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Debati i fundit mbi
Akademinë e Sh
kencave, më shumë
se krijoi një re-

alitet disaplanesh qën-
drimesh në lidhje me autori-
tetin e saj, po demonstron një
profil të avancuar të krizës
në vend, i cili ka të bëjë me
themelin dhe ngrehinën iden-
titare, garant i të cilit është
në fakt Akademia dhe men-
dimi akademik. Por, “konsen-
susi” i gjerë për nevojën e re-
formimit të saj, nuk lidhet aq
me nevojën e përballimit të
krizës në këtë aspekt dhe me
perfeksionimin e institucion-
it bazë epistomologjik në
vend. Më shumë lidhet me
përpjekjen e politikës për ta
menaxhuar këtë profil de-
likat krize, si një mundësi për
të shmangur vëmendjen nga
fusha të tjera më konkrete të
krizës (ose për përfitime ko-
mpromentuese). Tregues për
këtë mbetet preferimi i anës
folklorike dhe dekorative
dhe jo asaj shkencore, duke
pasur si garanci “suksesi”
traditën shekullore të popu-
llit shqiptar në një ekuilibër
bashkëjetese fetare të orien-
tuar, pas krijimit të shtetit
shqiptar, drejt Perëndimit
dhe duke neglizhuar rrymat
e fshehta, apo të dukshme që
kërkojnë dhe imponojnë
ndryshimin në të kundërt të
këtij orientimi.

Këtij realiteti i shtohet
fakti “i vetëdorëzimit” të in-
stitucionit të Akademisë së
Shkencave te pushteti ekzek-
utiv në veçanti dhe politikës
në përgjithësi. Ndërkohë,
qëndrimet deri në ekstrem
nga ana e qeverisë, së bash-
ku me heshtjen kompromen-
tuese të forcave të tjera poli-
tike, tregon se atyre nuk u
duhet më Akademia. Dhe ky
qëndrim duket se ka dy ar-
sye. Së pari. Alternativa “Ak-
ademi Shkencash” nuk i
shërbeu kurrë synimit të poli-
tikës për të marrë pushtetin.
Madje, politika kurrë nuk ka
kërkuar nga Akademia, stu-

dime e projekte për një drejtim e
zhvillim sa më efektiv dhe afatg-
jatë të vendit dhe për orientimin e
identitetit të tij në një bazë sa më
shkencore, sa më koherente me
zhvillimet e sotme ndërkombëtare

shkencore e integruese.
Së dyti, Akademia, sado e mef-

shtë qoftë, nuk mund të pajtohet e
të bëjë aleancë me të gjitha format
e shfaqjes së krimit, i cili përbën
një instrument me peshë në mar-

NGA PROF. ASOC.
PANAJOT BARKA

rjen e pushtetit, kontrollin dhe
ushtrimin e tij. As mund të ushqe-
jë ideologjinë nacionaliste popu-
liste, të cilës politika i referohet
sa herë i duhet për të rritur kredi-
bilitetin e vet patriotik, si

kundërpeshë për dështimet e veta
në ekonomi, shoqëri, kulturë,
marrëdhëniet me fqinjët apo me të
tretët etj.

?Pse i është dorëzuar politikës,
Akademia e Shkencave
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E vërtetë është gjithashtu se një pjesë e rëndësishme e trupës akademike vjen nga realiteti i akademisë komuniste, në të
cilën, sipas Oliver Schmitt, “modelet sunduese të mendimit janë të ndikuara fort nga ideologjia nacional-staliniste e
diktaturës komuniste...”  Ndërsa sipas Arshi Pipës, këto modele midis të tjerave kanë shërbyer për të “përhapur e
nxitur ksenofobinë, sllavofobinë, izolacionizmin,....”. Që do të thotë se vetë atyre u duhet nga njëra anë të mohojnë një
pjesë të pohimeve të tyre “shkencore”, që është më e thjeshta.

NGA PROF. ASOC. PANAJOT BARKA
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Në këtë këndvështrim, reformimi i
pretenduar për Akademinë  përbën
një qasje shkencore të ndaluar, pasi
bie ndesh me atë mit të krijuar dhe
ushqyer për gati një shekull e
gjysmë, në mjegullën e të cilit fshi-
het e vërteta shkencore prej të cilës
nuk ka pse të ketë frikë identiteti
social, kulturor e etnik i shqiptarit.

2.
Eshtë fakt që thënia e Pashko

Vasës në mesin e gjysmës së dytë të
sh. XIX, se “Feja e shqiptarit është
Shqiptaria”, përmblidhte vullnetin
e fuqive evropiane, të cilat në kr-
ijimin e komb shtetit shqiptar, nuk
mund t’i referoheshin krishterimit
si element identitar e përbashkues
si për popujt e tjerë të Ballkanit, por
gjuhës shqipe si elementë përfaqë-
sues “përmbi kisha e xhami”. Nga
ana tjetër importimi nga arbëreshët
në Itali dhe arvanitasit në Greqi të
figurës së Skënderbeut dhe flamu-
rit të tij, për t’i prirë simbolikisht
lëvizjes kombëtare shqiptare për
çlirim nga Perandoria Osmane, për-
bënte mishërimin e krishterë Evro-
pian të realitetit shqiptar në një
bashkëjetesë fetare, por  me orien-
tim Oksidental. (Skënderbeu, me
qëndrimin e tij antiosman i përki-
ste realitetit të krishterë shqiptar,
paraosman). Pra proceset formuese
të shtetit shqiptar u shoqëruan me
kultivimin e një ekuilibri të ri, fon-
damental pro evropian, në bashkë-
jetesën fetare të shqiptarëve, në bazë
të të cilit do të formësohej edhe iden-
titeti kombëtar.

Kujtojmë se shqiptarët, ndryshe
nga popujt e tjerë të Ballkanit, me
pushtimin otoman dhe ndryshimin
masiv të fesë në myslimanë, adoptu-
an dhe bashkëjetesën e feve të
kundërta të imponuar (vertikalisht)
nga pushteti pushtues perandorak,

pjesë e të cilit, sipas Kadaresë dhe
studiuesve të tjerë u bënë edhe ata
dhe të ekuilibruar (horizontalisht)
nga tradita e përbashkët e krishterë.

Drejtimi i kësaj bashkëjetese fe-
tare përcaktohej nga pushteti fetar
perandorak. Sipas Çabejt dhe histo-
riografisë shqiptare, islamizmi ndi-
hmoi centrifugalitetin e shqiptarëve
në Ballkan dhe i mbrojti nga asimili-
met e krishtera. (!) Çabej pohon
gjithashtu se kultura osmane, duke
adoptuar epikën heroike bizantine
me heronj të krishterë që mbrojnë
kufijtë e kësaj perandorie nga Ar-
abët e Osmanët, krijoi epikën legjen-
dare shqiptare me heronj muhamed-
anë që mbrojnë kufijtë e Perandorisë
Otomane nga të krishterët e
Evropës. (Edhe Gjergj Elez Alia
lufton me “bajlozin” dalë nga deti,
kur dihet se “Bajlos” ishte titulli
diplomatik i Venedikut në Kon-
standipojë dhe se Venediku përbënte
rrezikun kryesor të kufijve perën-
dimorë të P. Otomane në brigjet sh-
qiptare të Adriatikut.) Pra, krijimi i
shtetit shqiptar në fillimet e shek-
ullit të kaluar, shënjohet dhe nga
ndryshimi proevropianë i orientim-
it të bashkëjetesës fetare në të.

 Këtë realitet Zogu tentoi ta in-
stitucionalizonte, nga njëra anë
duke e mbështetur strukturën e
shtetit të tij tek të krishterët, nga
ana tjetër duke orientuar të gjitha
marrëdhëniet e shtetit të tij me
Perëndimin.

Sistemi komunist i E.Hoxhës me
ateizmin e tij kushtetues dhe përnd-
jekës të feve, kërkoi të krijonte një
homogjenitet hibrid nacional-komu-
nist të shoqërisë multifetare dhe
multikulturore shqiptare. Megjith-
atë, në të gjitha relatat kulturore
me perëndimin ai prezantonte Sh-
qipërinë me vlerat e krishterimit
dhe ashtu si Zogu, mitizoi në ek-
strem figurën e Skënderbeut dhe të
vërtetën e paverifikueshme sh-
kencërisht, kulturën romantike të
Rilindjes, me qëllim që të shpallte
vetën si lartësues të denjë të vlerave
të tyre. Ndërkohë, për qëllimet e
veta, të “forcimit të unitetit të
brendshëm” socialkomunist, ai u
referua ballafaqimit permanent me
Perëndimin në tërësi dhe në veçanti
me shtetet fqinje të krishtera, (aksi-
omë kjo e fabrikuar nga P. Oto-
mane, veçanërisht pak para fundit
të vet, tek po kërkonte pasardhësit
e vet në rajon midis popujve të mys-
limanizuar dhe shndërruar në plat-
formë ideologjike sunduese në vet-
përcaktimin etnik për shqiptarët
edhe pas viteve 90).

përqind me deputet myslimanë. Për
“Skënderbeun” garantin e bashkë-
jetesës fetare dhe unitetit kombëtar
me orientim perëndimor, filluan ditë
të vështira. Në vizitën e tij në Tiranë
në fillim të 1993, Presidentit Turk
Turgut Ozal nuk pranoi të hynte në
Presidencë pa u hequr që andej bus-
ti i Skënderbeut. Monumenti i
Heroit Kombëtar përballoi vështirë-
si në udhëtimet e tij midis popullsive
myslimane shqiptare. Shumë histo-
rianë nga Anadolli, por edhe klerikë
myslimanë shqiptarë, kërkojnë ta
demonstrojnë atë si  renegatë dhe
terrorist që u ngrit atëherë kundër
fesë së sotme të shumicës shqiptare.
(Pra, duan t’i heqin atributin e heroit
kombëtar që garanton unitetin et-
nik ngritur mbi harmoninë fetare
me orientim Evropian.) Të njejta
vështirësi u vunë re edhe për Nenë
Terezën.

Debati i pambyllur Kadare – Qose
ka në qendër të tij argumentin se
cilin orientim duhet të përqafojë
bashkëjetesa paqësore fetare. Pra,
në rastin më të mirë vihet në dyshim
tradita e nisur me krijimin e shtetit
shqiptar dhe, me protagonist Qos-
en dhe jo vetëm, po kërkohet një
ekuilibër i ri, në rastin me të mirë
pa orientim dhe në rastin me të keq,
në favor të myslimanizmit.

Kadareja, para se në Ankara të
kristalizohen dogma e neo-otoman-
izmit në Ballkan dhe para se institu-
cione të ndryshme kulturore të mer-
rnin përsipër ringjalljen e saj në ter-
ren, e ka përshkruar atë në thirrjet e
drejtuara shqiptarëve (dhe bosh-
njakëve) për të bashkëqeverisur
edhe një herë Perandorinë e ëndër-
ruar një shekull pas shembjes së saj.
Për të arritur tek Erdogani i
mallëngjyer në vizitën e tij në Tiranë,
me 2015 që shikon te bregu shqiptar
i Adriatikut kufirin perëndimor të
kësaj perandorie imagjinare.

