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NGA PROF. IRAKLI KOÇOLLARI
&OLTION MUZAKA,

Pushtimi i gjatë os
man veçsa i ndër
preu rrjedhat nor
male të zhvillimit

ekonomik, politik, kulturor
të trojeve arbërore dhe të
rritjes natyrore të fisnikërisë
vendase, etj., Ajo ndërpreu
kontaktet e natyrshme të
kësaj popullsie me botën
perëndimore. Arti, kultura,
piktura, skulptura, arkitek-
tura, tradita e veshjeve, mor-
ali, religjioni, etj., u ndikuan
thellësisht nga bota lindore.
Vetë Arbëria dhe arbërit për
gati tre shekuj të tërë u bënë
përherë e më pak të pran-
ishëm në vëmendjen evropi-
ane, në botën, marrëdhëniet
dhe këmbimet me ta. Sigur-
isht, po aq të munguar qenë
ata edhe në aspektin viziv, në
kulturën, në artin figurative,
letërsinë dhe kozmosin tron-
ditës të rilindjes evropiane
dhe pas saj.

Do të duhej të vinte fundi i
shekulli XVIII, epoka e Pa-
shait tepelenas të Janinës, Ali
Pashës, njeriut që bëri epokë,
që evropianët të kthenin vë-
mendjen drejt brigjeve ar-
bërore dhe vetë shqiptarëve.
Tronditjet dhe kapërcimet e
mëdha që ai solli në fushat e
ekonomisë, bujqësisë,
tregtisë, ndërtimtarisë, diplo-
macisë, politikës, etj., detyru-
an fuqitë më të mëdha evropi-
ane të kohës të kthejnë vë-
mendjen dhe bashkë me të
edhe kontaktet me këtë bur-
rë që u bë faktori më i rëndë-
sishëm politik në gadishullin
ballkanik.

Fuqitë më të mëdha të ko-
hës, Britania e Madhe, Fran-
ca, Rusia, etj., qenë të intere-
suara apo u detyruan të mar-
rin kontakte me Ali Pashën,
të vendosin institucionalisht
përfaqësitë e tyre diploma-
tikë, konsullorë, tregtarë apo
ushtarakë dhe të kërkojnë
apo nënshkruajnë mar-
rëveshje bashkëpunimi dhe
aleanca me karakter
ekonomik, ushtarak apo poli-
tik. Një numër i pafund diplo-
matësh, politikanësh, ushtar-

akësh, tregtarësh, spiunësh por
edhe artistësh nga vendet e perën-
dimit, të nxitur nga motive ro-
mantike apo atraksioni me karak-
ter illuminist, filluan të zbresin në

brigjet e Adriatikut dhe të Jonit
që kufizonin brigjet perëndimore
të Pashallëkut të Janinës.

Ali Pasha, Arbëria, Pashallëku
i Janinës apo Shkodrës dhe sh-

qiptarët filluan të bëhen përherë e
më shumë subjekte më interes për
shkrimtarët, historianët dhe pik-
torët në zë të Europës. Xhorxh
Gordon Bajroni poeti më në zë i

Europës u dedikoi poemën e njo-
hur “Çajlld Haroldin”, - Ale-
ksandër Dyma shkroi romanin
“Pashai i Janinës”, Viktor Hygoi i
dedikoi poemën “L’es Orientales”,
Gëtja shkroi vargje dhe poezi për
ta, etj. Gazetarë britanikë,
francezë, danezë (Olaf Bronstad)
dhe gjer amerikanë intervistuan
dhe shkruan artikuj në gazetat
qendrore të këtyre vendeve, si në
“Monitor”, “Parisien”, “Herald
News”, etj. Kompozitorë të njohur
italianë, britanikë, gjermanë,
francezë, etj., krijuan rreth 22 op-
era, dedikuar Ali Pashës, të cilat
u interpretuan në “La Scala” të
Milanos, “Royal Opera” të Lon-
drës, “Comman Garden” të New
Yorkut, “Shtadeopera” të Berlin-
it, etj.

/Ekskluzive/

Zbulohet portreti
i panjohur i 1800,

i nipit të Ali Pashës



E diel 17 Shtator 201714 -ARTE PAMORE

P
PIKTURA

Portreti është punuar në karton vizatimi, që natyrisht për rreth dyqind vjet të ekzistencës dhe të ekspozeve periodike, në
qoshen e sipërme të krahut të djathtë është dëmtuar nga koha. Tabloja na prezanton portretin – bust të një djaloshi
shqiptar, pasi kështu e përcjell në “kartelën shoqëruese biografike” koleksionisti francez që e kish trashëguar nga të
parët e tij. Djaloshi i portretit mban një çallmë në kokë dhe në trup mban të veshur një këmishë dhe një jelek. Si festeja
mbi kokë dhe kostumi i tij janë tregues të qartë të garderobës së familjeve fisnike shqiptare të periudhës së mesjetës së
vonë, domethnë e fillimit të shekullit të XIX.

Portret i panjohur i një djaloshi shqiptar
të viteve 1800, me gjasë nipi i Ali Pashës

NGA PROF. DR.
IRAKLI KOÇOLLARI
& OLTION MUZAKA
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Piktori më në zë i ko
hës, Eugen Delak
rua (autori i tablos
“Liria mbi barika-

da”) punoi një numur
tablosh me skena luftimesh
dhe betejash të shqiptarëve
të ngarkuar me armë dhe
fustanellat karakteristike.
Pak vite më vonë piktori bri-
tanik Eduard Lear punoi
rreth 400 akuarele nga dy
udhëtimet e ndërmara në
territoret e Arbërisë. Një
numur tjetër piktorësh bri-
tanikë, gjermanë, italianë
apo francezë zbritën vetë në
këto anë dhe punuan nën im-
presione të thella peisazhe
mahnitëse, portrete, skena
lufte, skena dashurie, dhe
gjer kostumet me dekora-
cione dhe ornamenmte befa-
suese të banorëve të krahi-
nave të ndryshme të vendit
tonë:

Cartright, piktori anglez
punoi në gjininë e peisazhit
por edhe të portretit dhe ske-
na të jetës shqiptare. Ai pati
rastin dhe fatin që Pashai
hijerëndë ti pozonte dhe ai
të punonte një portret në
bojra vaji, në ambjentet e
pritjes në pallatin princëror
në Janinë.

Leon Dupre piktori
francez punoi një numur
peisazhesh por edhe portre-
tin e njohur të Ali Pashës,
ndërsa qëndron i mbështe-
tur në një barkë, në një lun-
drim çlodhës në liqenin e
Janinës. Po ky piktor është
i pari dhe ndoshta ndër të
vetmit që punoi edhe dy por-
trete të nipërve të Ali  Pa-
shës, të Ismailit – djalit të
vogël të Veli Pashës (Djali i
vogël Ali Pashës), dhe të
Mehmetit, djali i vogël i My-
ftar Pashës (djali i madh i Ali
Pashës).

Sigurisht, është i pafund
numuri i artistëve dhe kri-
juesve që lanë vepra me
vlerë për këtë Pasha dhe për
shqiptarët e kohës. Fondi i
paçmuar i tyre plotëson në
mënyrë permanente dimen-
sionin e historisë dhe të
biografisë së shkruar dhe
asaj pamore të vendit dhe
popullit tonë. Por, jo tërë in-
ventari i këtij thesari është
është i njohur. Krijime dhe
vepra të panjohura arti da-

lin periodikisht në dritë
duke na befasuar me prur-
jet që ato na ofrojnë…

Një të tillë na sjell nga
fondi personal i antikuareve
të tij, Oltjon Muzaka!

Është fjala për nje portret
origjinal, të panjohur gjer
më tash, i një djaloshi sh-
qiptar, të punuar aty nga filli-
mi i shekullit të XIX. Deri
para pak kohësh ky portret
i punuar në një teknikë
akuarel dhe pastel, ishte
pjesë e fondit të pinakotekës
personale të një qytetari
parisjen, dashamirës i Sh-
qipërisë dhe i shqiptarëve.

Portreti është punuar në
karton vizatimi, që natyr-
isht për rreth dyqind vjet të
ekzistencës dhe të ek-
spozeve periodike, në qosh-
en e sipërme të krahut të
djathtë është dëmtuar nga
koha.

Tabloja na prezanton por-
tretin – bust të një djaloshi
shqiptar, pasi kështu e
përcjell në “kartelën sho-
qëruese biografike” kolek-
sionisti francez që e kish
trashëguar nga të parët e tij.
Djaloshi i portretit mban një
çallmë në kokë dhe në trup
mban të veshur një këmishë
dhe një jelek. Si festeja mbi
kokë dhe kostumi i tij janë
tregues të qartë të garder-
obës së familjeve fisnike sh-
qiptare të periudhës së mes-
jetës së vonë, domethnë e
fillimit të shekullit të XIX.

Fatkeqësisht, në qoshen
fundore të krahut të djath-
të të tablos, ku zakonisht
autorët e veprave vendosun
autorgrafin e tyre dhe ko-
hën kur është kryer ai
punim, gjendet autografi i
piktorit të kohës, por jo i
ditëve kur është realizuar
ky portret. Nga një vëzhgim
i kujdesshëm arijmë të lex-
ojmë apo identifikojmë me
vështirësi emrin apo au-

tografin shkruara nga au-
tori, “Grenal” apo “Gri-
mal”!!!. Hë për hë nuk mund
të flasim më shumë për këtë
autor, ndoshta studime të
mëtejme do të ndriçojnë të
panjohurat.

Lloji i letrës së vizatimit,
vjetërsia e saj, si dhe mate-
riali me të cilin është punu-
ar tabloja të japin mundës-
inë të gjykosh se ajo është
rreth dyqind vjeçare. Po ash-
tu, stili i punimit të por-
tretit, i takon epokës së ro-
mantizmit, karakteristike
kjo rrymë e artit figurativ të
shekullit të XVIII dhe deka-
dat e para të shekullit të
XIX.

Ajo që e bën të veçantë
tablon është fakti që
djaloshi musliman ka po-
zuar përpara piktorit, një
veprim ky i pazakontë i një
muhamedani të asaj kohe, që
e kishte të ndaluar nga nor-
mat e religjionit të tij ta
bënte një gjë të tillë. Ky akt
na jep të kuptojmë dy sh-
kaqe të kësaj “herezie” të
djaloshit shqiptar; - ose
djaloshi nuk ka qënë prak-
tikues apo besimtar radikal
i islamit dhe normave të tij;
- ose klima familjare në të
cilën ai është ritur ka qënë e
tillë, liberale çka e ka bërë
atë të pranojë në mënyrë të
natyrëshme pozimin para
piktorit të huaj.

Nisur nga karakteris-
tikat e mësipërme, si dhe

duke iu referuar eventeve të
tjera artistike të kësaj naty-
re, në këto periudha kohore
në vendin tone, mund të
bëjmë me dije se:

Në fillimin e shekullit të
XIX, më 1809, 1811, 1816, 1820
erdhën në territoret e Ar-

bërisë Jugore, në Pa-
shallëkun e Janinës një nu-
mur piktorësh të huaj,
sikundër piktori francez
Leon Dupre; piktori Italian,
Luzeri; piktori britanik
John Cartright, etj.

