ligjërimet e tij, që i kishte mbajtur në
rrugicat e Jerusalemit.

Një ditë, kujdestari që rrinte në zyrë,
deri në ora 14:00, kishte arritur të
numëronte deri në njëzet numrin e
njerëzve të cilët kishin sjellë një fjali të
vetme:

- Jezusi ka thënë, ditën e enjte, se,
nëse të mëshon dikush shuplakë në njërën
faqe, ktheja tjetrën...

Hynte i dyti dhe përsëriste pikë për pikë
të njëjtën fjali. Kështu i treti, i  katërti, gjer
tek i nëntëmbëdhjeti. Kur i dëgjoi të të
njëzetët, në kulm të zemërimit, nëpunësi
bërtiti:

-   I marri!
Hafija u çudit.

Kështu i kalonte ditët e tij të fun-
dit në birucën e errët të Kështjellës Je-
zusi, ai i cili kishte menduar për njerëz-
it, si ata të jetonin sa më mirë e jo kështu
siç jetonin, ndërsa lumi i palodhur i
njerëzve, të cilët vinin për ta denoncuar
nuk kishte fund... Ditët kalonin e fuqitë
po fillonin ta linin ai, i Biri i Vetëm i Kr-
ijuesit, po nuk jepej, i lutej në qetësi Kr-
ijuesit, po edhe habitej me vendimin e tij,
ta flijonte për këta njerëz që mezi pris-
nin ekzekutimin e tij!

*  *  *
Ndërsa të lidhur këmbë e duar e nxirr-

nin nga qyteti për ta dërguar në kodrën ku
do ta gozhdonin, me kokën ashtu të gjako-
sur nga ferrat që ia kishin hedhur si
kurorë, dhe turma e njerëzve mezi prisnin
çastin e kryqëzimit, Jezui kishte drejtuar
kokën drejt qiellit, i hidhëruar në vendi-
min e tij që, edhe pse nuk e kuptonte deri
në fund, duhej t’i bindej patjetër!

Më mirë t’i dërgoje kësaj turme një
rrufe e ta digjje, sesa që dërgove Birin tënd
të Vetëm për flijim, o Zoti im, pëshpëriste
Jezui me zërin që kishte filluar t’i shter-
rej, ndërsa turma nuk e ndalte brohoritjen,
e rojat nuk e ndalnin rrugëtimin për te
Kryqi, duke e tërhequr zvarrë atë që, mbi
të gjitha, kishte kërkuar të sundonte paq-
ja në mesin e njerëzve...

... vetëm një grusht nxënësish po e për-
cillnin me lot Jezuin drejt Kryqit; po gjithë
jetën e tyre këtë ditë Kryq do ta mbanin
mbi shpinat e tyre.
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