Studiues të ndryshëm Evropian,
e shohin me shqetësim fatin e
pozitës së krishtërimit dhe sim-
bolikës së tij në arealin e përbërjes
fetare e kombëtare të shqiptarëve.
Pra, nuk është se zbulojnë një hand-
ikap por parathonë një problem, gjë
që justifikon dhe thirrjen e  Papa
Franceskut drejtuar shqiptarëve me
2014 në Tiranë që të kthehen në
origjinë.

3.
 Në këtë prizëm ka disa momente

që tërheqin vëmendjen. I përkasin
realitetit dhe diakronisë. Lidhen me
bashkëjetesën fetare dhe rolin e saj
në identitetin etnik, me ekuilibrat

Akademia, reformimi i saj dhe përpjekjet
për ndryshimin e orientimit evropian të

bashkëjetesës fetare në Shqipëri

Homogjeniteti hibrid nacional-komunist
Sistemi komunist i E.Hoxhës me ateizmin e tij kushtetues dhe përnd-
jekës të feve, kërkoi të krijonte një homogjenitet hibrid nacional-
komunist të shoqërisë multifetare dhe multikulturore shqiptare.
Megjithatë, në të gjitha relatat kulturore me perëndimin ai prezantonte
Shqipërinë me vlerat e krishterimit dhe ashtu si Zogu, mitizoi në
ekstrem figurën e Skënderbeut dhe të vërtetën e paverifikueshme
shkencërisht, kulturën romantike të Rilindjes, me qëllim që të shpallte
vetën si lartësues të denjë të vlerave të tyre.

Pas viteve 90, ateizmi i sistemit
komunist u duk se i kishte dhënë
trajta honorifike bashkëjetesës fe-
tare. Mirëpo, pavarësisht se institu-
cionet fetare në misionin e vet për
krijimin e kumuniteteve të besimit
të tyre, tregonin kujdes dhe për ru-
ajtjen e vlerave të bashkëjetesës,
zhvillimet treguan se po i hapej rru-
ga faktorëve që duan ndryshimin e
ekuilibrit orientues të kësaj bash-
këjetese, nga referimi i tij Perëndi-
mor në të kundërt.

Që me 1991, Shqipëria, si asn-
jëherë tjetër u katapultua në Kon-
ferencën Islamike. Në Shqipëri u
derdhen para lumë nga organizata
“bamirese” arabo-islamike. Deri
edhe gjurmë të Bin Laden-it u pikas-
en në vend. Statistikat e krimit tre-
gojnë “supremacinë” e elementit
mysliman. Censusi i fundit zyrtar
tregoi rrudhjen më ekstreme të pop-
ullsisë së krishterë në vend dhe par-
lamenti shqiptar, si asnjëherë tjetër
në historinë e vet, përbëhet nga 75
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Historianët e rrymës së kundërhistorisë, të kësaj rryme të re në
histori, kanë marrë përsipër pastrimin e historisë nga falsifikimet
dhe të nxjerrin në dritë të vërtetat e historisë, pavarësisht se mund
të preken mitet e kohëve të shkuara apo heronjtë e ditëve tona dhe
do të ndryshojnë për mirë a për keq historinë e falsifikuar të
mësuar deri më sot.

ndërfetare dhe orientimin pro dhe
kundër evropiane të kësaj bashkë-
jetese, me vetpërcaktimin etnik si
produkt dhe evoluim i brendshëm
apo si ballafaqim me të tjerët, me
fqinjët etj. Kadareja në intervistën
e tij më të fundit e pranon këtë si
shqetësim dhe pasi bën përgjegjës
rendin komunist si pengues në sqa-
rimin e vlerave themelore të his-
torisë së kombit shqiptar, thekson
domozdoshmërinë për t’i dhënë
fund pengmarrjes nga e kaluara të
së tashmes dhe të ardhmes.

Dhe kjo kërkesë lidhet me Aka-
deminë dhe rolin e mendimit aka-
demik. Mirëpo, pas këtij realiteti rri
strukur një dramë që i tejkalon
muret e saj institucionale, por që
definohet si dramë e Akademisë,
pasi ajo përbën strukturën kope-
tente dhe përgjegjëse për të kapër-
cyer ngërçin. Pamundësia e mision-
it akademik e intelektual lidhet me
faktin se politikës i vjen më mirë
dorësh ideologjia nacionaliste e
mitizuar, kultivuar në ekstrem dhe
për qëllimet e veta, nga sistemi ko-
munist. Po ashtu, ky nacionalizëm
populist ushqen përditë masën e
gjerë si alternativë për mungesën
e dijës dhe për zbutjen e efekteve të
krizës në sektorë të tjerë.

E vërtetë është gjithashtu se një

NGA ABEDIN PREZA

Fjala kundërhistori është një
fjalë e re për gjuhën tonë,
por ka disa vite që përdoret

në vendet e tjera. Kundërhistoria
është shkrimi i  ri i ngjarjeve his-
torike i mbështetur në dokumen-
tet e reja të gjetura në arkivat e
vendeve të ndryshme dhe në zbu-
limet e reja arkeologjike që hedhin
poshtë plotësisht apo pjesërisht
paraqitjen e vjetër të falsifikuar
të ndonjë ngjarjeje historike, duke
nxjerrë në pah të vërtetën e saktë
t’asaj që ka ndodhur, falsifikimet,
arsyet dhe interesat që i kanë sh-
tyrë për shtrembërimin e historisë.

Historitë e para ishin të thjesh-
ta, të sakta, të vërteta, por më
vonë, kur historia u bë pronë e
politikës, nga trysnia e fitimtarëve
të luftrave dhe sundimtarëve të
çdo vendi, mbi historianët (shpesh
edhe nga servilizmi apo nga miqë-
sia që i lidhte me ta apo edhe nga
premtimet dhe ryshfetet e majme
që i jepeshin), disa nga këta histo-
rianë, filluan të shkruajnë jo çka
kishte ndodhur në të vërtetë, por
atë që i urdhërohesh. Kështu për
fitimtarët e luftrave dhe sun-
dimtarët shkruhej se ishin gjith-
një më të mirët, më të zotët, më
trimat, se ishin gjithnjë fitimtarë,
betejat e humbura dhe anët e tyre
të dobëta nuk shkruheshin duke
krijuar nji histori me shumë fakte
të falsifikuara, dukuri që ka fillu-
ar qysh në kohët e lashta.

 Kështu, për shembull, faraoni
Ramsesi i dytë, mbas betejës së
zhvilluar me 1275 para Krishtit
për marrjen e qytetit të Kadeshit
që atëhere ishte një pikë e rëndë-
sishme strategjike në Sirinë ver-
iore, betejë që u bë kundër per-
andorisë hitite  (perandoria e
Hititëve ishte në pjesën qendrore
dhe lindore të Turqisë së sotme),
kur u kthye në Egjipt, deklaroi
se betejën e kishte fituar ai. Pop-
ulli e priti me brohoritje këtë fi-
tore dhe u festua shumë dit. Edhe
historianët e  mbretërisë tij,
Ramsesin e dytë e quajtën fit-
imtar të betejës dhe udhëheqës
të madh. Por edhe Mavatili, per-
andor i Hititëve, kur u kthye në
Hatusha, kryqytet i perandorisë
hitite, deklaroi se betejën e kish-
te fituar ai, prandaj edhe ai u prit
me nderime si fitimtar dhe
udhëheqës i madh. Kështu shk-
ruan atëherë edhe historianët e
tij.

Në të vërtetë, beteja që zgjati
për një kohë të gjatë dhe pati
shumë të vrarë nga të dyja anët,
nuk u fitua nga asnjera anë, dhe
kjo doli më vonë kur u gjet nga
arkeologët një pllakë argjili ku
ishte përshkruar me saktësi, në
alfabetin kunjor. e gjithë lufta që
në të vërtetë kishte përfunduar me
nënshkrimin e një marrëveshjeje
për pushimin e menjëhershëm të
luftimeve, duke parë se asnjëra

anë nuk kishte qenë në gjendje të
mundte kundërshtarin.

Por më e famshme ka qenë
gënjeshtra e “Dhuratës së Kostan-
dinit” perandorit romak në shekul-
lin e IV. Kur ky u vendos në Kostan-
dinopojë më 313 pas Krishtit, në Va-
tikan, u hap fjala se Kostandini,
para largimit tij, i kishte lënë papës
Silvestri i parë një testament me
anën e të cilit papës i jepej edhe e
drejta e ushtrimit të pushtetit poli-
tik mbi të gjithë sovranët e shteteve
të pjesës perëndimore të perandorisë
romake, pra, do t’ishte papa ai që do
të kurorëzonte mbretërit dhe do t’ia
legjitimonte pushtetin atyre. Në të
vërtetë një testament i tillë nga Kon-
standini nuk u la kurrë, por ishte
vetëm një dokument i rremë, falsi-
fikimin e të cilit e zbuluan në shek-
ullin e XV dy studiues italianë,  Por
falë këtij dokumenti të rremë, papët
e ushtruan pushtetin politik edhe
pasi doli në shesh e vërteta e tij.

   Me falsifikime të tilla historia
është plote e përplot, prandaj, qysh
në shekullin e XVI, Ludoviko Ari-
osto, poeti i madh italian, autor i
poemës së famshme “Orlandi i çmen-
dur” shkruante se e gjithë historia
e shkruar duhet përmbysur dhe të
fillohet nga e para, se vetëm kësh-
tu do të kemi një histori të vërtetë
që do të shërbejë si mësim për gjen-
eratat e reja dhe jo një histori e fal-
sifikuar prodhim i disa histori-
anëve servilë që do t’i shërbente in-
teresave të politikës së sun-
dimtarëve.

 Historianët e rrymës së
kundërhistorisë, të kësaj rryme të
re në histori, kanë marrë përsipër
pastrimin e historisë nga falsi-
fikimet dhe të nxjerrin në dritë të
vërtetat e historisë, pavarësisht se
mund të preken mitet e kohëve të
shkuara apo heronjtë e ditëve tona
dhe do të ndryshojnë për mirë a për
keq historinë e falsifikuar të më-
suar deri më sot.

Një shembull që ka bërë bujë
është ai i Xhuzepe Garibaldi që nji-
het në të gjithë botën si heroi që
liroi jugun e Italisë nga Burbonët
dhe e bashkoi atë me pjesën tjetër

të Italisë në vitin 1860. Është quaj-
tur edhe heroi i dy kontinenteve
meqë ka jetuar dhe vepruar një
kohë të gjatë edhe në Amerikën
jugore.