Nëse do ti referohemi njer-
it prej tyre, francezit Dupre,
do të kujtonim se ai i kërkoi
Ali Pashës t’i pozonte për një
portret dhe Pashai e mirpri-
ti kërkesën e tij, bile i krijoi
kushtet komode që ti punon-
te portretin e njohur në
barkën e tij, gjatë një
shëtitje shlodhëse në Liqe-
nin e Janinës. Jo vetëm kaq
por ky piktor, Dypreja punoi
edhe një numur peisazhesh
të tjera. Por, ajo që ka më
shumë rëndësi për ne, është
fakti se ai punoi edhe portre-
tet e nipave të Pashait të
Janinës. Dy prej portreteve
i takojnë Ismailit, djalit të
Veli Pashës (Veliu - djali i
vogël i Ali Pashës) në pozi-
cione të ndryshme, në

karakteristikat e portretit
të djaloshit, Ismailit, por
pandashmërisht nga to me
siguri duhet të ketë qënë
edhe karakteri i këtij të riu,
i cili dukshëm duhet të ketë
pasur një botë krejt të
veçantë në raport me fëmijët
e tjerë të kësaj familjeje fis-
nike,  çka e ka bërë francez-
in Dypre ta punojë në më
shumë se një tablo. Ali Pa-
sha ka pasur dhjetë nipër
dhe mbesa nga të dy djemtë
e tij, por piktori është
fokusuar veçmas tek Is-
maili, çka flet qartë që ai
bënte të veçantën në tiparet,
karakterin dhe profilin e tij,
në raport me të tjerët.

Ndër elementët më karak-
teristikë që duket se Dupre-
ja evidenton dhe vendos në
fokusin e tablove të tij, dedi-
kuar Ismail Beut duket se
janë sytë e djaloshit, vësht-
rimi i tij i mprehtë, plot jetë,
gjallëri, depërtues, në lëvizje
dhe mjaft karakteristike.

Një meritë e veçantë e
autorit, piktorit francez,
Dupre, është fakti se ai ka
aritur të dallojë në kontak-
tin dhe raportin psikologjik
me djaloshin karakterin e
tij, pra një personazh që
përcjell apo rezaton
mënçuri, zgjuarësi të
veçantë.

Që ishte i tillë Ismaili do
të na duhej të kujtonim se
çfarë i ka shkruar në njërën
nga letrat dërguar nënës së
tij Bajroni pasi kishte viz-
ituar Pashain e Janinës dhe
kishte takuar pothuaj tërë
pjestarët e familjes së tepel-
enasit: “Më kujtohet , shk-
ruan ai nga Stambolli më 18
Qershor 1810, - pyetja që më
bëri nipi i Ali Pashës, një
çunak dhjetë vjeçar, me dy
sy të zinj që gratë tona do ti
blinin me çfardolloj çmimi
… … dhe pyetjen që më bëri
me tërë rëndësinë e një burri
60 vjeçar. Pa kuptuar u bëra
mik me të.”

Dhe që djaloshi, Ismaili
ka qënë i tillë do ta tregonin
vitet që do të pasonin.

Nëse do ti referoheshim
rjedhave të jetës së këtij nje-
riu, Ismailit, do të të gjenim
vërtet ngjarje dhe një kar-
jerë që e bënë atë krejt të
veçantë në raport me të gjith
nipat e tjerë të Ali Pashës.
Kështu, mbas vrasjes së Ali
Pashës, pothuaj pjesa më e
madhe e pinjollëve
pasardhës të Pashait të Jan-
inës u vranë nga Sulltani

ballkonin e sarajeve të tij,
në Janinë. (Shih Portretin
nr. 1, Portretin nr. 2) Ndërsa
në një tablo të tretë, të reali-
zuar përsëri në ballkonin e
sarajeve në Janinë, Dypreja
prezanton dy nipa të Ali Pa-
shës. (Shih tablon nr. 3). Ata
janë dy djemtë e dy djemve
të Ali Pashës; përkatësisht
Ismail beu djali i Veliut, i cili
qëndron në krahun e majtë
të tablos; dhe Mehmeti – dja-
li i Myftarit, që është i ven-
dosur në krahun e djathtë
të tablos.

Pra, sikundër shihet,
Dypreja i ka kushtuar dy
tablo-portrete më vente Is-
mail beut, por edhe në tablon
e tretë kushtuar dy pin-
jollëve të familjes së Pashait
ai e vendos përsëri Ismail
beun!

Sigurisht, që kanë qënë

Portreti që ndodhet në fondin personal të z. Muzaka

(Ismail Beu dhe Mehmet beu, Tablo nr. 3)

(Ismail Beu, Tablo nr. 2)(Ismail Beu – Tablo nr. 1)
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Qeveritë përpiqeshin të siguronin ndikimin e tyre në emërimin e ipeshkvinjëve si dhe të
kufizonin rolin e Kishës Katolike në vend . Mirëpo këto ishin edhe pengesë për
marrëveshje, mbase edhe për Bullgarinë që udhëhiqej nga një oborr mbretëror katolik.
Pak para Luftës së Parë Botërore bisedimet me Sofjen dukeshin mjaft premtuese mirëpo
nuk arrihet të realizohet lidhja e një konkordati. Situata ishte ndryshe në Serbi që
bllokohej me kërkesën e Romës për njohjen e martesave të përziera të lidhura sipas ritit
katolik. Edhe ndërrimi i shpeshtë i qeverive si dhe kaosi i brendshëm politik pengonte
për kohë të gjatë pajtimin.

Përplasjet për katolikët ballkanas
të Vjenës me Vatikanin

NGA ANDREAS GOTTSMANN*

Vijon

Shkëputja e shteteve ko
mbëtare në Evropën Juglin
dore nga Perandoria Os
mane e vënë Kishën Kato-

like në dekadat e para Luftës së Parë
Botërore para sfidave të reja. Paki-
cat katolike në Perandorinë Os-
mane kishin vërtetë vetëm një
pozitë të kufizuar juridike, mirëpo
ajo që nga koha re e hershme ishte
nën mbrojtjen e shteteve perëndi-
more, në veçanti të Austrisë dhe
Francës. Të drejtat e protektoratit
bazoheshin në kapitulacionet e
lidhura me Sulltanin që jepnin
mundësinë të intervenohej te Porta
e Lartë në favor të katolikëve. Edhe
pse Franca dhe Austria ishin marrë
vesh për zonat ndara ndikuese në
ushtrimin e protektoratit të kultit
kishte situata konkurrimi e që ish-
te në favor të Kishës Katolike. Te dy
fuqitë frikoheshin të liheshin anash
nga konkurrenca, në Francë ishte
frika mbase edhe nga një konspira-
cion vatikano-austriak kundër in-
teresave të politikës së jashtme
franceze, një qëndrim që, edhe pse
në kundërshtim me burimet, për-
faqësohet edhe sot në histori-
ografinë franceze1.

Në shtetet e krijuara të reja
ballkanike të dominuar nga
ortodoksia katolikët ishin një pak-
icë e vogël në zhdukje e sipër dhe si
pakicë me shumë pak të drejta. Si-
pas perceptimit juridik të qeverive
të shteteve të reja protektorati i
kultit kishte përfunduar me pavar-
ësinë kurse kjo ishte kundërshtuar
nga Austro-Hungaria dhe Franca.
Për t‘u dalluar nga të drejtat e patr-
onatit një numër i madh i patronat-
eve të te dy fuqive katolike mbi ndër-
timet katolike të ngritura e financ-
uara nga ato, që bazohen në mar-
rëveshjet interne me Kishën Kato-
like, e që u ekzistuan më tutje edhe
pas pavarësie së këtyre shteteve.

Sigurimi i pozitës së saj ju-
ridike në shtetet e reja nëpërmjet
konkordateve u duk për Kishën
Katolike më mirë i mundshëm se sa
nëpërmjet konkordateve të kultit.
Kjo arrihet fillimisht me Malin e Zi
me të cilin në vitin 1886 nënshkru-
het një marrëveshje. Meqë Kisha
Katolike me konkordat kishte fitu-
ar një siguri më të madhe juridike,
kuria romane tregohet e gatshme
që dëshirën e partnerëve të bisedi-
meve t‘u bëj koncesione. Kështu
Malit të Zi i mundësohet përdorimi
i sllavishtes së vjetër në liturgji edhe
pse pjesën më të madhe të katolikëve

që jetonin atje e përbënin shqiptarët.
Për arsye të protestave ma-

sive nga Monarkia e Habsburgëve
kundër këtij koncesioni Selia e
Shenjtë në bëhet më e kujdesshme
në bisedimet tjera. Kësaj i shtohen
edhe vështirësitë tjera: qeveritë ish-
in në princip të gatshme për një kon-
ventë ndërkombëtare për sqarimin
e pozitës juridike të Kishës Katolike
mirëpo në popullatën e ndikuar nga
ortodoksia këto marrëveshje ishin
tejet jopopullore. Prandaj qeveritë
përpiqeshin të nënshkruanin mar-
rëveshje mundësisht sa më të
dobishme që të mund t‘i mbronin në
opinion. Qeveritë përpiqeshin të sig-
uronin ndikimin e tyre në emërimin
e ipeshkvinjëve si dhe në vend të kufi-
zonin rolin e Kishës Katolike. Mirë-
po këto ishin edhe pengesë për mar-
rëveshje mbase edhe për Bullgarinë
që udhëhiqej nga një oborr
mbretëror katolik. Pak para Luftës
së Parë Botërore bisedimet me
Sofjen dukeshin mjaft premtuese
mirëpo nuk arrihet të realizohet
lidhja e një konkordati. Situata ish-
te ndryshe në Serbi që bllokohej me
kërkesën e Romës për njohjen e
martesave të përziera të lidhura si-
pas ritit katolik. Edhe ndërrimi i

shpeshtë i qeverive si dhe kaosi i
brendshëm politik pengonte për
kohë të gjatë pajtimin. Tek në vitin
1914 gjendet një zgjidhje ku mund
të thuhet se Serbia ia kishte dalë t‘i
imponoj mjaft mirë idetë e saja pos
të tjerash edhe në aspektin e futjes
së pjesërishme të liturgjisë sllave2.
Me këtë Selia e Shenjtë kishte shkel
premtimin e dhënë shpesh në deka-
dat e kaluara Monarkisë Hab-
sburgiane. Përkundër pohimeve të
përfaqësuesve të Vatikanit se, futja
e sllavishtes kishtare në Serbi nuk
është fare në diskutim, megjithatë
edhe pse në mënyrë të kufizuar ajo
është pranuar për disa famulli dhe
kështu që Austro-Hungaria kundër
dëshirës së sajë është dashur ta jap
pëlqimin e sajë. Edhe më e rëndë se
thyerja e premtimit ishte fakti se,
Selia e Shenjtë nuk u kishte mbetur
besnike vet principeve të saja. Në
dekretet e deritanishme të Kongre-
gatës së Riteve sllavishtja kishtare
në Dalmaci dhe Ister ishte e kufi-
zuar në ato famulli, ku kishte ekz-
istuar një kontinuitet i sllavishtes
kishtare deri në të tashmen, e që
bëhej fjalë vetëm për pak famulli.
Ndërsa raste të tilla në Serbi nuk
kishte në asnjë famulli. Sikur të ish-
te implementuar kriteri “serb”- për
futjen e sllavishtes kishtare atje ku
ajo dikur herët ishte përdorur- në
Monarkinë e Habsburgëve do të
kishte shpie në futjen e sllavishtes
kishtare liturgjike pothuaj se në
mbarë rajonet bregdetare kroate e
sllovene. Këto kontradikta serioze
në vendimet e Vatikanit mbesin të
pavlefshme për shkak të trazirave
në prag të Luftës së Parë botërore.