 Për Garibaldin deri para disa
viteve është shkruar gjithnjë siç
shkruhet për një hero deri sa u
botuan veprat e disa historianëve
italianë si vepra e Profesorëve
Gustavo Ribaldi,  Gigi di Fiore dhe
të historianëve të tjerë që tregojnë
hollësisht gjithë jetën e tij, nga del
se ai, Garibaldi, sipas dokumenteve
të shumtë, sipas korrespondencës
së tij personale, dhe sipas shumë
artikujve të shkruara në gazetat e
Amerikës latine dhe në Itali në vitet
1840-1850 nuk paska qenë një hero
por një aventurier që për fitime, kur
jetonte në Amerikën jugore, bash-
këpunonte me kontrabandistë të
çdo lloji. Ishte marrë gjithashtu
edhe me tregtinë e skllevërve
(megjithëse tregtia e skllevërve ish-
te e ndaluar nga ligjet ndërko-
mbëtare). Shkrintari Antonio Per-
rucci e quan në një artikull “Un ne-
griero avido di denaro, trasforma-
to in eroe (Një tregtar skllevërish i
etur për parà, i shndërruar në hero)

     Kurse për Garibaldin që në
vitin 1860, në krye të një mijë vulln-
etarëve luftuan për bashkimin e
jugut të Italisë me pjesën veriore të
saj, flitet për një Garibald kriminel
që kishte urdhëruar vrasjen e
njerëzve të pafajshëm gjatë
marshimit tij drejt veriut.

      Kështu ka filluar të shkruhet
tashti historia në vendet që duan
historinë e vërtetë dhe jo histori të
shkuar sipas dëshirave të politi-
kanëve që janë të gatshëm ta përm-
bysin historinë e vërtetë dhe të sh-
kruajnë një histori të re për të zh-
dukur nga historia të zezat e qever-
isjes së tyre dhe ata vetë të para-
qiten në histori si heronj mbasi
heronjve të vërtetë t’i vejnë njollën
e tradhtarit.

    Edhe historia e vendit tonë,
historia e viteve të pushtimit fash-
ist, nazist, e diktaturës se gjatë ko-
muniste dhe e viteve pas shembjes
së komunizmit ka nevoje të shkru-
het nga e para jo nga historianët
që e kanë shkruar historinë tonë
t’atyne viteve, që kanë qenë dhe
janë historianë besnikë të
ideologjisë komuniste që si në të
gjitha vendet ku kanë luftuar dhe
sunduar komunistat, ngjarjet dhe
dokumentet i paraqisin në mënyre
t’atillë që e zeza e vërtetë e politikës
sunduese të dalë e bardhë, kurse e
bardha e zezë, por nga historianë
që duan vetëm të vërtetën dhe nuk
janë të ndikuar nga ndonjë
ideologji e majtë apo e djathtë qoftë.
Në rast se autorët do të jenë po ata,
atëherë për fat të keq, ne do të vazh-
dojmë të jemi, siç shkruante filozofi
francez i shekullit të XVIII Nicolas
Champignon (Nicolas Shampinjo)  “
Një popull i mjerë që nuk di të shk-
ruajë historinë e tij dhe nuk di të
dallojë heronjtë e vërtetë nga her-
onjtë e sajuar.

kencën ndërkombëtare. Kjo mung-
esë ballafaqimi faktikisht defakto-
rizon vërtetësinë dhe efektivitetin
e argumentit të tyre, pra edhe
dobinë e rezultateve albanologjike.
Paralelisht, i çon ata objektivisht
në një izolim të ri të vetzgjedhur
dhe i përjashton nga aksesi i sh-
kencës ndërkombëtare.

Nga ana tjetër, çdo përpjekje in-
stitucionale apo dhe individuale
për ta çmitizuar mitin konservativ
nacionalist në funksion të një iden-
titeti të mbështetur në argumentin
shkencor, të ballafaquar dhe pran-
uar nga komuniteti shkencor
ndërkombëtar, ndeshet brutalisht
me një mentalitet kolektiv populist,
që ka kthyer në pronë identitetfor-
mues mitin romantik, si histori pa
alternativë, ose si tabu, mentalitet
që shpaloset me histeri ekstreme në
mjetet e informimit publik e sido-
mos në rrjetet sociale duke riciklu-
ar realitete që të mbajnë pengë të
së kaluarës, dëmtojnë realitetin e
identitetit kombëtar dhe pengojnë
integrimin me popujt evropianë dhe
të ardhmen.

Ndërkohë, komunitetet fetare
për efekt të rritjes së potencialit të
tyre intelektual, kanë ngritur
strukturat e veta universitare, të
cilat bashkë me morinë e univer-

Akademia dhe akademikët
Eshtë gjithashtu e vërtetë se Akademia dhe akademikët kanë hezituar
t’i dalin ballas këtij presioni populist që ka për argument mitin në
konsum masiv ose interesa të tjera pse jo të dyshimta. Por ajo që
duhet nënvizuar është fakti se ky lloj populizmi nacionalist, apo dhe
interesat e tjera kanë gjithmonë aleat të pashkruar politikën, e cila, me
udhërrëfyes mentalitetin komunist të orientimit të studimit shkencor në
funksion të politikës së ditës, i imponohet elitës shkencore ose me
injorim (për të promovuar vetën në krye të populizmit), ose duke e
kërcënuar me ndërprerje të fondeve, (si në rastin e fundit), ose duke
mbështetur faktorë të tjerë dhe për interesa të tjera.

siteteve private, që mbështesin pa-
rimin e dijës tek fitimi, e kanë lenë
në hije organin kopetente
udhëheqës të proceseve akademike
te karakterit kombëtar.

Eshtë gjithashtu e vërtetë se
Akademia dhe akademikët kanë
hezituar t’i dalin ballas këtij pre-
sioni populist që ka për argument
mitin në konsum masiv ose intere-
sa të tjera pse jo të dyshimta. Por
ajo që duhet nënvizuar është fakti
se ky lloj populizmi nacionalist, apo
dhe interesat e tjera kanë gjith-
monë aleat të pashkruar politikën,
e cila, me udhërrëfyes mentalitetin
komunist të orientimit të studimit
shkencor në funksion të politikës
së ditës, i imponohet elitës shken-
core ose me injorim (për të promo-
vuar vetën në krye të populizmit),
ose duke e kërcënuar me ndërpre-
rje të fondeve, (si në rastin e fun-
dit), ose duke mbështetur faktorë
të tjerë dhe për interesa të tjera.
FUND
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pjesë e rëndësishme e trupës aka-
demike vjen nga realiteti i akade-
misë komuniste, në të cilën, sipas
Oliver Schmitt, “modelet sunduese
të mendimit janë të ndikuara fort
nga ideologjia nacional-staliniste e
diktaturës komuniste...”  Ndërsa
sipas Arshi Pipës, këto modele mi-
dis të tjerave kanë shërbyer për të
“përhapur e nxitur ksenofobinë,
sllavofobinë, izolacionizmin,....”. Që
do të thotë se vet atyre u duhet nga
njëra anë, të mohojnë një pjesë të
pohimeve të tyre “shkencore”, që
është më e thjeshta. Nga ana tjetër,
u duhet të ndryshojnë mentalitetin
e vet në gjykimin dhe interpretimin
e fenomeneve të ngjizura si arritje
shkencore në mitin e cituar. (Idetë
dhe pohimet romantike të Rilin-
dasve, plotësisht të justifikueshme
për kohën  dhe misionin e tyre për
kultivimin e ndërgjegjes kombëtare
shqiptare, nuk mund të përbëjnë
argumente për realitetin shkencor
bashkëkohor.)

Po ashtu, kjo shtresë, për të rua-
jtur “integritetin” e vet shkencor, i
shmanget ballafaqimit me sh-

Historia dhe kundërhistoria
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Gazetari dhe studiuesi Plaka flet për lidhjen e pandashme me pasionin e tij dhe dënon sharlatanizmin e protagonizmin
fals, që po e dëmtojnë të ardhmen tonë.  Karikaturat ishin një mjet shumë i rafinuar i kohës për të shigjetuar realitetet
politike, citohet ai. Ndërkohë, tejet interesante është puna e studjuesit Plaka, lidhur me Luftën e Ftohtë…

INTERVISTOI STAFF “MILOSAO”

Z. ArZ. ArZ. ArZ. ArZ. Armand, ju kmand, ju kmand, ju kmand, ju kmand, ju keni keni keni keni keni kohë qëohë qëohë qëohë qëohë që
aktivizoheni në shtypin e shkru-aktivizoheni në shtypin e shkru-aktivizoheni në shtypin e shkru-aktivizoheni në shtypin e shkru-aktivizoheni në shtypin e shkru-
ar me prurje që duken sa tëar me prurje që duken sa tëar me prurje që duken sa tëar me prurje që duken sa tëar me prurje që duken sa të
veçanta, aq edhe të vlefshme.veçanta, aq edhe të vlefshme.veçanta, aq edhe të vlefshme.veçanta, aq edhe të vlefshme.veçanta, aq edhe të vlefshme.
Janë kontribute lehtësisht tëJanë kontribute lehtësisht tëJanë kontribute lehtësisht tëJanë kontribute lehtësisht tëJanë kontribute lehtësisht të
verifikueshme, të  cilat  in-verifikueshme, të  cilat  in-verifikueshme, të  cilat  in-verifikueshme, të  cilat  in-verifikueshme, të  cilat  in-
trigojnë këdo lexues në hapë-trigojnë këdo lexues në hapë-trigojnë këdo lexues në hapë-trigojnë këdo lexues në hapë-trigojnë këdo lexues në hapë-
sirën mbarëshqiptare, duke i ftu-sirën mbarëshqiptare, duke i ftu-sirën mbarëshqiptare, duke i ftu-sirën mbarëshqiptare, duke i ftu-sirën mbarëshqiptare, duke i ftu-
ar ata jo vetëm të shohin risitëar ata jo vetëm të shohin risitëar ata jo vetëm të shohin risitëar ata jo vetëm të shohin risitëar ata jo vetëm të shohin risitë
shpesh të  sjella me foto eshpesh të  sjella me foto eshpesh të  sjella me foto eshpesh të  sjella me foto eshpesh të  sjella me foto e
karikatura që “flasin sa njëmijëkarikatura që “flasin sa njëmijëkarikatura që “flasin sa njëmijëkarikatura që “flasin sa njëmijëkarikatura që “flasin sa njëmijë
fjalë”, por edhe të reflektojnëfjalë”, por edhe të reflektojnëfjalë”, por edhe të reflektojnëfjalë”, por edhe të reflektojnëfjalë”, por edhe të reflektojnë
mbi historinë tonë të hidhurmbi historinë tonë të hidhurmbi historinë tonë të hidhurmbi historinë tonë të hidhurmbi historinë tonë të hidhur. Si. Si. Si. Si. Si
ka nisur i gjithi ky pasion?ka nisur i gjithi ky pasion?ka nisur i gjithi ky pasion?ka nisur i gjithi ky pasion?ka nisur i gjithi ky pasion?