Nga pikëpamja austro-hun-
gareze dhe franceze mohimi i ekzis-
timit të vlefshmërisë së protek-
toratit nga shtetet e Ballkanit ish-
te një pengesë kryesore për pran-
imin e konkordateve. Vjena këm-

bëngulte për ruajtjen e të ashtuqua-
jturave të ‘drejtat e nderit‘ çka refu-
zohen nga qeveritë me arsyetimin
se ato kufizojnë sovranitetin ko-
mbëtar. Ndërsa Selia e Shenjtë nuk
shihte ndonjë problem përkitazi me
heqjen e protektoratit të kultit, pasi
që Roma shpresonte t‘i siguronte
interesat e saja më mirë nëpërmjet
konkordateve. Ndërsa te dy fuqitë
mbrojtëse kishin interesat e tyre të
ndryshme nga Vatikani. Për shkak
të rezistencës së Austro-Hungarisë
dhe Francës dështoi nënshkrimi i
një konkordati me Perandorinë Os-
mane, e cila kishte të bënte para se
gjithash me bashkësinë e be-
simtarëve katolik tek shqiptarët,
por edhe të pranimit parimor të rolit
drejtues të papës si kryesori i gjithë
qytetarëve katolik të Portës.
Bisedimet të cilat filluan në vitet e
80-ta, në vitin 1892 ishin avancuar
shumë; sa kishte një marrëveshje
gati të gatshme për t‘u nënshkruar.
Fuqitë mbrojtëse refuzojnë pëlqimin
e tyre dhe me shtypjen e Vjenës në
vitin 1893 ndërpritet vazhdimi i bised-
imeve me Portën.

Në vitet e para të pontifikatit
të Leot XIII Kuria romane nga mar-
rëveshjet me shtetet e reja jo vetëm
se kishte pritur një sigurim më të
mirë juridik të pozitës së Kishës
Katolike, porse edhe një fillim të për-
shtatshëm për një union (bashkim)
me kishën ortodokse. Nga këto
shpresa mbetet dëshpërimi kur
bëhet e qartë se me gjithë koncesion-
eve të gjëra s‘kishte përparime as në
Mal të Zi e as në Bullgari, ku për
shkak të ndarjes së eksarkatit bull-
gar nga Kostandinopojë, situata për
Kishën Katolike fillimisht dukej te-
jet shpresëdhënëse. Meqë dëmi ish-
te shumë më i madh se sa (për)fitimi
– Monarkia e Habsburgëve akuzon
Selinë e Shenjtë se me koncesionet e
saja tejet të mëdha përballë shteteve
të Ballkanit të ketë ndihmuar
pansllavizmin e dominuar nga rusët
- , planet për union që nga vitet e 90-
ta mbesin pak në sfond (mbrapa),
mirëpo pa u hequr tërësisht nga ren-
di i ditës së Vatikanit. (Fund)(Fund)(Fund)(Fund)(Fund)

3 A. LACROIX-RIZ, L’Église autri-
chienne, la Duplice et la Vatican dans
les Balkans avant 1914: l’obsession
anti-serbe, Austriaca. Cahiers univer-
sitaires d’information sur l’Autriche
(2004) 58, 63–82.

2 Për konkordatin e 1914 lidhur me
liturgjinë sllave shiko RIGONI (si në
fusnotën 115), 168 v. dhe 177, për rati-
fikimin po aty, 171.
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dhe Portë e Lartë, për shkak të
rrezikut potencial që ata paraqes-
nin për atë Sovran. Ndër të pak-
tët që shpëtoi nga kjo hakmarrje
makabre ishte Ismail Beu. Mad-
je, ky njeri jo vetëm i shpëtoi
ndëshkimit fatal por bëri edhe
karjerë për shkak të aftësive dhe
meritave të veçanta që ai tregoi
në mjaft evente me karakter ush-
tarak dhe politik, në ngjarjet që
shoqëruan Perandorinë Osmane
të kohës. Në moshën gati dyzet
vjeçare Ismail Beu ariti të marë
gradën e gjeneralit dhe u emërua
Pasha i Beogradit, vend në të cil-
in ai qëndroi për shumë vite dhe
mandej u ngjit në hierarkinë e
Portës së Lartë dhe gjetiu.

Duke u parë portretin e bukur
të djaloshit shqiptar që ka në fon-
din e tij Muzaka, (Shih Portretin
nr. 4) të vendosur përbri tre
tablove të tjera, gjykojmë se kemi
të bëjmë me Ismail Beun, ndosh-
ta të punuar një apo e shumta dy
vite më vonë, pas punimeve të re-
alizuara nga Dupre. E themi këtë
pasi të krijohet përshtypja se në
këtë rast djolishi është pak më i
ritur.

Elementët që e identifikojnë
këtë djalosh me Ismailin janë
gjithashtu veshjet e tij, turbani
karakteristik i vijëzuar që ai
mban në kokë, i cili është i njejtë
me atë që mban Ismaili në por-
tretet e ralizuara nga Leon Du-
pre. Po ashtu këmisha dhe jele-
ku me kopsa janë po atë që
gjenden edhe në portretet e
Dypresë.

Një element i ngjashëm dhe
karakteristik në të tre portretet
e të riut Ismail, tek tablot e reali-
zuara nga Dupreja janë sytë dhe
vështrimi i tij i veçantë. Çuditër-
isht, edhe tek portreti në posedim
të Muzakës, portreti i të riut
duket sikur piktori ka pasur në
evidencë të veçantë sytë dhe vësh-
trimin e tij karakteristik. Pra, atë
që të dy piktorët e kanë material-
izuar me majën e penelit të tyre,
mjeshtri i letrave, Bajroni e ka
përshkruar me mjeshtëri me ma-
jën e penës së tij.

Dhe së fundmi do të donim të
nënvizonim se në atë botë ob-
skurantiste të fillimit të shekul-
lit të XIX, asnjë musliman nuk
do të merte kurajën të pranonte
një herezi të tillë, të pozonte për-
para piktorëve europianë, pasi
një akt i tillë ishte i dënueshëm
edhe penalisht. Mjafton të kuj-
tojmë faktin se kur piktori an-
glez, Eduart Lir erdhi në vendin
tonë më 1848 dhe punonte pei-
sazhet e tij në Janinë dhe El-
basan, turmat e kuriozëve që e
shihnin dhe i shkonin nga pas
mërmërisnin tërë përbuzje dhe
mllef “shejtani, shejtani…” – dër-
guar nga djalli!

Në këto rrethan na lind e drej-
ta të gjykojmë se vetëm një njeri
që vinte nga radhët e familjeve
me pushtet apo kishte mbështetje
të pushtetit mund të pranonte të
sfidonte apo thyente rregullat
dhe kanonet religjioze. Një i tillë
ishte Ismail beu, i cili e kishte bërë
këtë “akt rebelimi” pak më parë
me piktorin francez Leon Dupre,
veprim të cilin e kishte bërë edhe
gjyshi i tij Ali Pasha.

Në këto rrethana do të  ishte
krejt normale që Ismaili të pozon-
te pa droje edhe përpara piktorit
tjetër francez që do të vizitonte
një apo dy vite më vonë oborin e
sarajeve të Ali Pashës në Janinë,
duke na lënë kështu trashëgim
një vepër me vlera për fondin e
kujtesës tonë në histori dhe në
art.
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Dëshmia më e freskët e profilit të veprës së Kadaresë u përcaktua edhe një herë më tepër pas aktit të shkrimtarit, prej
vetë udhëheqjes së PPSH-së. Ndërsa vetë ai u shpall si dezertor i radhëve të saj, vepra e tij e plotë e botuar deri më sot
nuk u prek, por u la të jetonte. Siç e ka vënë ndërkohë në dukje me saktësi edhe shkrimtari shqiptar dhe miku i deklaru-
ar i Kadaresë, N. Tozaj, rasti i dy qëndrimeve kontradiktore që mbajti udhëheqja shqiptare, duke mos e prekur veprën,
por duke ndëshkuar vetëm dezertimin e shkrimtarit, përbën të vetmin përjashtim në historinë e ndëshkimeve të intelek-
tualëve shqiptarë në këto pesë dekada të fundit

VVVVVijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i shkuarumri i shkuarumri i shkuarumri i shkuarumri i shkuar

NGA GJERGJ FRASHËRI

Para do javësh teksa dreko
ja në picerinë përballë
universitetit të München-
it (dhjetor 1990), një sh-

qiptar nga Kosova që m’u paraqit
si shkrimtar, m’ë pyeti në se vepra
e mjegullt “Pashallarët e kuq” e
Kadaresë e ka atakuar regjimin e
Enver Hoxhës, sepse kishte dëg-
juar se ajo ishte hequr nga botimi
në mes të viteve 70’. Libra dhe poe-
ma të ndaluara nga cenzura e dik-
taturës - i thashë - kanë qenë me
shumicë dhe nga shumë autorë të
botuara apo nëpër redaksitë, jo
patjetër të shkruara prej tyre për
të kundërshtuar regjimin e Hox-
hës. Veçanërisht për rastin e Ka-
daresë kjo është një pallavër që të
heq oreksin edhe kur të ka marrë
uria. Këtë mund ta hanë lexuesit e
Kadaresë  që nuk kanë jetuar në
Shqipëri. Në kohën kur janë shk-
ruar rreshtat e “Pashallarëve të
kuq”, në Tiranë binin natë e ditë
sazet e propagandës shtetërore për
të hyjnizuar raprezaljet në art,
kulturë, ushtri, ekonomi, e gjetiu.
Ka qenë koha e pikut të kultit të
Enver Hoxhës – më saktë ka qenë
koha e ndëshkimeve të panumër-
ta të Enver Hoxhës ndaj “pashal-
larëve” që vetë i kishte zgjedhur
për të zbukuruar oborrin e tij. “Pa-
shallarët” që ai vetë i zgjidhte dhe
i vinte në krye të punëve të veta, u
priste vetë edhe kokat.  Prandaj i
zgjidhte ai kryesisht nga ai mall,
që nuk i vinte keq askujt pse i
pritej koka. Jo vetëm nga pashal-
larët e kuq, por as nga pashallarët
e zinj nuk e gjente gjë Kadarenë
derisa ai botonte vepra si “Dimri i
vetmisë së madhe (apo Dimri i
madh)”, që hyjnizonin bëmat e
Enver Hoxhës nëpër botë, të cilat
në të vërtetë ishin heroike për
afirmimin e Shqipërisë dhe sh-
qiptarëve pas pesë shekujsh.
Sëbashku me miqtë e ngushtë të
mi të viteve 70’ nuk kam ndjerë
atëherë ndonjë rrezik, se Kadare-
ja mund të ndëshkohej nga regji-
mi. Zoti na ruajtë! (Po kush do ta
ndëshkonte Kadarenë, Nexhmije
Hoxha, Dhimitër Tona apo Mihal
Bisha?!). Vetëm Enver Hoxha
mund ta ndëshkonte atë. Por kjo
temë ishte mbyllur për mbretin,
derisa për kryeveprat politike
letrare të Kadaresë derdheshin
paratë e popullit për t’u përkthy-
er dhe për t’u shitur nëpër li-
braritë e Francës e më tej. M’ë kuj-
tohet një vlerësim i mikut tim të
ngushtë të asaj kohe, i cili e përm-
blodhi me këto fjalë – “Edhe punën
e krimeve që ka bërë Enver Hoxha
na e arsyeton dhe na e sqaron
shumë saktë Kadareja në librat e
tij. Kështu duhet t’i priten kokat
pashallarëve të kuq, siç ia preu

atyre Stalini dikur, siç ia pret edhe
Enver Hoxha sot”. Po se kush e
gatuante këtë prerje kokash –
Kadareja është memec. Mos ndosh-
ta pashallarët i emëronin
nëpunësit e administratës social-
iste? Në perandorinë Osmane pa-
shallarët dhe vezirët i emëronte
vetë sulltani. Emërimet e pashal-
larëve të kuq në Shqipëri i bënte
Enver Hoxha dhe sistemi i tij, të
cilët zgjidheshin me qiri nga “gji-
ri i popullit”? Nuk e di Ismaili këtë?
Të tregosh në letërsi se si priten
papushim  koka të kësaj katego-
rie pashallarësh pa vlerë qytetar-
ie, shkrimtari nuk ngrihet kundër
diktaturës, por ligjëron veprimet
e xhelatit, rrit madhështinë e
mbretit në sytë lexuesit dhe e sh-
tyn atë në akte të tjera të kësaj
natyre. Se sa për shtat i ka shkuar
kjo letërsi Enver Hoxhës, e tregoi
koha të paktën deri më 1985. Ve-
pra e Kadaresë nuk u hodh poshtë
as mbas “Pashallarëve të kuq”. Po
t’i kishte “mbetur hatri” mbretit,
shkrimtarit do t’i merrej shpirti
me soj e sorollop. Vepra e Kadaresë
nuk u hodh poshtë as edhe mbas
“arratisë” së tij para tre muajsh
prej liderëve politikë postkomu-
nistë në Shqipëri, madje as edhe
metodës së prerjes së kokave të
pashallarëve të kuq, sepse kjo

metodë është arma e përsosur për
mbajtjen e pushtetit të fituar më
16 Shtator 1942 (mos e harroni këtë
deklaratë të Enver Hoxhës më 1982
në përvjetorin e Pezës). A nuk për-
puthet metoda Hoxha-Kadare për
mbijetesën e pushtetit të fituar në
Pezë edhe të letërsisë së tij politike
deri më sot përmes kamuflimeve?

Për Kadarenë dhe antikomunizmin

NGA GJERGJ FRASHËRI

Pjesën më të shquar të ve
prës së Kadaresë e kon
sideroj letërsinë politike

të tij. Përpjekjet e Kadaresë për
të shkruar letërsi me fill ideor
të ç’veshur nga politika, nuk
kam arritur ta lexoj deri në
fund. Deri në fund kam lexuar
autorë të tjerë që kanë bërë
letërsi tradicionale kombëtare
pa politikë. Atëhere  më lejoni
të shpreh mendimin tim, se
vepra të tilla si si  “Dimri i vet-
misë së madhe”, apo poema “Ku
t’i gjej rrënjët e tua Parti”, etj.
shkëlqejnë në veprën e tij
letrare politike. Ato janë për-
shëndetur njëkohësisht nga
mbarë populli dhe pushteti i
vendit për dekada të tëra, ato
kanë sjellë mirëkuptim, dako-
rtësi, besim reciprok, dyshime
dhe paqe të qëndrueshme mi-
dis popullit dhe pushtetit. Ato
kanë ngjallur diskutime të
paimagjinueshme midis tërë
shtresave të shoqërisë së ko-
hës, si asnjë vepër e sh-
krimtarëve të tjerë të vendit,
duke u kthyer nga një vepër
letrare, në vepër arsimore.
Këto vepra janë shitur dhe
shpërndarë në kohën e botim-
it të tyre si të vërteta, si asn-

jëherë më parë një libër në Sh-
qipërinë e porsadalë nga analfabet-
izmi shekullor. Kjo lloj vepre e
Kadaresë ka mbërritur në çdo
kuzhinë të familjes shqiptare nga
majat e Malësisë së Madhe deri në
fushat e Drinos në Gjirokastër.
Ato kanë inspiruar me idealizëm
dhe kanë mbushur me besim në
vitet 1960-1985 një popull të tërë
arsimdashës të dalë nga errësira
feudale mesjetare, që ai të mbush-
ej me shpresë dhe të derdhte pa
kursim energjitë për të ndërtuar
me krenari dhe sakrifica sublime
të ardhmen sociale të vet dhe të

fëmijëve të tyre. Nuk ka qenë e
vogël energjia e çliruar popullore
e asaj kohe në ndërtimin e një ven-
di tejet të prapambetur e të varfër,
për të ngritur në këmbë një popu-
ll të vogël të copëtuar kombëtar-
isht dhe me kufij politikë të mby-
llur. Çfarë mund të bëjë më shumë
një shkrimtar? Edhe sot gjener-
atat e reja kuptojnë nga kjo lloj
vepre të Kadaresë , më shumë mbi
realitetin e asaj kohe se sa u ofro-
het nga historia e librave shkol-
lore.

Dikush mund të m’ë akuzojë se
vlerësimi im mund të ndikojë në
mosmarrjen e Çmimit Nobel nga
I. Kadareja. Ju siguroj se kjo nuk
ka mundësi të ndodhë. Përderisa
po denoncojmë sot bëmat e zeza
që ndodhin në Shqipëri qysh nga
varfëria popullore, papunësia, in-
dustria e drogës, trafikimi
ndërkombëtar i sendeve të kun-
draligjshme, rinia e pakuali-
fikuar profesionalisht dhe e pam-
otivuar qytetarisht, etj., etj.,
kurse ndërkohë Parisi i jep titul-
lin kalorës kryeministrit të Sh-
qipërisë për këto bëma të zeza, apo
ministres së kulturës për sh-
katërrimin katastrofal të
trashëgimisë kulturore në këto

katër vjetët e fundit, ju siguroj
të dashur bashkatdhetarë, se
as Stokholmi nuk pyet fare se
çfarë shkruaj unë apo ju të tjerë,
se cilat kanë qenë dhe janë vler-
at e veprës së Kadaresë në ven-
din e vet. Po qe se pushteti i
djeshëm dhe i sotëm në Shqipëri
i intereson politikisht që Ka-
dareja ta marrë Çmimin Nobël
për letërsinë e tij “disidente”
ndaj PPSH-së, ai do ta marrë një
ditë atë, sepse është një makin-
eri e tërë mediatike që punon
për këtë. Ajo nuk është ndalur
ndonjëherë dhe nuk do të nda-
let asnjëherë.

Vepra letrare politike e Ka-
daresë e ka marrë vlerësimin e
shumicës popullore dhe të push-
tetit në kohën kur është
prodhuar, jo si letërsi disidente
e diktaturës, por si frymëzuese
politike e një populli për
ndërtimin e diktaturës. Për-
shëndesim çdo lloj çmimi
ndërkombëtar elitar t’i akor-
dohet shkrimtarit mbi këtë të
vërtetë, që është edhe morali i
veprës së tij, qoftë nga Parisi,
qoftë nga Stokholmi, e gjetkë.
Populli ynë i copëtuar dhe i
vogël është dhunuar jo rrallë
herë nga vetë shqiptarët, të cilët
gëlltisin çfarëdo lloj “çmimi” që
jep luani i huaj për të mbushur
barkun e tij.

DY FJALË SI PASTHËNIE
(GUSHT 2017):

Veneracioni i PD-së për të
Veneracioni që kanë  disa udhëheqës të tanishëm të Partisë Demokra-
tike në Shqipëri, që Kadareja të jetë lideri i ardhshëm i demokratizimit të
vendit, po mban larg prej saj ende shumë forca të reja e të vjetra
intelektuale përparimtare, megjithë, ndjesitë e tyre për kontestimin pa
kushte të udhëheqjes në fuqi në votimet e ardhshme. Ata kërkojnë prej
Partisë Demokratike që ajo të mos identifikohet me “partinë e Ismail
Kadaresë”.
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Tre dekada (1960-1990) nuk ka qenë
e mundur të mbijetonte krijimtar-
ia e një shkrimtari pa bërë letërsi
politike të përshëndetur nga mbre-
ti i diktaturës që kaluam.

Koha eci dhe njerëzit një ditë
ndjenë se kjo metodë e luftës së
klasave shkaktoi në mënyrë arti-
ficiale shumë shprishje të rënda
të jetës së shqiptarëve, solli natyr-
shëm shumë fatkeqësi e brenga,
amanete, të cilat të gjitha së bash-
ku formojnë sot një Reaksion
prezent e të fuqishëm, por të
padukshëm, pa emër dhe pa
adresë. Ky Reaksion, që e njeh
shumë qartë se ç’është lufta e kla-
save sepse e ka vuajtur në kurriz-
in e tij, ka shpagim për të marrë
dhe kjo, kur dhuna ka qenë e gjatë
dhe e rëndë është e prirur të mos
ndalet. Thirrja që bën Kadareja në
deklaratën e tij, për përpjekje të
gjithë shqiptarëve në shmangien
e një katastrofe, tregon se ai e sheh
të mundshme një situatë të ngjas-
hme me atë të Rumanisë. Dhe në
një vend ku për dekada rresht,
njerëzit përpara se të mësojnë abe-
taren, u imponohet të binden se
ata jetojnë midis armiqve të
brendshëm e të jashtëm, me
psikozën e burgosjes, internimit
dhe të luftës kundër njëri tjetrit,
katastrofa është vërtet e mund-
shme. Vala e një revolte të tillë ka
qenë probabilisht “ndëshkuesi” i
vetëm dhe i mundshëm i shkrim-
tarit. Elementi i interesuar për
ndëshkimin e tij nuk ka munguar,
por për rastin e tij, ai nuk ka të
bëjë as me PPSH-në dhe levat e saj
dhe as me forcat e vërteta përpa-
rimtare demokratike, të cilat
kurrsesi nuk mund të angazhohen
në ndëshkime. Çdo shqiptar që i
ka shërbyer diktaturës në Sh-
qipëri më tepër se sa detyrat nor-
male të qytetarit dhe e ka lënë
hijen e tij të bjerë mbi të tjerët, do
të ketë për rrjedhojë kundërvep-
rimin e vet. Pikërisht paniku real
prej një kundërveprimi të tillë, ka
më tepër mundësi për mendimin
tim se të tjerat, të jetë burimi i ven-
dimit të tij për braktisjen e vendit.
Vetëm një arsye e kësaj natyre, ku
drejtimi i ndëshkimit është i pa
kontrolluar dhe mundësia e
mbrojtjes është rastësi, e detyru-
an atë të largohej nga skena poli-
tike e momentit dhe të sakrifikon-
te edhe zërat nga bota e jashtme,
të cilat e shikonin si të vetmin in-
telektual shqiptar të njohur në
mjedisin evropian që mund t’i be-
sohej përkrahja e tyre dhe mund
të kontribuonte më shumë se të
tjerët për sjelljen e demokracisë në
Shqipëri. Në rrethana të tjera më
pak të rrezikshme për atë, ai nuk
do të tërhiqej karshi një konsider-
atë të tillë. Por bota e jashtme,
shumë herë e paqartë mbi brendinë
e jetës së mbyllur shqiptare,
ndoshta nuk mund ta besojë, se
me opinionet dhe propozimet e saj,
e shpejtoi shumë ikjen e Kadaresë,
ashtu siç nuk është çudi që ajo të
mos e besojë se shkrimtari sh-
qiptar me famë evropiane nuk gë-
zon simpatinë e pjesës dërrmuese
të lexuesve shqiptarë. Arsyeja ësh-
të se shqiptarët nuk e shohin vet-
en në veprat e tij. Ata mendojnë se
për to janë të interesuar kryesisht
udhëheqja e vendit dhe bota e jas-
htme.