Gjithçka ka nisur falë disa pa-
sioneve të hershme, por të rizbu-
luara për artin dhe kulturën, hu-
morin e satirën, të kombinuara me
ato për politikën, historinë dhe
gjuhët e huaja. Prej shumë vitesh
iu vura kërkimit të materialeve të
hershme historike, të cilat duhet
të kishin medomosdo një pikë
takimi me Shqipërinë. Ngado që
më ofroheshin, kurdo që i merrja,
qofshin foto, grafika, gravura,
karikatura, harta, pulla apo kar-
tolina, nisën të më ngacmojnë
gjithnjë e më shumë, ndërsa sig-
urisht se tekstet e vjetra e his-
toritë e të huajve për shqiptarët e
çdo gjë që lidhej me ta, i tejkaluan
dalëngadalë përmasat e një pasio-
ni normal, duke m’u kthyer në një
domosdoshmëri jetike. Fillimisht
me materiale origjinale. Letra të
zverdhura gazetash e revistash të
huaja, kartolina të vjetra e tek-
tuk ndonjë objekt, por më pas, falë
teknologjisë, dixhitalizimit të
shumë fondeve arkivore, vura re
se shumëçka mund të hulumtohej
në një “mënyrë më moderne”, duke
mos u mjaftuar sigurisht me kaq.

Po arkivat, bibliotekat…?Po arkivat, bibliotekat…?Po arkivat, bibliotekat…?Po arkivat, bibliotekat…?Po arkivat, bibliotekat…?
Po sigurisht se kur më jepej

mundësia, shkoja në muze, libra-
ri, biblioteka, arkiva apo ekspozi-
ta, e nëse jo, shfrytëzoja, qoftë edhe
me pagesë, fonde të hapura apo të
mbyllura koleksionesh të shtypit
të huaj, hartave, librave e
manuskripteve.

A mendoni se keni kontribuarA mendoni se keni kontribuarA mendoni se keni kontribuarA mendoni se keni kontribuarA mendoni se keni kontribuar
në pasurimin e historisë sonë menë pasurimin e historisë sonë menë pasurimin e historisë sonë menë pasurimin e historisë sonë menë pasurimin e historisë sonë me
prurjet në fjalë?prurjet në fjalë?prurjet në fjalë?prurjet në fjalë?prurjet në fjalë?

Falë njohurive në disa gjuhë
dhe shpirtit gërmues, por edhe
dashamirësisë së shumë prej
miqve e bashkëpunëtorëve të huaj
me të cilët ndaj pasione të njejta,
mendoj se kam kontribuar sa kam
mundur në një pasurim sado mod-
est të historisë sonë relativisht të
vonë, duke mos u mjaftuar thjesht
me risitë që sillte me vete publiki-
mi i fotove e materialeve grafike,
por duke i komentuar sa më gjerë-
sisht e madje sjellë me shpoti
shpeshherë ato, në kontekstin e
sotëm politik e social, duke shig-
jetuar kështu aktualitetin.

Sa ka ndihmuar aktiviteti juajSa ka ndihmuar aktiviteti juajSa ka ndihmuar aktiviteti juajSa ka ndihmuar aktiviteti juajSa ka ndihmuar aktiviteti juaj
si gazetar në disa prej redaksivesi gazetar në disa prej redaksivesi gazetar në disa prej redaksivesi gazetar në disa prej redaksivesi gazetar në disa prej redaksive
në vend dhe çfarë do veçonit mënë vend dhe çfarë do veçonit mënë vend dhe çfarë do veçonit mënë vend dhe çfarë do veçonit mënë vend dhe çfarë do veçonit më
shumë?shumë?shumë?shumë?shumë?

Puna si gazetar në rubrikën e
Dossier-it, menaxhimi i suple-
menteve me karakter shumë-
planësh, vizitat e pjesëmarrja në
disa programe ndërkombëtare në
vende të huaja, puna në pozicione
të caktuara jashtë sferës së medi-
as, por edhe eksperienca si përk-
thyes e leximet, gjithashtu më ka
ndihmuar t’a mbaj gjallë pasion-
in tim. Pika kulmore të historisë
sonë të vonë sikurse janë:  dy
luftërat botërore, periudha e Princ
Vidit, ajo e Zogut e më vonë edhe
monizmi, duke mos lënë pas edhe
shumë periudha të tjera të më-
parshme, në përpjekje për të nxjer-
rë në pah të vërteta historike, kon-
tribute faktike shtetesh, qeverish
apo individësh, kanë qenë dhe
janë për mua një shtytje drejt
përmbushjes së objektivave të
mia.

Duket se i jeni shmangur de-Duket se i jeni shmangur de-Duket se i jeni shmangur de-Duket se i jeni shmangur de-Duket se i jeni shmangur de-
bateve në lidhje me Skënderbe-bateve në lidhje me Skënderbe-bateve në lidhje me Skënderbe-bateve në lidhje me Skënderbe-bateve në lidhje me Skënderbe-
un. - Përse? Dhe a keni ndjerëun. - Përse? Dhe a keni ndjerëun. - Përse? Dhe a keni ndjerëun. - Përse? Dhe a keni ndjerëun. - Përse? Dhe a keni ndjerë
ndonjëherë se keni qenë të an-ndonjëherë se keni qenë të an-ndonjëherë se keni qenë të an-ndonjëherë se keni qenë të an-ndonjëherë se keni qenë të an-
shëm, të padrejtë apo dhe neg-shëm, të padrejtë apo dhe neg-shëm, të padrejtë apo dhe neg-shëm, të padrejtë apo dhe neg-shëm, të padrejtë apo dhe neg-
lizhentë ndaj një fenomeni apolizhentë ndaj një fenomeni apolizhentë ndaj një fenomeni apolizhentë ndaj një fenomeni apolizhentë ndaj një fenomeni apo
personazhi historik?personazhi historik?personazhi historik?personazhi historik?personazhi historik?

Jam përpjekur të jem sa më i
ftohtë, i vërtetë, neutral, por jo
moskokëçarës dhe “i pamendim”,
kur kam vënë re se dikush po
mbivlerësohet pameritueshëm e
dikush tjetër, po aq pame-
ritueshëm, po përbaltet. Jam për-
pjekur t’u qëndroj larg sharlata-
nizmave, protagonizmit fals, për-
baltjes dhe përplasjeve personale,
duke synuar të merrem më shumë
me fenomenin e të mos ofendoj
askënd. Debateve të fundmit dhe
atyre paraardhëse rreth Skënder-
beut, i jam shmangur me
ndërgjegje, sepse kam vënë re një
pozicionim të skajshëm të palëve
të kyçura në diskutim, mbarsur
me plot agresivitet e ekstremitet,
çka ka sjellë një pështjellim të pa-
nevojshëm, harxhim energjish e

për më keq, mbjelljen e një fare
përçarje mes shqiptarëve, duke më
bërë të besoj se është shtuar fat-
keqësisht dukshëm numri i
njerëzve që ndjekin axhenda të
parapaguara antishqiptare e an-
tikombëtare, duke na e dobësuar
imazhin edhe kështu të cënuar në
sytë e partnerëve ndërkombëtarë,
e dëmtuar kësisoj të ardhmen
tonë.

Ju njiheni tashmë gjerësishtJu njiheni tashmë gjerësishtJu njiheni tashmë gjerësishtJu njiheni tashmë gjerësishtJu njiheni tashmë gjerësisht
si njohës i apasionuar i kulturëssi njohës i apasionuar i kulturëssi njohës i apasionuar i kulturëssi njohës i apasionuar i kulturëssi njohës i apasionuar i kulturës
gjergjergjergjergjermane e qëmtues këmbën-mane e qëmtues këmbën-mane e qëmtues këmbën-mane e qëmtues këmbën-mane e qëmtues këmbën-
gulës i bgulës i bgulës i bgulës i bgulës i burimeurimeurimeurimeurimevvvvve gjere gjere gjere gjere gjermanikmanikmanikmanikmanike qëe qëe qëe qëe që
flasin për historinë e Shqipërisë.flasin për historinë e Shqipërisë.flasin për historinë e Shqipërisë.flasin për historinë e Shqipërisë.flasin për historinë e Shqipërisë.
A lidhet kjo me ndonjë objektivA lidhet kjo me ndonjë objektivA lidhet kjo me ndonjë objektivA lidhet kjo me ndonjë objektivA lidhet kjo me ndonjë objektiv
të paracaktuartë paracaktuartë paracaktuartë paracaktuartë paracaktuar, a, a, a, a, apo ndoshta mepo ndoshta mepo ndoshta mepo ndoshta mepo ndoshta me
ndonjë peng dhe sa ka ndikuarndonjë peng dhe sa ka ndikuarndonjë peng dhe sa ka ndikuarndonjë peng dhe sa ka ndikuarndonjë peng dhe sa ka ndikuar
kjo rrethanë në punën tuaj? -Psekjo rrethanë në punën tuaj? -Psekjo rrethanë në punën tuaj? -Psekjo rrethanë në punën tuaj? -Psekjo rrethanë në punën tuaj? -Pse
karikatura - sikurse shihet - kakarikatura - sikurse shihet - kakarikatura - sikurse shihet - kakarikatura - sikurse shihet - kakarikatura - sikurse shihet - ka
shërbyer në shumë raste si mjetshërbyer në shumë raste si mjetshërbyer në shumë raste si mjetshërbyer në shumë raste si mjetshërbyer në shumë raste si mjet
për t’a përpër t’a përpër t’a përpër t’a përpër t’a për mbmbmbmbmbushur misoninushur misoninushur misoninushur misoninushur misonin
tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?

Pasioni i veçantë për kulturën
e gjuhën gjermane, por edhe për
popujt nordikë në përgjithësi, m’a
kanë lehtësuar gjithashtu edhe më
shumë këtë “mision”. Karikatura

dhe satira politike, në një kohë
kur mungonte RTV e interneti,
ishte një mjet shumë i përhapur
në kontinentin e moçëm dhe çu-
ditërisht Shqipëria rezulton të
ketë zënë një vend proporcional-
isht të madh në shtypin europian,
e veçanërisht në atë austriak të
kohës. Kjo shërbeu edhe si një sh-
tysë për mua që dy vjet më parë, të
çel një ekspozitë me karikatura e
materiale grafike të kohës së Vid-
it, të cilat kisha kohë që i kisha
hasur gjatë hulumtimeve në sh-
typin austriak. Nga ana tjetër,
sikurse theksova, unë në thelb jam
gazetar dhe jam munduar t’i traj-
toj ngjarjet, personazhet dhe
fenomenet nga një këndvështrim
i tillë, mbarsur ndonjëherë edhe
me interpretime politike, duke
shfrytëzuar sigurisht një hapësirë
shpesh të kufizuar, siç është hapë-
sira mediatike, e cila ta pamundë-

son thellimin në një farë mënyre.
Më është dashur të jem sa më
racional e i përpiktë për të nxjerrë
në pah pa e lodhur lexuesin, thel-
bin e asaj që kam dashur të shfaq
në atë artikull, apo prurje.