Detyrimet për të mos e “tradh-
tuar” deri në fund PPSH-në, pasig-
uria për të zënë një vend të nderu-
ar në regjimin e ardhshëm
demokratik në Shqipëri dhe pani-
ku i “ndëshkimit” nga elementet
e revoltës gjatë një ndeshjeje të
mundshme civile në rrugën e fi-

tores së demokracisë, janë për
mendimin tonë arsyet që e detyru-
an shkrimtarin shqiptar të brak-
tiste vendin së bashku me famil-
jen në fund të tetorit të kaluar dhe
të kërkonte strehim politik në
Francë.

Shpëtimi fizik nga kundërvep-
rimi i mundshëm që me të drejtë
ka parandjerë, nuk e shpëton Ka-
darenë nga ndëshkimi i tij moral.
Jeta dhe vepra fondamentale e tij
e derisotme iu përkushtuan me
energji të rrallë hyjnizimit të
epokës së diktaturës në Shqipëri,
të cilën ndryshe, vetë PPSH-ja e ka
emërtuar si epoka e Enver Hoxhës.
Vështirësia për t’ i gjetur vetes një
pozicion posa u dëgjuan kamba-
nat e lëvizjes së ardhshme
demokratike në Shqipëri, buron
nga pozicioni i mëparshëm i
“këngëtarit të parë letrar” të poli-
tikës dhe kontributit të “njeriut
më të shquar që ka nxjerrë deri
më sot populli shqiptar”. Kjo ësh-
të arsyeja, që si për “fitoret e Pir-
ros” të epokës në fjalë, si për paso-
jat që ajo ka lënë, të cilat tashmë
kërkohet t’ i jetojmë me durim e
shpresë  të re, figura e Kadaresë
në kompleksitetin e vet si politi-
kan dhe si shkrimtar, nuk mund
të jetë një shembull i luftëtarit të
asaj demokracie bashkëkohore, që
po kërkojnë sot shqiptarët me plot
të drejtë qytetarie dhe ndërkohë
me shumë vonesë historike. Pran-
daj e shohim me shqetësim pozi-
cionin adhurues që mbajti ndaj tij,
që në hapin e parë, gazeta
shpresëdhënëse “Rilindja
Demokratike”, e cila prej vetë em-
rit të saj, tregon se ka marrë mbi
vete një detyrë të çmuar historike,
të shërojë ndërgjegjen e rënduar
të një populli, që në këtë çast ka si
njërën prej alternativave –
ndeshjen civile (larje hesapesh).

Personalisht nuk do të dëshi-
roja të polemizoja me këtë organ
të parë të opozitës, i cili na ngro-
hu shpresat si “lindja e një fëmije
të mbarë”. Këtë nuk ta lejon zem-
ra dhe nuk është as e udhës. Por
një fjalë duhet, kur vëren se
dikush nga udhëheqësit e rinj të
Partisë Demokratike, për të fitu-
ar autoritetin në popull, ndjen

nevojën të veshë “petkun e shokut
të ngushtë” të Ismail Kadaresë,
për të bindur të tjerët se është një
luftëtar i flakët i rilindjes
demokratike, ose kur dikush

tjetër, shpreson se nëpërmjet ve-
prave të Kadaresë do të frymëzo-
het populli për të përmbysur
regjimin në fuqi – këta nuk bëjnë
gjë tjetër veçse vazhdojnë “lojën e
vjetër”. Madje nuk mund të bëjnë
më tej, siç duket, pa një kult të ri.

Dëshmia më e freskët e profilit
të veprës së Kadaresë u përcaktua
edhe një herë më tepër pas aktit të
shkrimtarit, prej vetë udhëheqjes
së PPSHsë. Ndërsa vetë ai u shpall
si dezertor i radhëve të saj, vepra
e tij e plotë e botuar deri më sot
nuk u prek, por u la të jetonte. Siç
e ka vënë ndërkohë në dukje me
saktësi edhe shkrimtari shqiptar
dhe miku i deklaruar i Kadaresë,
N. Tozaj, rasti i dy qëndrimeve kon-
tradiktore që mbajti udhëheqja sh-
qiptare, duke mos e prekur veprën
por duke ndëshkuar vetëm
dezertimin e shkrimtarit, përbën
të vetmin përjashtim në historinë
e ndëshkimeve të intelektualëve
shqiptarë në këto pesë dekada të
fundit (N. Tozaj, A është ndjekur
Ismail Kadareja, gazeta Rilindja
Demokratike, 30 Janar 1991, f. 5).
Arsyeja nuk është se udhëheqja

NGA BEN ANDONI

Është e disata-herë që Is
mail Kadare e thotë
hapur: Unë nuk kam

qenë desident. Që në këtë mo-
ment debati që lidhet me kon-
tributin e veprës së tij merr një
kthesë të madhe dhe nuk ka
kthim. Të qenurit desident në
Shqipëri do të thoshte pushka-
tim, në më të mirën kurse në
më të keqen, zhdukje të indi-
vidit dhe të gjithë njerëzit për-
reth. E asokohe këtë përcak-
tim e kishin të qartë të gjithë,
përmes autocensurës dhe
rrugës së tërthortë që ndoqën
për të bërë veprën e tyre. Vetë
Kadare kurrë nuk ka pretend-
uar se do ishte njeriu që do e
zhbënte sistemin ekonomiko-
shoqëror në vend. Aman, vepra
e tij, pati një kontribut të jash-
tëzakonshëm sa i përket bash-
këkohësisë së letërsisë së ko-
hës. Kjo është kryefjala e vlerës
së veprës së tij dhe duket se
qasjet e tjera, duke iu afruar
kësaj ideje e lodhin temën e
desidencës së tij. Sot, mund të

diskutohet shumë për elementë të
kësaj letërsie, mesazhet dhe mje-
tet që janë përdorur që kjo letërsi
kishte për të mbijetuar, porse ta
veçosh pak debatin e Kadaresë
vetëm me lidhjen me sistemin, du-
het të matemi mirë.

Me sa shihet, Shqipëria që
ankohet se me paratë e popullit u
mbështet fama e tij, harron se ajo
i ka bërë një dëm shumë të madh
këtij njeriu dhe vetë nesh me atë
që ai mund t’i afrohej kulmit të
Nobel. Kuptohet që mundësia për
ta marrë atë çmim nga një vend si
Shqipëria janë të vogla. Fillimisht
prej konjukturës politike e më
shumë staturës sonë kombëtare,
që në dy dekadat e fundit, për një
fat jashtë saj, ka pasur përkime
me interesat e SHBA-së dhe Fuqive
të Mëdha. Shqipëria ka një rol
vetëm rajonal porse kurrë botëror.
Dhe, çmimet e viteve të fundit të
NOBEl e kanë treguar këtë korre-
lacion. E megjithatë, shkrimtari,
përpos NOBEL-it, ka të listuar
tashmë të gjithë çmimet e njohu-
ra ndërkombëtare. Kaq mjafton, sa
i përket letërsisë, që ne duhet të
ndjehemi mirë me kontributin e

tij, që s’ka të dytë në vend. Ka-
dare, ndoshta dje shumë më
tepër se sot, ku punën e ka vazh-
duar me esse-sprova ka treguar
shumë nga problematikat ko-
mbëtare që rëndojnë mbi ne, kurse
në letërsi, qoftë edhe pa dhënë ndosh-
ta atë letërsi cilësore, që parashtroi
vite më parë, ka ofruar teknikisht
në mënyrë cilësore një letërsi mod-
erne. Kjo e fundit është merita më e
madhe, për mendimin personal, një
gjë që duke përdorur dhe figurën e
Enver Hoxhës e ka bërë që prej vitesh
të shkuara. Ka pasur apo qasje me
Realizmin Socialist? Ka përfitu-
ar? Patjetër, si çdo njeri që ka jet-
uar në këtë qerthull, porse nga
ana tjetër na ka ushqyer me letër-
si të mirë, bash atë që njerëzit e
prisnin në radhë, kurrë pa u qarë
dhe u ankuar, para librarive. Sa i
përket debateve të sotme, ku po e
fusin, do të ishte më mirë që ai
vetë t’i bënte bllok me heshtjen,
për të jetuar atë segment jete, ku
njeriu bën sinteza thelbësore, të
asaj që ka dhënë për bashkëven-
dasit e tij, që gjithmonë mbesin
në hakërrim dhe në kërkim të
gjësë ndryshe.

shqiptare dhe aq më pak “admin-
istrata e saj shtetërore burokra-
tike” u detyrua të bënte këtë “ex-
ception” për faktin se u ndodh për-
para një “gjeniu”, siç shpreson me
romantizëm miku i tij, sepse për
gjenira që i kanë “shkelur sado
pak në kallo”, PPSHja as ka pye-
tur dhe as që ka për të pyetur. Ar-
syeja është se mbajtja e këtij qën-
drimi kontradiktor vjen nga fakti
se vepra e Kadaresë nuk mund të
ndalohet sa të jenë në pushtet
adhuruesit e stalinizmit shqiptar.
Ndalimi i saj do të thotë të mohosh
veprën e Enver Hoxhës dhe fitoret
historike të personazhit, pra për
rrjedhojë të vrasësh vetë heroin.
Madje ky qëndrim i PPSHsë e bën
krejt të pasaktë edhe pretendimin
e Kadaresë, që të njihen përpjek-
jet e tij për zbutjen e regjimit në
Shqipëri. Mjerisht, sa kohë që sh-
krimtari qëndroi vetë në Shqipëri,
regjimi nuk ka qenë asnjëherë i
butë (ndoshta u bë më tolerant pas
ikjes së tij). Ai qé siç tashmë nji-
het, një regjim plotësisht diktato-
rial klasik, i cili nuk arriti të
zbutej as prej fjalës “proletariat”
që mbajti tërë kohën mbi shpinë,
por i shkaktoi atij vetë në finale
dhunimin ekonomik e shpirtëror.
Dhe ndoshta padashur, Kadareja
kontribuoi në madhështimin e
këtij regjimi, domethënë në egër-
simin e tij. Shkrimtarin e kthyen
vetë në një kult, që njerëzit të
bindeshin kur lexonin veprat e tij
kushtuar Enver Hoxhës, se pira-
mida me famë e shkrimtarit ishte
gjithnjë më e vogël nga ajo e
“Tabusë”. Në këtë lojë të vjetër të
regjimeve diktatoriale të Orientit,
pretendimi i fundit i shkrimtarit i
shoqëruar me gjestin e heronjve
të tij mesjetarë, është një rast bren-
da skemës tradicionale të lojës ori-
entale.