A ju ka rezultuar se në peri-A ju ka rezultuar se në peri-A ju ka rezultuar se në peri-A ju ka rezultuar se në peri-A ju ka rezultuar se në peri-
udha të veçanta historike, ako-udha të veçanta historike, ako-udha të veçanta historike, ako-udha të veçanta historike, ako-udha të veçanta historike, ako-
ma mbeten “njolla të zeza” apoma mbeten “njolla të zeza” apoma mbeten “njolla të zeza” apoma mbeten “njolla të zeza” apoma mbeten “njolla të zeza” apo
“guva të errëta”  rreth historisë“guva të errëta”  rreth historisë“guva të errëta”  rreth historisë“guva të errëta”  rreth historisë“guva të errëta”  rreth historisë
sonë?sonë?sonë?sonë?sonë?

Kjo që pohoni ju qëndron në
masën më të madhe, pasi shpesh
aludimet më shumë se sa faktet
ngrenë krye, duke na çorientuar
në pamje të parë, por duke na shër-
byer në anën tjetër, edhe si indicie
madhore për të gërmuar më tej në
ato që ju i përcaktoni me të drejtë
si “guva të errëta” të historisë
sonë. Meqenëse jam marrë krye-
sisht me historinë e këtyre dyqind
viteve të fundit, duke i ndenjur me
ndërgjegje larg historisë së peri-
udhave të tjera të mëparshme, për
të cilat ndaj në fakt gjithashtu të
njejtin pasion e shkallë kërshërie,
mund të përmendja sidomos peri-
udhën e monizmit në Shqipëri, për
të cilën materiali arkivor i kë-
tueshëm edhe pse sigurisht, ako-
ma i pakonsumuar e konsulutu-
ar tërësisht, ka boshllëqe e lë hapë-
sirë për interpretime në përballje
me materialet që gjenden në arki-
vat e huaja, të cilat bazoheshin
shpesh në dëshmi gojore e të
natyrave të tjera.

Çfarë doni të thoni më konkre-Çfarë doni të thoni më konkre-Çfarë doni të thoni më konkre-Çfarë doni të thoni më konkre-Çfarë doni të thoni më konkre-
tisht në këtë rast Z. Plaka?tisht në këtë rast Z. Plaka?tisht në këtë rast Z. Plaka?tisht në këtë rast Z. Plaka?tisht në këtë rast Z. Plaka?

Kam shumë vite që veç të tjer-
ave, merrem edhe me dekriptimin
e dosjeve të CIA-s, të cilat pas
skadimit të afateve ligjore tashmë
prej vitesh i janë nënshtruar ak-
sesit të lirë apo pjesërisht të lirë
nga individët e grupimet e intere-
suara, e ndër ta, edhe shqiptarët.
Aty gjen “fakte” nga më të pabe-
sueshmet, të cilat shoqërohen si
rregull me komentin e special-
istëve të CIA-s për vërtetësinë e
burimeve apo dokumentacionit, e
detaje të tjera që lidhen me punën
e një shërbimi inteligjent. Për
shembull, në fundvitet ’40 e vitet
’50 të shekullit të shkuar, ka
shumë indicie që na bëjnë të be-
sojmë se ato informacione që
gjenden aty – të vërteta apo jo – ka
pak gjasa të vërtetohen apo veri-
fikohen nga një burim arkivor
shqiptar. Kështu për shembull, po
ju citoj një informacion që kam

“E vështirë të provohen
informacionet e CIA në Shqipëri”
Për studiuesin dhe koleksionistin e pasionuar të karikaturave, Armand Plaka: Vitet ’50
fshehin “guva të errëta” të historisë sonë! Në këtë intervistë ai flet për punën dhe pasionet e
tij, por ndërkohë dhe problematikën që ka hasur në shumë nga hulumtimet e bëra. Në një
prej tyre, ai hedh tezën se: Enver Hoxha në 1948 mund të ketë kërkuar fshehtazi riafrimin
me jugosllavët nga frika e Shehut.

Karikatura dhe satira politike
Karikatura dhe satira politike, në
një kohë kur mungonte RTV e
interneti ishte një mjet shumë i
përhapur në kontinentin e
moçëm dhe çuditërisht Sh-
qipëria rezulton të ketë zënë një
vend proporcionalisht të madh
në shtypin europian, e veçanër-
isht në atë austriak të kohës.
Kjo shërbeu edhe si një shtysë
për mua që dy vjet më parë, të
çel një ekspozitë me karikatura
e materiale grafike të kohës së
Vidit, të cilat kisha kohë që i
kisha hasur gjatë hulumtimeve
në shtypin austriak.

Dekriptimi i dosjeve të CIA
Kam shumë vite që veç të tjerave, merrem edhe me dekriptimin e dosjeve
të CIA-s, të cilat pas skadimit të afateve ligjore tashmë prej vitesh i janë
nënshtruar aksesit të lirë apo pjesërisht të lirë nga individët e grupimet e
interesuara, e ndër ta, edhe shqiptarët. Aty gjen “fakte” nga më të pabe-
sueshmet, të cilat shoqërohen si rregull me komentin e specialistëve të
CIA-s për vërtetësinë e burimeve apo dokumentacionit, e detaje të tjera që
lidhen me punën e një shërbimi inteligjent. Për shembull, në fundvitet ’40 e
vitet ’50 të shekullit të shkuar, ka shumë indicie që na bëjnë të besojmë se
ato informacione që gjenden aty – të vërteta apo jo – ka pak gjasa të
vërtetohen apo verifikohen nga një burim arkivor shqiptar

Armand Plaka
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hasur dikur e që bënte fjalë për
takime të fshehta të Enver Hox-
hës në zonën kufitare mes dy
vendeve me emisarët më të lartë
jugosllavë, të dërguar me autoriz-
im “top secret” nga Tito e të
kërkuar nga vetë Hoxha, ku alu-
dohet se vetëm pak kohë pas mi-
ratimit të kursit pro-sovjetik të
Shqipërisë e largimit tërësor nga
ai jugosllav, Hoxha si rezultat i
presioneve sovjetike dhe “hijes” së
rivalit të tij më intim, Mehmet
Shehu, po lëkundej fort, duke u
përpjekur të rikthehej sërish nën
tutelën jugosllave. Më pas, sipas
të njejtit burim, rezulton se një
“shuplakë” e fortë nga ana e sov-
jetikëve të cilët kishin marrë vesh
gjithçka, bën që ai të tërhiqej. Ky
informacion, sikurse edhe të tjerë
që e lidhin atë kohë me përpjekje
të tjera “të çuditshme” të Hoxhës
për të kërkuar strehim në ndonjë
ambasadë perëndimore, mbajtje
nën arrest diku në një lokalitet të
Shqipërisë, apo dhe zhdukje për
ditë e javë të tëra nga jeta aktive
politike në vend, bëjnë që “guvat e
errëta” që ju përmendni, të shto-
hen edhe më shumë. Duket se ato
janë të destinuara të qarkullojnë
në nivelin e “thashethemeve” apo
aludimeve,  pasi jo vetëm se nuk
përkojnë me analizat “normale”
politike të kohës, por mendja ta
do që për ato veprime, të mos jetë
mbajtur kurrfarë protokolli apo
dokumenti i shkruar (të paktën
nga pala shqiptare), çka e bën edhe
më intriguese gjithë këtë “lojë”.
Sigurisht se përtej këtyre, “guvat
e errëta” janë pikërisht çelësi që
vë në lëvizje dhe vetë shkencën e
historisë e më gjerë, në një botë
ku misteret janë jo vetëm pjesë e
qenësishme e zhvillimit tonë, por
madje edhe shtylla shpesh të dos-
mosdoshme e të mirëpritura të
ekzistencës sonë.

Ju, në prurjet që keni bërë si-Ju, në prurjet që keni bërë si-Ju, në prurjet që keni bërë si-Ju, në prurjet që keni bërë si-Ju, në prurjet që keni bërë si-
domos vitet  e  fundit ,  f l isnidomos vitet  e  fundit ,  f l isnidomos vitet  e  fundit ,  f l isnidomos vitet  e  fundit ,  f l isnidomos vitet  e  fundit ,  f l isni
shpesh për ato që cilësohen sishpesh për ato që cilësohen sishpesh për ato që cilësohen sishpesh për ato që cilësohen sishpesh për ato që cilësohen si
“paradokse historike”.“paradokse historike”.“paradokse historike”.“paradokse historike”.“paradokse historike”.

Në fakt paradokset historike e
kanë ndjekur këtë popull, por kjo
ka ndodhur sigurisht edhe me plot
popuj e kombe të tjerë. Mund të
them se në këtë aspekt, kemi pak
ngjashmëri me Poloninë, e cila ësh-
të dashur të copëtohet tri herë
gjatë historisë së vet ( e ndodhur
në pozicion sandëich mes tri per-
andorive të mëdha të kohës) e sot
ka arritur një shkallë të atillë fu-
qizimi, saqë vlerësohet si njëra
ndër ekonomitë e reja më të fu-
qishme të BE-së, ndërsa dhe popu-
llsia e territori i saj janë
mbresëlënës. Përtej kësaj, ia vlen
t’i kushtojmë vëmendje luftës ita-
lo-greke, e cila ka sjellë paradok-
salisht dhe padrejtësisht shumë

reperkursione në marrëdhëniet
mes dy vendeve. E gjithë literatu-
ra e kohës na sugjeron se kushtet
e ultimatumit italian ndaj kryem-
inistrit Metaksa, ishin thuajse të
njejta me ato të aplikuara ndaj
ish-Mbretit Zog, e se Greqia në
thelb bëri të njejtin akt si Sh-
qipëria, ndërsa i tha “Jo” prerazi
ultimatumit italian, ndërkohë që
kjo “Jo”, kur vjen puna tek sh-
qiptarët, nuk përmendet thuajse
fare ( e lëre pastaj të festohet e
përkujtohet si në Greqi, kur një
gjë e tillë ka ndodhur madje edhe
në vitin 1942 e 1943, kur vendi ish-
te i pushtuar nga italianët e gjer-
manët), pavarësisht se ç’ndodhi
më pas. Të gjithë e dimë se grekët

përveç luftës që zhvilluan vetë, për
të cilën kanë plotësisht të drejtë
të jenë krenarë, patën qysh nga
fillimi mbështetjen e pakufizuar të
RAF-it britanik (dhe sulmeve të tij
të suksesshme ajrore) që operon-
te me qendrën e vet në Athinë,
duke u kthyer në një ndihmesë të
pashoqe për aksionet tokësore
greke dhe kontribuar kësisoj
qenësisht në fitoren e tyre ndaj
italianëve. Diçka të tillë, sh-
qiptarët nuk e patën ndonjëherë,
megjithëse dokumentat e kohës
na dëshmojnë se kjo ndihmë edhe
u kërkua, por nuk u mor. Kësisoj,
mendoj se shqiptarët shpesh e pra-
nojnë kokëulur “realitetin” e nuk
thellohen të nxjerrin në pah re-
alitete historike disavantazhuese,
duke pohuar njëanshmërisht se
bashkëpunuam me italianin apo
me gjermanin, pa u thelluar në
arsyet e vërteta dhe paradokset e
dhimbshme që ofronte koha. Po
ashtu kam tentuar disa herë të
nxjerr në pah fakte të njohura e të
panjohura që lidhen me bash-
këpunimin apo prezencën e qever-
ive pro-Boshtit, të cilat ishin aktive
thuajse në çdo vend të pushtuar të
kohës, e sidomos në Ballkan, duke
hedhur poshtë thuajse mitin se ata
që bashkëpunuan me gjermanët e
italianët, ishin vetëm  shqiptarët.
Nëse ka një shprehje “të luash me
dy porta”, kjo  i shkon shumë për
shtat Greqisë së viteve të Luftës së
Dytë, veprim që ajo sigurisht e
bënte me ndërgjegje e largpamësi
të pashoqe, deri sa kuptoi tërësisht
se nga anonin fatet e luftës.

...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri mund të pre-

zupozohet se ishte numër i mirë dhe i
qashtër. Irakli Koçollari, studiuesi i kaher-
shëm i Ali Pashë Tepelenës na kish sjellë
një portret të një pinjolli të tij.Mendojmë se
ishte punë e mirë, por problemi ishte se
na e kishte sjellë atë dhe fotot e tjera në
mjedis Word-i. Gjithsesi layout e zgjidhi
këtë problem. Redaktori nuk mundi ta bot-
onte një numër më parë për shkak të ko-
hës së ardhjes. Imazhi i panjohur ha-
mendësohej se i takonte nipit të Ali Pashë
Tepelenës dhe ishte koleksion privat i një
qytetari shqiptar, që e kishte marrë nga
një koleksionist francez. Portreti i sjellë
nga Oltjon Muzaka është punuar në kar-
ton 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. Mund
të themi se ishte shkrim i mirë, por duhej

pak më shumë kulturë e artit të kohës dhe
teknikës së punës. E vlerësojmë zotin
Koçollari që na e besoji por edhe mirëk-
uptimin e tij.

Këtë numër mbyllëm shkrimin e stërg-
jatë të konkordatit nga Andreas Gotts-
man, që në fund u bë disi i lodhshëm. Në
shtetet e krijuara të reja ballkanike të
dominuar nga ortodoksia katolikët ishin një
pakicë e vogël në zhdukje e sipër dhe si
pakicë me shumë pak të drejta, shkruan
autori. Por, në këtë numër, ky shkrim u mbyll.

Gjergj Frashërit i vazhduam pjesën e
kujtimeve për Kadarenë. Redaktori shtoi
vetë një shënim për pjesën se çfarë real-
isht duhet të nderojmë tek Kadareja, që
lidhet me cilësinë e letërsisë së tij. Në fakt,
edhe në këtë numër vijoi toni i ashpër dhe
disi cinik i autorit: Dëshmia më e freskët
e profilit të veprës së Kadaresë u për-
caktua 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, shkroi autori, që nga
stili i shkrimit bie pak si ndryshe nga
ajo që shkruhej në atë kohë...Redaktori,
vetë, pati reagime shumë të këqija lidhur
me shkrimin e tij dhe disa nga shkrimtarët
i kujtuan me shumë mllef dhe disi agre-
sion se vepra e tyre është po kaq e mirë,
po të kishte ndihmë si Kadare!!!

Poeti i njohur Fazlli Haliti u kthye pas
shumë kohësh dhe gjë e mirë ishte se u
kënaq por edhe e vlerësoi shumë botimin
e ciklit të vet. Me maturinë e vet tregoi
edhe vlerësim për botimin, që e mirëpritëm
për delikatesën e thënies. Ky është një
cikël ardhur nga poeti i njohur për pub-
likun shqiptar. Notat e trishtimit dhe re-
agimi vetmitar qytetar synojnë të ngjal-
lin pak nevojë katarsisi për njerëzit kre-
jt indiferentë me situatën e sotme
ekonomiko-shoqërore... shkroi redaktori,
që po ashtu te pjesa e prozës botoi au-

torin kosovar Bajram Sefaj me prozën
e tij urbane që mbetet shumë provoka-
tive...

Në këtë numër botuam një prurje
të kahershme të studiuesit të njohur
Agron Alibali, që na kish sjellë diçka
lidhur me Faik Konicën dhe letërsinë
që lexonte ai. “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 orien-
talistit 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...Numri ishte i mirë
dhe bënte dallim me numrat e tjerë. Të
shohim nëse do e mbajmë dot ritmin e
një numri të tillë...

A veA veA veA veA veçoni ndonjë periudhëoni ndonjë periudhëoni ndonjë periudhëoni ndonjë periudhëoni ndonjë periudhë
tjetër më të hershme ku sh-tjetër më të hershme ku sh-tjetër më të hershme ku sh-tjetër më të hershme ku sh-tjetër më të hershme ku sh-
qiptarët dhe fatet e tyre mund tëqiptarët dhe fatet e tyre mund tëqiptarët dhe fatet e tyre mund tëqiptarët dhe fatet e tyre mund tëqiptarët dhe fatet e tyre mund të
thuhet se kishin marrë përthuhet se kishin marrë përthuhet se kishin marrë përthuhet se kishin marrë përthuhet se kishin marrë për
mirë?.mirë?.mirë?.mirë?.mirë?.

Sigurisht se ka pasur momente
kur koha e realitetet historike i
kanë avantazhuar mjaft sh-
qiptarët, por paradoksalisht ata
nuk kanë ditur të përfitojnë nga
ai moment, apo ato konstelacione
politiko-historike që formo-
heshin. Duke u vetëkufizuar tek
200 vitet e fundit, mund t’ju për-
mend një moment, rreth 10 vite
para Kongresit famëkeq të Berlin-
it, kur një analist austriak, i kush-
toi Shqipërisë e shqiptarëve një
material voluminoz në disa num-
ra në vitin 1869, e që bën një prog-
nozë tejet mbresëlënëse rreth po-
tencialeve të tyre shtetformuese e
rëndësisë së faktorit shqiptar në
rajon, në vigjilje të asaj që njihej
asokohe si “çështja orientale”. Po
kështu, në vigjilje të pavarësisë së
Shqipërisë, ngritën krye ca rreze
shprese, por koha tregoi se të
gjitha këto kishin qenë të rreme
dhe se ajo periudhë ishte në vetve-
te një periudhë tejet e rrezikshme
për ekzistencën kombëtare të sh-
qiptarëve. Megjithëse duhet pran-
uar se gjërat nuk janë kaq bard-
hezi. Këmbëngul se padyshim
mbeten fuqitë e mëdha dhe mos-
thellimi ( në pjesën më të madhe)
me dashje në zgjidhjen e proble-
mit shqiptar, që sollën në fund
edhe produktin që njohim të gjithë.

A mund të flitet për një statusA mund të flitet për një statusA mund të flitet për një statusA mund të flitet për një statusA mund të flitet për një status
të humbur të shqiptarit me kal-të humbur të shqiptarit me kal-të humbur të shqiptarit me kal-të humbur të shqiptarit me kal-të humbur të shqiptarit me kal-
imin e kohës?imin e kohës?imin e kohës?imin e kohës?imin e kohës?

Kjo është një pyetje e vështirë,
e cila mund të hapte një debat pa
fund dhe gjithashtu të sillte
shumë keqkuptime.  Sidoqoftë,
mund të pohoj se një rënie e sta-
tusit të tyre, fuqisë, apo më mirë

të themi, e  krenarisë së tyre, çu-
ditërisht haset si në një film, edhe
në materialet grafike, fotot e ilus-
trimet që të huajt bënin rreth tyre.
Me fillimin e shekullit të njëzetë,
ata shfaqen më të varfër, objekt i
tyre s’janë më zakonet e traditat e
tyre të pashoqe, kostumet
shumëngjyrëshe e aftësitë luftar-
ake, jataganët, shtati e virtytet e
tyre, por vuajtjet e hallet, per-
sekutimi, betejat e pashpresa,
vargjet e refugjatëve, masakrat
dhe sytë që duket sikur kërkojnë
ndihmë për fatin e tyre të mbrap-
shtë.

A mos po thoni se largimi i pe-A mos po thoni se largimi i pe-A mos po thoni se largimi i pe-A mos po thoni se largimi i pe-A mos po thoni se largimi i pe-
randorisë otomane solli  njërandorisë otomane solli  njërandorisë otomane solli  njërandorisë otomane solli  njërandorisë otomane solli  një
rënie të statusit të tyre?rënie të statusit të tyre?rënie të statusit të tyre?rënie të statusit të tyre?rënie të statusit të tyre?

Periudha që ju aludoni thjesht
përkon, por gjykimi jo tërësisht,
pasi në fakt gjërat kishin nisur të
ndryshonin edhe në Europë, e pa-
pritur aspekti etnik e ai religjoz,
kishin marrë peshë të madhe në
vigjilje apo në formim e sipër të
shteteve nacionale në kontinent e
sidomos në rajonin tonë. Europa
që dikur dinte të veçonte fare mirë
aspektet që e bënin shqiptarin të
ishte “shqiptar”, tashmë po
gjykonte vetëm nga aspekti relig-
joz, sigurisht, e shtyrë nga faktorë
të tjerë madhorë, siç ishte rritja e
faktorit rus e atij sllav në rajon
dhe përgatitja për një përplasje të
madhe në kontinent, që s ‘do
vononte të vinte.

A mund të ndani ndonjë me-A mund të ndani ndonjë me-A mund të ndani ndonjë me-A mund të ndani ndonjë me-A mund të ndani ndonjë me-
sazh për lexuesit tanë në lidhjesazh për lexuesit tanë në lidhjesazh për lexuesit tanë në lidhjesazh për lexuesit tanë në lidhjesazh për lexuesit tanë në lidhje
me historinë e Shqipërisë?me historinë e Shqipërisë?me historinë e Shqipërisë?me historinë e Shqipërisë?me historinë e Shqipërisë?