Veneracioni që kanë  disa
udhëheqës të tanishëm të Partisë
Demokratike në Shqipëri, që Ka-
dareja të jetë lideri i ardhshëm i
demokratizimit të vendit, po mban
larg prej saj ende shumë forca të
reja e të vjetra intelektuale përpa-
rimtare, megjithë, ndjesitë e tyre
për kontestimin pa kushte të
udhëheqjes në fuqi në votimet e
ardhshme. Ata kërkojnë prej Par-
tisë Demokratike që ajo të mos
identifikohet me “partinë e Ismail
Kadaresë”. Po qe se do t’ a shpre-
him në mënyrë figurative, ata
kërkojnë prej saj “pulën” dhe jo
“sorrën”, për hir se kjo e fundit
është më e mirë se “gjarpri”. Për-
voja e liderit të ri që pretendon
demokratizimin e vendit, i cili më
parë ka qenë një prej liderëve të
regjimit të vjetër i kujton atyre
Odisenë e Rumanisë. Figura e Ka-
daresë është në këto momente më
shumë se kurrë një dilemë, në mes
të rrugës dhe si gjithnjë i mbulu-
ar me mjegull, sepse Partisë së
vjetër i duhet vepra e tij, ndërsa
Partisë së re kundërshtare i du-
het emri i shkrimtarit me famë
botërore.

Jeta dhe vepra fondamentale e
derisotme e Kadaresë, si dy aspe-
kte të lidhura ngushtë të shkrim-
tarit shqiptar të epokës së social-
izmit në Shqipëri, i takojnë të
hyjnë me dinjitet e triumf në Muze-
un e Lavdishëm të Enver Hoxhës,
të cilit i kanë shërbyer. Shqiptarëve
u kërkohet tashmë të plotësojnë
shumë prej kësaj “vepre me famë
botërore”. Në radhë të parë të vazh-
dojnë sërish luftën për bashkimin,
lirinë dhe demokracinë e premtu-
ar.

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchen
31.01.199131.01.199131.01.199131.01.199131.01.1991

KADARE, PËRBALLË DHE NËN REGJIM

Letërsia që i përshtatej regjimit.
Se sa për shtat i ka shkuar kjo
letërsi Enver Hoxhës, e tregoi
koha të paktën deri më 1985.
Vepra e Kadaresë nuk u hodh
poshtë as mbas “Pashallarëve të
kuq”. Po t’i kishte “mbetur hatri”
mbretit, shkrimtarit do t’i merrej
shpirti me soj e sorollop. Vepra e
Kadaresë nuk u hodh poshtë as
edhe mbas “arratisë” së tij para
tre muajsh prej liderëve politikë
postkomunistë në Shqipëri,
madje as edhe metodës së
prerjes së kokave të pashal-
larëve të kuq, sepse kjo metodë
është arma e përsosur për
mbajtjen e pushtetit të fituar më
16 shtator 1942 (mos e harroni
këtë deklaratë të Enver Hoxhës
më 1982 në përvjetorin e
Pezës).
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P
POEZIA

Ky është një cikël ardhur nga poeti i njohur për publikun shqiptar. Notat e trishtimit dhe reagimi vetmitar qytetar
synojnë të ngjallin pak nevojë katarsisi për njerëzit krejt indiferentë me situatën e sotme ekonomiko-shoqërore...

NGA  FASLLI HALITI

NDËRSA
                         Migjenit
Ndërsa të tjerët mërmëritnin
Migjeni buçiste,
Zgjonte
Të përgjumurit
Ndizte vatrat e shuara.
Kur të tjerët qëndisnin mandilet
Migjeni qepte, arnonte  zhelet e mjerimit

Sapo feks agu gjer në rrezet e mbrame të
perëndimit!
TTTTTetoretoretoretoretor,  2016,  2016,  2016,  2016,  2016

MË HËNGRËT TË GJALLË
Erdhi vdekja e uritur
Të më hante
Me uri
Por më gjeti të tretur
Kockë
Dhe lëkurë

Ç’të hante e zeza tek unë ?
1998-20171998-20171998-20171998-20171998-2017

S’PO SHOH ENDE
Dëgjoj të këndojnë
Gjelat
Mbi mur,
Mbi gardh
Për çdo natë,
Po dielli s’po lind.

Dita e re ende s’po zbardhë ...!
Korrik, 2016Korrik, 2016Korrik, 2016Korrik, 2016Korrik, 2016

PLASËN BUBULLIMAT
Plasën bubullimat qiejve
Duke bubulluar,
Megjithatë,
Asnjë pikëz shiu
Mbi tokat e lënë djerrë
Mbi arat e pambjella, të palëruara
Asnjë pikëz shiu s’bie mbi arat, mbi fushat,
Asnjë pikë shiu s’ua njomë buzët shkrum-
buara…!
 Korrik, 2016 Korrik, 2016 Korrik, 2016 Korrik, 2016 Korrik, 2016

   QENKE BOSHATISUR…
Eh moj fushë,
Fushë,
Fushë,
Qenke zhuritur,
Të shoh gjithë frikë,
    Hambar buke ti i atdheut tim dikur,

Sot hambar kanabis, hashashi me narko-
tikë…!
     Gusht 2016 Gusht 2016 Gusht 2016 Gusht 2016 Gusht 2016

      EDHE UNË
      Kështu janë njerëzit e kësaj bote!
       S’ka njerëz
Pa cene,
Pa vese
Pa të meta,
S’ka
Njeri ëngjëll
S’ka njeri Zot,
Edhe unë njeri jam,
Njeri si çdo tjetër njeri,

Pse kërkoni që unë të jem engjëll, perëndi?
  Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016

KAM QENË EDHE UNË...
Kam qen dhe unë si ju deputet në kuvend,
Por nuk leha
Nuk kafshova
Nuk  rrëmbeva
Nuk u korruptova
Hyra me peshën time
Me  peshën që hyra dola…

***
Ju deputetët e kohës së korruptuar
Ju deputetët e kriminalizuar
Po vini bark mish,
Pasuri...
Por
Shekspiri
Mirë e ka thënë,
Mirë e thotë edhe sot:
Si i pasuri dhe i varfëri,
Si i shëndoshi,
Si i dobti
Kockë
Dhe lëkurë,
Dy gjellë për kribin janë” përsëri
Krimbi i Vetingut, do t’ju hajë
Me shije, me uri...
***
Kam qen dhe unë si ju deputet në kuvend,
Por nuk leha
Nuk kafshova
Nuk  rrëmbeva
Nuk u korruptova

Hyra me peshën time
Me  peshën që hyra dola…
Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016Shtator 2016

SHOH
Shoh
Ata
Që vjedhin,

Por jo ata që mbjellin!
 Prill, 2011 Prill, 2011 Prill, 2011 Prill, 2011 Prill, 2011

MOS U MBAJ
Mos u mbaj engjëll…
Engjëll jam !
Engjëll linda,
Engjëll u rrita,
Engjëll kam qenë,
Engjëll jam prapë !
Dhe engjëll do të jem!

Engjëll ?!
Si kështu, si?
Engjëll pa seks
Dhe ke një lagje me fëmi...?!
Dhjetor 2016Dhjetor 2016Dhjetor 2016Dhjetor 2016Dhjetor 2016

KËSHTU DERI VONË
I binim
Pragut
Të dëgjonte dera
Dera nuk dëgjonte
I biem
Pragut
Të dëgjojë dera
Dera nuk dëgjon prapë

Dhe ne mbetemi përjetësisht në prag...
Mars , 2017Mars , 2017Mars , 2017Mars , 2017Mars , 2017

PO  E ARDHMJA JONË
 E djeshmja
Juaja
E sotmja
Juaja
E ardhmja
Juaja gjithashtu

Po jona ku qenka kështu ?

CMIRËZIU
Spiuni
Është si qeni
E gjuan gjahun për tjetrin
Me  devotshmëri, besnikëri,

Ti nuk je spiun, ti je cmirëzi.

Veç ti
Bëhëhesh
Spiun i zoti
Veë si macja
Ti e zë gjahun për vete
E zë për veten tënde miun e zi.

Ti  s’je spiun, je më i keq, je cmirëzi.
20052005200520052005

MË FRIKËSOHESHIN
ZOGJTË

Në fëmijëri kam qenë terrorist,  kriminel
S’kam lën zog pa vrarë
S’kam lënë harabel.
Edhe sot më friken zogjtë
Edhe pse
I dekriminalizuar
Edhe pse s’jam më
Kriminel
Prapë
Më frikesohen zogjtë
       Jo zogjtë e urtë, por zogjtë rebelë...!
        31 mars, 2017  31 mars, 2017  31 mars, 2017  31 mars, 2017  31 mars, 2017

VIZA  IME
Po
Si deputet
Kam nxjerr viza
Viza për njerëz me halle
Jo viza për të ndjekur sportin
Jo viza për koncerte, shfaqe teatrale.
Jo viza me euro,
Me dollarë
Viza fri
Për t’i shpëtuar verbimin syrit
Dhe jo t’i  nxjerrja sytë
Të dy.
Viza ime:
Vizë që të nxirrte
Nga halli e mjerimi,
Jo  vizë që të zhyste në mjerim, varfëri...

Viza ime ishte vizë për hall, për fatkeqësi...
ShtaShtaShtaShtaShtatortortortortor,  2017,  2017,  2017,  2017,  2017

      Ç’I KËRKOJI JEZUSIT
ç’i kërkoi
Krishtit
Ai
Dhe ç’i tha
Jezuesi Krishti atij,
Atij që donte të ecte mbi ujë
Siç eci vetë Jezusi mbret, Perëndi?

Po
Mund
Të ecësh
Dhe ti si unë,
Nëse beson si unë Jezusi në Qiell
Nëse beson si unë në Zot,
Nëse beson si pjos...

Besoj!
Si s’besokam unë?
Mësuesi im!
Dhe
Vuri
Këmbën e majtë
Dhe vuri këmbën e djathtë mbi ujë
Si mbi një asfalt blu ujor.
Plot
Siguri
Plot besim

U përpoq të ecë mbi ujë,
Por
Besimi
Nuk qe i plotë,
U zhyt në ujin e rimë të qelqtë
Arriti në bregun tjetër jo me këmbë, por me
not. ..
2 prill, 20172 prill, 20172 prill, 20172 prill, 20172 prill, 2017
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T
TREGIM

E këndshme mënyra sesi e përdor elementin letrar në krijimtarinë e tij prozatori i njohur
kosovar, që prej disa javësh nuk ka qenë në faqet e “Milosao”-s

Çekuilibrim
NGA BAJRAM SEFAJ

Nuk mundem. Nuk jam në
gjendje. Nuk di pse. Jam disi i
çekuilibruar...

- Merre librin, lëri fjalët. Lexoje
dhe ulu e shkruaj! - si me ton
kërcënimi të zbutur e plot flakë e
urdhërese, i foli ajo.

U struk edhe më. U zvogëlua.
Gati sa nuk humbi krejt në(n)
hijen e saj!

- Nuk, mundem, nuk di..., - të
gjorit, të gatshme, sa edhe
shpëtimtare, si dezhurn iu
gjendën pranë, këto dy fjalë...

Duke e marrë librin nga duart
e saj të bardha, si me pahir, shiki-
mi i sharroi luginës, midis cicave
të saj, të shëndetshme e plot gufim
flakërues.

U nis. Iku...
Humbi, si shurra e pulës...,

humbi!
Vëllimi me poezi nën sqetull, që,

një fjalë... fjeturfjeturfjeturfjeturfjetur kishte në titull,
filloi t’i lëvizte, si të ishte një send
i gjallë. Nuk dihet pse e si, mendja
i vajti te tregimi i gjatë “Metamor-
foza” i Franc Kafkës. Kjo fanitje
kishte lidhje me të vërtetën se, ditë
më parë, kishte lexuar romanin e
shkurtër e fort të goditur, me tit-
ull “Miku i Kafkës”, të shkrim-
tarit kroat me emrin Miro...

Veç sa zuri këndin e preferuar
të leximit, në dhomën e gjumit, që,
njëherazi i shërben edhe si kabi-
net pune e dhomë leximi, me nx-
itim e, më një zjarrmi të panjohur
deri aty, jo prajshëm, por, me nx-
itim e grabitshim, mori librin e
hollë e të gjatë, bash siç ishte tru-
pi i vetë autores.

Në çast, ndodhi diçka e jash-

tëzakonshme. Ai nuk ishte më lib-
ri i saj. Ishte ajo vetë!

Lakuriqësia e shtatit të saj kish-
te zënë tërë hapësirën e shtratit të
gjumit. Edhe ai vetë lakuriq kish-
te rënë mbi të...

Në vend të leximit, fletë për
fletë, e poezi për poezi, varg për
varg, ai lexonte trupin e saj të
imagjinuar. Fletë për fletë e varg
për varg, veç sa nuk ia hëngri tëra
azatet a zarzavatet e trupit. Nga
qafa e gjatë, sytë e shkruar bojë
qielli, goja buzëtrashë, si të ënjtu-
ra, me dhëmbë të bardhë, gjuhë të
valë, gushë e fyt..., një copë herë u
ndal në kraharorin e saj, veç sa
nuk i ishte ndarë fryma në zbritje
e sipër luginës midis bregoreve të
hareshme, krejt të harlisura e të
trembura...

Mezi doli nga ngushticë e
ngushtë e bregoreve të haresë, për
t’ia thithur majat e thepisura të
cicave... rrëshqiti barkut petë,
ndaloi në oazën gurrë, në sh-
kretëtirë të kërthizës, aty, si
buzëshkrumbuari kur digjet në
shkretëtirë, pi ujë dhe etjen nuk e
shuan dot... eci (të)poshtë, për një
çikë u ndal te Mali i Vogël.  Gish-
tat topolakë ia kaloi malit të den-

dur. Zogun e trembur dhe të pa-
krahë ia shpuploi të tërin, ia çn-
duki, në atë Mal të Vogël, fryti i
pjeshkës së dikurshme, të pak-
lonuar, iu shfaq krejt i freskët dhe
i mbuluar me një rigë të tejduk-
shme leshi të imët...

Nuk vajti më tutje. E zuri gjumi
plot ankth, e gërhimë...

Kishte fjetur me librin e saj të
hapur, as vetë pa e ditur në cilën
faqe ishte. Pa e ditur asfare cili
vakt i ditës a i natës ishte, kur
kishte ndodhur ai akt i habit-
shëm...

Me librin, të ndrydhur e plotë
njolla mbi të, sikurse mbrëmë
(diku) të ishte prishur një virgjëri,
në takimin e sotëm me autoren,
pasi ia kallëzoi, fill e për pe, his-
torinë e leximit të saj, ani pohoi ajo,
kështu, bashkë me librin tim,
paskam hyrë në letërsi...

Së paku në një zgëq të saj, tha
me zë të mekur, por me kënaqësi të
mbytur, gjersa po e ndreqte fusta-
nin e verës, që mezi ia bënte zap
plantacionin e trupit të gjatë, të
bëshëm e të shëndoshëm.

Fustani i lehtë veror i ishte
mbledhur e zhubravitur midis kof-
shëve, në përpjekje që t’ia fshihte
Malin e Vogël të trazimit të madh...

Në sytë bojë qielli, pakëz të përg-
jumur, si të përlotur, i kishte nge-
lur e njëjta rreze shkëndije...

(verë, 2017)(verë, 2017)(verë, 2017)(verë, 2017)(verë, 2017)

B
BOTIME

Para pak ditësh “BOTIMET POETEKA” ka sjellë në shqip dy libra, të cilët janë konceptuar si pjesë e një cikli
të hapur, titulluar “Novela botërore 1” dhe “Novela botërore 2”. Këto botime janë pjesë e praktike që mbështet
mendimin e Italo Calvino-s, lidhur me pyetjen se përse duhet t’i lexojmë klasikët në kohërat moderne.

POETEKA sjell
tregimet e klasikëvePara pak ditësh “BOTIMET POET

EKA” ka sjellë në shqip dy libra,
të cilët janë konceptuar si pjesë e
një cikli të hapur, titulluar “Nove-

la botërore 1” dhe “Novela botërore 2”.
Këto botime janë pjesë e praktike që
mbështet mendimin e Italo Calvino-s
lidhur me pyetjen se përse duhet t’i lex-
ojmë klasikët në kohërat moderne. Përk-
thyes të këtij gjerdani botimesh që i drej-
tohet kryesisht lexuesit të ri, janë Arian
Leka (V. 1) dhe Silvana Leka (V.2). Mes 11
autorët e këtyre botimeve 3 fitues të Çmim-
it Nobel.

Dihet tanimë paragjykimi i përgjiths-
hëm lidhur me letërsinë klasike dhe me
autorët e saj. Pikëpamja që komercializon
edhe vlerat letrare ka arritur të ngulitë
në mendjen e lexuesit të vërtetën tregtare
se botimi i letërsisë klasike nuk është fit-
imprurës. Përballë titujve dhe autorëve,
që promovohen përmes rrjeteve sociale a
përballë librave bestseller që këshillohen
nga mediat, madje jo rrallë nga kritikë të
sponsorizuar të gazetave apo prej shtëpive
botuese që zotërojnë tregun e librit? Po.
Përballë tyre libri dhe autorët klasikë janë
humbës. Për tregun, jo për vlerat.

Por arsyet e botimit të librit klasik, si-
domos të atij që u drejtohet kryesisht të
rinjve të moshave shkollore, lidhen me
faktin se libri klasik edhe pse i shkruar
dhjetëvjeçarë e ndonjëherë edhe shekuj
më parë, nuk e ka mbyllur rrugën e ko-
munikimit me brezin më të e ri të lexuesve.

Libri klasik ka ende për t’u thënë lex-
uesve tek të cilët po krijohen shprehitë e
leximit në thellësi. Edhe në lexim duhet
një lloj sistematike, për të mos thënë disi-
plinë. Ndaj dhe lexuesi i ri, që të mos ndi-
het i humbur, si ai që jeton “kthimin në të
ardhmen”, krijon një lloj rendi në lexim.

Përmes letërsisë klasike lexuesi vendos

një marrëdhënie me paraardhësit. Për më
tepër lexuesi fillon të ushtrojë leximin mes
rreshtave, të gjurmojë metaforat, të kup-
tojë gjuhën e alegorive të përdorura në kohë
të ndryshme, duhet të mendoje dhe ku as-
gjë nuk ishte “Ready made”.

Por jo gjithmonë klasikët na mësojnë me
të vërtetë diçka, shton Calvino. Shpesh
leximet e klasikëve kane vlerë të veçantë

sepse bëhen konfirmim i asaj që ne e dinim
prej kohësh dhe e asaj që ne vazhdojmë ta
duam.

Kjo bën që leximi i klasikëve të letërsisë
të ketë befasinë e një rizbulim, kënaqësinë
e një rinjohje, rigjetjen e shijes që ke
kërkuar, krijimin e një marrëdhënie të re,
pjekurinë e shkëmbimit të mendimeve me
njerëz, që nuk ke pasur rastin t’i njohësh

dhe të mbështetjes së ideve me autorë-men-
dimtarë të mëdhenj të tillë si Mark Tëain -
Jack London - Gustave Flaubert - Leo Tols-
toi - Alphonse Daudet, Miguel de Cer-
vantes, Charles Dickens, Anton Chekhov,
Rudyard Kipling, Selma Lagerlof dhe Fred-
erik Mistral, të cilët janë pjesë e “Novelave
botërore”, publikuar nga “BOTIMET PO-
ETEKA”

Leximi i këtyre autorëve klasikë është
dëshmuar se nxit vlerësimin personal,
duke i ofruar lexuesit, por sidomos rilex-
uesve, zbulime të reja mbi botë të harru-
ara.

Përmes këtyre autorëve lexuesi ri kup-
ton më mirë se cilët janë mekanizmat
letrarë që vazhdojnë të çlirojnë kënaqësi
estetike, që ndikojnë mbi emocionet tona
dhe nxitin në qëndrimin aktiv ndaj fjalës
si vlerë artistike.

Lexuesi i letërsisë klasike, kupton
vlerën e përshkrimeve në një tekst letrar,
rolit e imagjinatës, praninë e autorit që e
“udhëzon” lexuesin drejt kuptimit të ndje-
sive dhe emocioneve që janë të përjetshme
te njeriu, pavarësisht se në cilën kohë dhe
në cilin vend jeton ai.

Falë konfirmimit që koha i ka bërë kr-
ijimtarisë së autorëve klasikë, kjo letërsi
mund t’u sugjerohet pa drojë shkollave, të
cilat ruajnë rolin e epiqendrave me funk-
sion të rëndësishëm në edukimin përmes
librit dhe leximit.

Kësisoj, saje një qëllimi dhe ofrimit të
një sistemi në të lexuar, mund të shpreso-
het të kemi sërish klasa dhe grupe leximi
edhe në shkolla, të cilat mund të kthehen
në qendër prej nga nxiten talente në sh-
krimin letrar. Por më së shumti, leximet
klasike, si bazë dhe një fillim i mirë, u sig-
urojnë lexuesve të rinj, lexuesve të së
ardhmes, mënyrën dhe mjetet e duhura për
të sprovuar talentin, shijet letrare,
kënaqësitë e leximit si dhe pavarësinë e një
vetëdije kritike që fillon të ngjizet që në
moshë të re, si për t’iu përgjigjur pozitiv-
isht pyetjes së Italo Calvinos mbi gjetjen e
arsyeve të leximit të klasikëve në kohërat
moderne.
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B
BOTIME

“Takimi i dytë virtual libresk” me Faik Konicën na vjen përmes botimit simpatik, tashmë pjesë e koleksionit të Bibliotekës
Kombëtare, të titulluar “Antologji Persiane”, botuar në Londër më 1927.  Përkthimet në anglisht janë të orientalistit të shquar
Edward G. Browne. Një tjetër libër i çmuar nga biblioteka e Konicës, studim për Islamin nga Ignaz Godziher, ka qenë në
zotërim të prof. Browne, siç vërtetohet nga nënshkrimi në libër...