Nisur nga disa aksioma univer-
sale, të cilat sugjerojnë se “histo-
ria përsëritet nëse ti nuk mëson
prej saj”, jam munduar t’a mbaj
gjallë kujtimin e momenteve më
të vështira për shqiptarët e të
nxjerr në pah vuajtjet e tyre, por
edhe përpjekjet e gabimet, sikurse
edhe të vë në dukje mëkatet që his-
toria ia ka borxh shqiptarëve e
gjithashtu kontributet miqësore
të atyre shteteve e faktorëve që
kanë ndikuar në formësimin e fat-
eve të historisë së tyre. Kam de-
noncuar e madje kam shkuar deri
në tallje me përpjekjet sharlatane,
të cilat nuk i kanë shërbyer të
vërtetës, pasi kam besuar e besoj
gjithmonë se shqiptarët nuk kanë
nevojë  të gënjejnë, ngase si shumë
pak tjetër në këtë botë,  ata janë
pra vetë historia, e vërteta e
hidhur apo e ëmbël, e cila nuk ka
nevojë të deformohet  thjesht dhe
vetëm për t’u shfaqur “më katolik
se Papa”, pasi kjo, tek e fundit,
nuk i shërben jo vetëm të vërtetës
historike, por edhe vetë patri-
otizmit e  “nacionalizmit” sh-
qiptar, duke na dëmtuar më shumë
se sa  ndihmuar.
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Një shtyllë e letërsisë bashkëkohore mbi domethëniet e të qenit grua, e re, e bukur dhe e talentuar.

Për romanin e Plath

Skeda
Titulli: Kambana e qelqtë
Titulli në origjinal:The bell jar
Autori: Sylvia Plath
Përktheu: Davjola Ndoja
Zhanri: Roman
Data e botimit: Shtator, 2017
Numri i faqeve: 258
Çmimi: 1000 lekë
Koleksioni Lotus

“Kambana e qelqtë” nuk është
vetëm një klasik i letërsisë
(megjithëse ishte kaq i pakohë për
periudhën kur u shkrua), por ësh-
të gjithashtu një roman që do të
vazhdojë t’u flasë njerëzve gjith-
monë, pasi rrëfen për probleme dhe
cene klasike të natyrës njerëzore,
të cilat do të ekzistojnë jetë e mot.

- The Guardian- The Guardian- The Guardian- The Guardian- The Guardian

Te “Kambana e qelqtë”, Sylvia
Plath ka përdorur në mënyrë të

shkëlqyer një nga teknikat më të
rëndësishme të realizmit, atë që
kritiku rus Shklovsky e ka quaj-
tur “defamiljarizim”. Realizmi i
vërtetë e defamiljarizon botën
tonë, kështu që ajo ngrihet nga
pluhuri i së zakonshmes dhe del
sërish në pah. Kjo është krejtë-
sisht e kundërta me atë realizmin
kallp që na e paraqet botën si diç-
ka të parë dhe të njohur me mijëra
herë, të cilën jemi përherë të gat-
shëm ta pranojmë.

- T- T- T- T- The Nehe Nehe Nehe Nehe New Yw Yw Yw Yw Yororororork Timesk Timesk Timesk Timesk Times

“Kambana e qelqtë” është një

roman në të cilin autorja rrëfen
ngjarjet e jetës së saj në moshën
20-vjeçare; orvatjen e saj për
vetëvrasje dhe rikthimin në jetë
me paterica. Është një roman i jas-
htëzakonshëm, po aq i hidhur dhe
i pamëshirshëm sa dhe poezitë e
saj të fundit... Fitzgerald-i e kish-
te zakon të thoshte se ai shkru-
ante me “autoritetin e dështimit”
dhe kjo ishte e vërtetë, sepse ky
fakt ishte burim fuqie në veprat e
tij më të vona. Mirëpo “autoriteti
i dështimit” nuk është veçse një
hije e zbehtë në krahasim me “au-
toritetin e vetëvrasjes”, siç ndihet

në veprat “Ariel” dhe “Kambana e
qelqtë” të Plath-it. Dhe kjo jo ngaqë
Sylvia Plath, duke i dhënë fund
jetës së saj, u dha lexuesve shka-
sin makabër për t’u interesuar për
veprën e saj, ndonëse pa dyshim
është pjesërisht e vërtetë, por
ngaqë ajo e dinte se ishte Lady
Lazarus. Veprat e saj nuk na er-
dhën pas vdekjes. Ato u shkruan
pas vdekjes. Midis vetëvrasjeve.
Plath-i shkroi romanin e saj të
vetëm dhe poezitë e Ariel-it si ndër
ethe, si një njeri që mbahej në jetë
me paterica dhe e dinte që ato po
thyheshin. A duhet të jemi mirën-
johës për gjëra të tilla? A mund ta
pranojmë çmimin që pagoi për atë

që na fali? A është vërtet art vdek-
ja?...

- T- T- T- T- The Nehe Nehe Nehe Nehe New Yw Yw Yw Yw Yororororork Timesk Timesk Timesk Timesk Times

Plath-i ilustron standardin e
dyfishtë mes burrave dhe grave
duke e ndotur librin me burra të
vrazhdë, injorantë e të pazotë, por
që gëzojnë liri, të cilat gratë as nuk
i ëndërrojnë. The

TelegraphTelegraphTelegraphTelegraphTelegraph

... Plath-i qe e vetmja që e vësh-
troi me vendosmëri çarmatosëse
Gorgonën... u përball syhapur me
të vërteta që brezi i saj nuk donte
t’i shihte.

The IndependentThe IndependentThe IndependentThe IndependentThe Independent

Esteri është një studente e shkëlqyer, një vajzë
e bukur dhe e talentuar, së cilës sapo i është
dhënë mundësia e rrallë të bëjë një stazh në

një revistë të famshme në Nju Jork. Ajo ndien një
përzierje ngazëllimi dhe tmerri, si  pothuajse
çdokush që është shpërngulur nga një rrethinë drejt
një qyteti të madh, sidomos nëse kjo shpërngulje
ndodh në moshë të re. Të gjithë jemi bërë spektatorë
të “çudive metropolitane” duke pritur në mënyrë të
pavetëdijshme çastin kur instinktet tona do të na
vijnë në ndihmë. Të gjithë jemi dehur, kemi kërcyer
apo kemi vjellë. Zakonisht kemi shpëtuar paq, pa-
këz më të pjekur dhe fatmirësisht të pacenuar.
Ndërkohë, ka edhe nga ata që kanë kaluar nëpër
shtigje të tjera, nga ata që rrjedha e jetës nuk i ka
lëshuar në asnjë breg. E kështu, janë fundosur, pak

nga pak. Dhe Esteri po fundoset, fshehurazi e për
arsye që as vetë nuk i ka krejt të qarta. Ajo do të
shkëputet nga realiteti rrethues, duke u izoluar pak
nga pak, me shpresë që të përmbajë dhimbjen e vazh-
dueshme e të pakuptueshme që personifikon tash-
më vetë jetën. Ndoshta “Kambana e qelqtë” rrëfen
historinë e dikujt që po zbulon se të qenit gjatë gjithë
kohës “i përkryer”, apo edhe thjesht “i mirë”, nuk
është e thjeshtë, e pranueshme apo edhe e përbal-
lueshme në afat të gjatë. Në kryeveprën e saj të njo-
hur e të gjithëkohshme, Sylvia Plath tinëzisht e
tërheq lexuesin brenda shkatërrimit të Esterit, dhe
e bën me një forcë të tillë,

sa marrëzia e saj bëhet e prekshme, e vërtetë,
pothuajse racionale. Ky depërtim i thellë në skutat
më të errëta e më pikëlluese të psikikës njerëzore,

është një nga arritjet më të jash-
tëzakonshme të letërsisë. “Kam-
bana e qelqtë” ka shitur miliona
kopje që prej botimit të tij dhe
është një nga romanet më të lex-
uara dhe të komentuara në sh-
kollat amerikane. U ekranizua
në 1979 dhe një tjetër ekranizim
pritet të dalë së shpejti.

Fragmente nga libri
1)  “E di çfarë është poezia, Ester?” – Jo, çfarë është? – Një grimcë

pluhuri. Dhe sapo ai të niste të buzëqeshte me një pamje krenare, unë
do t’ia ktheja: “Ashtu janë kufomat që hap ti. Ashtu janë njerëzit që ti
kujton se po shëron. Ata janë pluhur si pluhuri vetë. Për mua, një poezi
e mirë jeton ku e ku më shumë sesa qindra prej atyre njerëzve të marrë
së bashku”. 2)  Nëse të qenit neurotike do të thotë të duash dy gjëra, që
në të njëjtën kohë e përjashtojnë njëra-tjetrën, atëherë unë jam neuro-
tike si dreqi. Dhe për sa të kem jetë, unë do të rend pra, pas këtyre
gjërave që përjashtojnë njëra-tjetrën.

3)  Dhe unë e dija se në vend të puthjeve e trëndafilave dhe darkave në
restorante, me të cilat një burrë e mbulonte gruan para martesës, ajo
çka ai

dëshironte fshehurazi pasi të mbaronte ceremonia ishte që ajo të
dystohej nën këmbët e tij, si qilimi i kuzhinës së znj. Uillard. [...] Gjith-
ashtu, më kujtohet Badi Uillardi kur më thoshte djallëzisht – sikur ta
dinte – se, pasi të bëhesha me fëmijë do ndihesha ndryshe dhe nuk do
kujtohesha më të shkruaja poezi. Kështu që nisa të besoja se ndoshta
ishte e vërtetë që kur martoheshe dhe bëheshe me fëmijë, ishte sikur të
të shpëlanin trurin, dhe paskëtaj vazhdoje e mpirë si skllave në një
shtet diktatorial.

4)  Mora frymë thellë dhe sërish mbajta vesh zemrën time mbur-
ravece. Unë jam këtu, këtu, këtu.

Autorja Sylvia Plath (1932 –1963) ishte një poete dhe shkrimtare
amerikane. Ajo lindi në Boston dhe studioi në Smith College
dhe në Universitetin e Cambridge-it, para se të njihej ndërko-

mbëtarisht si një nga poetet dhe shkrimtaret e reja më premtuese.
Në vitin 1956 u martua me poetin Ted Hughes, me të cilin jetoi derisa
u ndanë në shtator të vitit 1962. Jetuan së bashku në Sh.B.A dhe në
Angli dhe patën dy fëmijë, Frieda dhe Nicholas. Në pjesën më të
madhe të jetës së saj, Plath-i vuajti nga depresioni patologjik dhe u
trajtua disa herë me terapitë e elektroshokut. Ajo i dha fund jetës në
vitin 1963.  Plath-i njihet si një nga poetet më të rëndësishme në
zhanrin e lirikës vetërrëfyese dhe njihet kryesisht për dy përmbledhje
me poezi, The Colossus and Other Poems dhe Ariel. “Kambana e
qelqtë”, proza e saj e vetme, gjysmë autobiografike, u botua pak
muaj para vdekjes. Në vitin 1982, ajo u nderua me çmimin Pulitzer
për të gjitha poezitë e saj.