...nga numri i shkuar
Ky numër i “Milosao”-s ishte i plotë

por edhe pak provokativ. Vendi krye-
sor i është lënë një shkrimi të Arian
Lekës, që kishte trajtuar fatin e autorit
shqiptar. I kuruar me kujdes, por më
shumë i tërhequr për të mos prishur
qejfe, ai kish sjellë realitetet e sotme
të njerëzve që shkruajnë shqip dhe
krahasimin me ata ballkanas. Një re-
alitet që ishte shumë inferior për sa i
përket atyre shqiptare. Në fakt, në
momente të caktuara, autori ishte te-
jet kritik, paçka se nuk kishte emra të
përveçëm. “Elemente që do të dësh-
monin praninë e një sistemi do të ish-
in bashkërendimi i projekteve dhe
marrëdhënia mes produktit kulturor.
Por kjo marrëdhënie nuk vërehet mes

veprimtarisë së institucioneve sh-
tetërore, që emetojnë politika kulturore
dhe fonde nxitëse dhe faktorëve të tjerë
aktivë, si për shembull shoqatat e au-
torëve e të përkthyesve letrarë, joekzis-
tente apo jofunksionale”, shkroi ai.

Nga ana tjetër, në këtë numër
kishim edhe një shkrim që lidhej me
kujtimet e atëhershme të bursistit në
Gjermani, Gjergj Frashëri. Pak i tepru-
ar në thelbin e vet, por gjithsesi një
mundësi për njerëzit që pretendojnë
se nuk i lënë të shprehin opinionet e
tyre. Në fakt, autori mund të ishte pak
më thukët, ndërsa në rastin e kujti-
meve, ato shkojnë më shumë me li-
brat sesa me gazetat. Por, për hir të
këtij keqkuptimi, ku njerëzit mendojnë
se penalizohen, redaktori e pa të ar-

syeshme ta lejonte. “Në se demokra-
tizimi i plotë dhe i thellë i vendit ishte
një amanet i shprehur në deklaratën
politike të Kadaresë, ideve dhe filozo-
fisë së kësaj demokracie qytetare
bashkëkohore shqiptare nuk i gjinden
gjurmët në tërë veprën e tij. Bashkë
me idetë demokratike veprës i mun-
gon kudo shtrati i tyre – humanizmi
qytetar, i cili për fat të keq është mo-
huar (edhe nga shkrimtarë të tjerë të
realizmit socialist) që ka një traditë
historike edhe në Shqipëri”, citohet ai.

Pjesa tjetër i shkon më shumë
shkrimit të stërgjatë të Konkordatit, lidh-
jet e tij me autoritetet austriake dhe
Portën e Lartë për të ardhmen e kato-
likëve të Ballkanit dhe shqetësimet e
tjera. Redaktori ndjeu shumë respekt

për ekspozitën e grafikave “Trakt”, që
duhet thënë se ishte shumë e
zgjedhur me të gjithë atë që parash-
troi, me të ardhurat nga Lufta e Dytë
Botërore. “Ekspozita ka qenë tejet in-
teresante sepse këto trakte mbajnë
në vulat e tyre jo vetëm vitet e një Sh-
qipërie në luftë me të tjerët, por edhe
në përballje me veten e vet, si për
shembull trakte si kjo këtu ku gjer-
manët u kërkojnë tregtarëve të Korçës
të mos rrisin çmimet, për vetë popul-
lin e tyre”.

E në fund, pati vend edhe për një
krijim shumë të arrirë të Miroslav
Çurçiç nga rajoni, që autori shpesh
ka lënë vend në faqet e “Milosao”-s.
Në përgjithësi ishte numër i mirë dhe
i kuruar me kujdes.

ÇFARE LEXONTE FAIK KONICA

SANSANSANSANSANAAAAA’I  [shekulli XII]      Nr’I  [shekulli XII]      Nr’I  [shekulli XII]      Nr’I  [shekulli XII]      Nr’I  [shekulli XII]      Nr. 13. 13. 13. 13. 13
Ah, ajo zemra jote, që dhimbjen dhe hidhërimin i harron,
Dhe gjurmë Dashurie asfare nuk  tregon,
Dashurinë tënde, dashurinë tënde zgjodha; kurse pasuri,
S’prish punë nëse kurrfarë pjesë në pasuri s’kam!
Pse kamja Botës i takon,
E askurrë Bota dhe Dashuria bashkë nuk shkojnë ?
Atëherë kur në zemrën time vendin ti ta gjesh,
Vetëm atëherë zemra time e mjerimit skllave kurrë më s’do të jetë.

AbAbAbAbAbu Sa’id Ibn Abi’u Sa’id Ibn Abi’u Sa’id Ibn Abi’u Sa’id Ibn Abi’u Sa’id Ibn Abi’l-Khair [967 -  1049]    Nrl-Khair [967 -  1049]    Nrl-Khair [967 -  1049]    Nrl-Khair [967 -  1049]    Nrl-Khair [967 -  1049]    Nr. 14. 14. 14. 14. 14
Nga ty kërkoj, ose më mirë, të urdhëroj që,
Kur vakti të vijë nga kjo botë për t’u ndarë,
Në varr të m’i gdhendësh këto fjalë:
“Një i dashuruar prehet këtu”,
Me shpresën që, një tjetër i dashuruar, që
Ligjet e Pasionit i njeh mirë,
Pranë varrit tim të mund të pushojë, dhe
Mua, të dashuruarin e dergjur nën dhe, ta kujtojë.

ParafrazëParafrazëParafrazëParafrazëParafrazë Anonim      NrAnonim      NrAnonim      NrAnonim      NrAnonim      Nr. 15. 15. 15. 15. 15
Kurrnji vend nuk e gjej, ku dashninë qi kam për ty ta kumtoj,
A, kur at’ vend ma n’ fund e gjej, rivali tem ballaz aty m’del,
A, kur vendin ma n’fund e gjeta, dhe ty n’vedi t’shof,
Vetvedin trandem me e gjet, por, medet,
Ay krejt i përhumbun tash asht në moh.
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Edhe vetëm një natë sikur ti e imja të ishe, dhe në tëndin gjoks të

NGA JACK CHEKREZI

Faik Konica ishte edhe
orientalist. Ai njihte
gjuhët kryesore të
Lindjes së Afërme, përf-

shirë osmanishten, arabishten,
turqishten e hebraishten.  Kon-
ica njihte në thelb historinë,
kulturën dhe qytetërimin orien-
tal. “Hurmat e Arabisë”, përm-
bledhja me përralla e shqipëru-
ar prej tij, përbën kontribut të
shquar në përsiatjet ndërkul-
turore.

Takimi i parë virtual me Kon-
icën e leximet e tij, botuar në
Milosao Nr.259, 13 dhjetor 2016 ,
na pruri disa nga lirikat kineze.
Ato sollën thjeshtësinë, sensu-
alitetin,  origjinalitetin dhe
qasjen filozofike pacifiste të
Orientit të Largët.

“Takimi i  dytë virtual li -
bresk” me Faik Konicën na vjen
përmes botimit simpatik, tash-
më pjesë e koleksionit të Bib-
liotekës Kombëtare, të titulluar
“Antologji Persiane”, botuar në
Londër më 1927.  Përkthimet në
anglisht janë të orientalistit të
shquar Edward G. Browne. Një
tjetër libër i çmuar nga bibliote-
ka e Konicës, studim për Islamin
nga Ignaz Godziher, ka qenë në
zotërim të prof. Browne, siç
vërtetohet nga nënshkrimi në
libër.

Poezitë persiane, të përcjella
në këtë vëllim, përbëjnë disa nga
margaritarët e poezisë lirike
botërore. Ndërkohë që Noli sh-
qipëronte Rubairat e Omar
Khajamit,  Konica shijonte
kryevepra të tjera të autorëve
të tjerë persianë.

Poezia persiane i ka rrënjët
thellë në histori. Periudha e
parë është “shkolla epike lir-
ike”, e pasuar nga misticizmi, që
zgjati 150 vjet dhe la gjurmë të
pashlyeshme. Kthesë monumen-
tale është rënia e shtetit Zaraus-
trian në mesin e shekullit VII
e.j. si rrjedhojë e pushtimit arab.
Persët adoptuan besimin dhe
alfabetin arab, duke I dhënë

prehesha,
Koka time plot zjarrm, në qiell do të ish lartësuar,
Tek gishtat e Mërkurit penën do ta kisha thyer;
Dhe kurorën e Diellit, si çmimin tim, do ta kisha rrëmbyer.
Shpirti në qiellin e nëntë të parajsës do të fluturonte
Kurse koka krenare e Saturnit nën këmbët e mija do të dergjej,
E mandej krejt dashnorët e mjerë, tek vuanin e vdisnin, do t’i mëshiroja,
Nëse hijeshia tënde, a buzët, a sytë e tu, të mija do të ishin.
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Shumë në jetë u mundova, e shumë shkrime qëndisa,
Libra të tërë në arabisht, dhe në persishten e vjetër shkruajta:
Shumë gjëra mësova për artin këto gjashtëdhjetedy vite:
Por vallë çfarë fitova? Lavdi? Flori?
Veç pendim për të shkuarën, e keqardhje për dështimet,
Nga ditët e rinisë sime çdo kujtim është larguar,
Dhe për rininë vajtoj, me kujë e me ligje,
Siç pat thënë Khusrawani Bu Tahir*:
“Rininë e vërtetë si vegim kujtoj:
Medet rininë time tash rri dhe vajtoj !”

*Poet i shquar i periudhës së hershme Samanide të poezisë poezisë
persiane. Ja dy vargje të njohura të tij: “Kujtoj të ritë time, dhe ofshaj.
Medet për të ritë, për rininë e ikur për gjithmonë”.
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Bagdadit si shkëmbim shkël-
qimin e kulturës së tyre. Në
shekullin X kemi poezitë e para
në persishten e rilindur, me poe-
tin e verbër,  Rudakiun. Në

Poezia perse
Poezia persiane i ka rrënjët
thellë në histori. Periudha e
parë është “shkolla epike
lirike”, e pasuar nga misticizmi,
që zgjati 150 vjet dhe la gjurmë
të pashlyeshme. Kthesë
monumentale është rënia e
shtetit Zaraustrian në mesin e
shekullit VII e.j. si rrjedhojë e
pushtimit arab. Persët adoptuan
besimin dhe alfabetin arab,
duke I dhënë Bagdadit si
shkëmbim shkëlqimin e
kulturës së tyre. Në shekullin X
kemi poezitë e para në persisht-
en e rilindur, me poetin e verbër,
Rudakiun.

kapërcyellin e mijëvjeçarit
hasim mandej Sulltan Mahmu-
din e Ghaznës, patron i vërtetë i
letërsisë perse, që mbante 400
poetë në oborrin e vet, prej nga
zgjidhej edhe Kryepoeti, ose Mbre-
ti i Poetëve. Trajtat e lëruara ish-
in ode ose elegji (kasida) dhe lir-
ikat (hazal), me strukturë e rimë
të përcaktuar.  Në oborrin e Mah-
mudit u ngrit Firdusiu, ose Hom-
eri i Iranit; aty u lind edhe Shah-
name-ja, ose Libri i Mbretërve,
duke risjellë në poezinë perse
origjinalitetin epik të traditës.  Si
njëfarë “revolte” nga sundimit
arab lindi edhe poezia e tipit
Ruba’i, me Omar Khajamin si
njërin ndër përfaqësuesit e
shquar të saj.  Tufa e poezive të
mëposhtme përcjell edhe një
ruba’i të Abu Sa’id ibn Abi’l
Khayr, pararendësi i Khajamit.
Përmes formës së misticizmit,
aty natyrisht gjejmë edhe gjurmë
të Verës dhe të së Dashurës.Faik Konica


	1
	2-4
	5-12
	13-20
	21,22
	23
	24