Kritika
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Festivali i Filmit për të Drejtat e Njeriut ka filluar prej datës 18 dhe do të vazhdojë deri më 27 shtator. Interesant është
koncepti i këtij viti, lidhur me populizmin e radikalizmin, ku përveç Akademisë së Filmit dhe Multimedias “Marubi”,
filmat janë shfaqur edhe në Akademinë e Sigurisë, Qendrën Multifunksionale TEN, instalacionin Reja pranë Galerisë
Kombëtare të Arteve dhe sheshin “Skënderbej”. Edicioni i këtij festivali ka pasur një rekord aplikimesh, ku nga 3000
syresh janë përzgjedhur 39 produksione filmike, disa prej të cilëve me çmime nëpër festivale të ndryshme të botës...

Ashtu si ndodh çdo shta
tor, Akademia “Marubi”
po mirëpret edicionin e
radhës së Festivalit

Ndërkombëtar të Filmit për të
Drejtat e Njeriut. Në edicionin e
12-të të IHRFFA do të shfaqen 40
filma, animacione, fiksione dhe do-
kumentarë nga e gjithë bota që në
këtë vit janë shpërndarë në disa
mjedise artistike dhe social-kultur-
ore të Tiranës...me temën e për-
bashkët Populizmi dhe Radikal-
izmi.

“Megjithë pjesëmarrjen, nivelin
e lartë të filmave dhe predispozitën
e mirë të shumë njerëzve që mer-
ren me këtë festival, më shqetëson
fakti që Shqipëria ende nuk e gjen
dot mjedisin e duhur kulturor dhe
më tepër akoma nuk e krijon atë.
Kur ndodhin aktivitete të tilla, por
qoftë edhe më të ulët si nivel, i
gjithë qyteti e gëzon, e përjeton dhe
të fut në këtë mjedis. Për fat të keq
nuk ndodh kështu me aktivitete
kulturore që bën qyteti ynë”.
Regjisori Kujtim Çashku, që e

mat që kemi sjellë tregojnë në të
njëjtën kohë edhe se çfarë kemi ne
rreth e rrotull vetes çfarë po ndodh
me format e ekstremizmit, me for-
mat e dhunimit  të drejtave të nje-
riut, qoftë edhe ngjitur me ato që
quhen komshinjtë tanë vendet që
na rrethojnë”, u shpreh për
gazetarët në prezantimin e aktivi-
tetit të tij z.Çashku.

Filmi “Dugma-The Button” i

Ende mungon klima
artistike në vend

regjisorit norvegjez Pal Refsdal, ka
hapur siparin në Akademinë e
Filmit&Multimedia Marubi dhe ai
është ndjekur sipas kalendarit me
filmat e tjerë.

Regjisori Kujtim Çashku, i an-
gazhuar në këtë sfidë, jo vetëm për
të ngritur e mbajtur strukturën e
një festivali për të Drejtat e Njeri-
ut, por dhe për ta bërë Shqipërinë
pjesë të hartës ndërkombëtare ku

qenë në Universitetin Evropian të
Tiranës, i pari kryesisht për
Radikalizmin dhe Fundamental-
izmin, pas shfaqjes së dokumen-
tarit “Jihad-A story of the others”
të regjisorit Deeyah Khan; në qen-
drën TEN në bashkëpunim me
Universitetin POLIS është
shfaqur dokumentari “Selita” i
Elton Baxhakut dhe Eriona
Çamit, ku më pas është vijuar me
diskutimin me temë “Planifikimi
urban”. Në sallën e kinemasë
Marubi në bashkëpunim me gjim-
nazin “Sami Frashëri”, një panel
tjetër është marrë pas projeksion-
it të filmit “The girl of 672K”, ku
debati me nxënësit ka përmbush-
ur temën: Komunikimin virtual.
Interesant, ka qenë ai i zhvilluar
në Akademinë e Sigurisë, kur ësh-
të shfaqur dokumentari “Cyberji-
had / Xhihadi Kibernetik” i Hans
Busstra, ku është vijuar me deba-
tin me temë krimin Kibernetik.

“Ashtu si çdo vit, edhe në këtë
edicion kanë ardhur një numër i
madh filmash nga vende të ndry-
shme të botës, që na japin mundës-
inë, në të njëjtën kohë, të zbulojmë
kahjet apo dinamikat, se ku lëviz
ajo që ne e quajmë, dhuna, terrori,
apo shkelja e të drejtave të njeri-
ut. Në një Festival të tillë, këto
problematika bëhen më të duk-
shme, pasi ti ke një pasqyrë më të
gjerë në rang botëror. Kjo na
mundëson ne, që vazhdimisht të
qëmtojmë se cila do të jetë tema
specifike që do të zgjedhim për Fes-
tivalin, në funksion të së cilës do
të operojmë. E për këtë, na duhet
një punë njëvjeçare që të hulum-
tojmë në mënyrë graduale se cili
është krimi më prezent në shuma-
toren e vet në këtë peizazh
botëror”, thotë regjisori Çashku,
duke treguar me këtë rast edhe
planet e tij për të mbajtur një niv-
el të lartë të shkollës, por edhe të
aktiviteteve të të Drejtave të Nje-
riut në Tiranë. (b.an)

flitet për këto çështje, bashkë me
bordin përzgjedhës kanë sjellë
këtë vit realisht një numër të mirë
të ftuarish: Zaki Schiff nga Izrae-
li, Pal Refsdal nga Norvegjia, An-
drea D’Ambrosio nga Italia, Hans
Busstra nga Hollanda, Gabriel
Tempea nga Rumania, Thomas
Isler nga Zvicra, Elton Baxhaku
dhe Eriona Çami nga Shqipëria,
Angelique Kourunis Greqia, Mar-
tin Gerner nga Gjermania, Veton
Nurkollari, Isa Qosja, Mathieu
Jouffre dhe Besa Luçi nga Koso-
va.

Një shfaqje speciale e këtij fes-
tivali, por edhe një risi mund të
thuhet ai që u është dedikuar 40
grave të burgosura të institucion-
it 325, të cilat erdhën në ambientet
e Akademisë “Marubi”, për të nd-
jekur dokumentarin “Home” të
regjisores More Raça, dhe më pas
morën pjesë në forumin e diskuti-
meve për “Dhunën në familje”.

Interesant ka qenë koncepti
kurues i këtij festivali, që filma të
ndryshëm i shoqëron me panele
diskutimi në forume dhe me pjesë-
marrje të gjerë. Forumet kanë

Kujtim Çashku:
shpreh në këtë mënyrë përballjen
e mjedisit kulturor të kryeqytetit
me impaktin e Festivalit ndërko-
mbëtar të Filmit për të Drejtat e
Njeriut në edicionin e 12-të të IHR-
FFA, është pak i zhgënjyer, por
gjithsesi me energji për të mos u
ndalur në organizimin e këtij
evenimenti, që e bën prej vitesh.

 Festivali i filmit për të Drejtat
e Njeriut ka filluar prej datës 18
dhe do të vazhdojë deri më 27 shta-
tor. Interesant është koncepti i
këtij viti, ku projektimet përveç
Akademisë së Filmit dhe Multime-
dias “Marubi”, si dhe Arkivit Qen-
dror Shtetëror të Filmit, po
shfaqen edhe në Akademinë e Sig-
urisë, Qendrën Multifunksionale
“TEN”, instalacionin “Reja” pranë
Galerisë Kombëtare të Arteve dhe
Sheshin “Skënderbe”. Edicioni i
këtij festivali ka pasur një rekord
aplikimesh, ku nga 3000 syresh
janë përzgjedhur 39 produksione
filmike,  disa prej të cilëve me
çmime nëpër festivale të ndryshme
prestigjioze të botës. Duhet sqaru-
ar se Festivali i këtij viti ka qenë
më shumë i përfshirë në problem-
atika shumë specifike, që lid-
heshin me Populizmin dhe
Radikalizmin.

“Populizëm radikalizë, do të
thotë që efektivisht nuk është
thjesht për të marrë informacion
në plan lokal, por mbase në plan
botërorë. Kemi zgjedhur filmat me
ngjarje që janë në Europë, që do të
thotë janë ngjitur në të njëjtën
kohë ngjitur me kufijtë tonë. Fil-

Panele diskutimi për temat
Interesant ka qenë koncepti kurues
i këtij festivali, që filma të ndry-
shëm i shoqëron me panele
diskutimi në forume dhe me
pjesëmarrje të gjerë publike.
Forumet kanë nisur në Universite-
tin Evropian të Tiranës mbi
Radikalizmin dhe Fundamental-
izmin, pas shfaqjes së dokumen-
tarit “Jihad-A story of the others” të
regjisorit Deeyah Khan; në
qendrën TEN në bashkëpunim me
Universitetin POLIS, pasi është
shfaqur dokumentari “Selita” i
Elton Baxhakut dhe Eriona Çamit,
ku më pas është vijuar me
diskutimin me temë “Planifikimi
urban”. Teksa në sallën e kine-
masë “Marubi” në bashkëpunim
me gjimnazin “Sami Frashëri”, një
panel tjetër është marrë pas
projeksionit të filmit “The girl of
672K”, ku debati me nxënësit ka
përmbushur temën: Komunikimi
virtual. Interesant, ka qenë ai i
zhvilluar në Akademinë e Sigurisë,
kur është shfaqur dokumentari
“Cyberjihad / Xhihadi Kibernetik” i
Hans Busstra, ku është vijuar me
debatin me temë krimin Kibernetik.Kujtim Çashku
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Xhevahir Spahiu, një nga poetët më të njohur shqiptar ishte pjesëmarrës në Festivalin “Voix Vives”, që zhvillohet në SETE- e
njohur si Venecia e Languedoc-ut, në jug të Francës, një vend anës detit, vendlindja e poetit të madh frëng Paul Valery, këngë-
tarit Georges Brassens, si dhe  aktorit të njohur Jean Vilar...
Sipari i “Zërave të Gjallë” u çel nga organizatorët dhe të ftuarit specialë, të cilët mirëpritën 115 poetë nga 43 vende të botës e
që flisnin dhe shkruanin vargje në mbi 18 gjuhë. Radha e Xhevahirit, që recitoi me zërin e tij, erdhi në ditën e dytë...

NGA ORGES SPAHIU

Është hera e dytë që shkru
aj për babanë tim. Hera e
parë ish kur e shoqërova
në Beuvry – Nord Pas de

Calais për botimin e librit të parë
në frengjisht “Lëshoje drerin Ar-
temidë”, të përkthyer me mjeshtëri
nga Aleksander Zoto.

Tashmë në gjuhën frënge është
botuar libri i dytë  me titull
“Urgjenca”, i shqipëruar nga Ale-
ksandër Zoto dhe Viktor Bakillari,
të cilët kanë përzgjedhur  me ele-
gancë dhe një kujdes të veçantë
poezi të shkurtra apo “Shkurtima”
fjalë e krijuar nga vetë poeti.

Gjithsesi arsyeja që jam duke
shkruar këtë dokumentim të sh-
kurtër,  është Festivali “Voix Vives”
që zhvillohet në SETE- e njohur si
Venecia e Languedoc_ut, në jug të
Francës, një vend anës detit,
vendlindja e poetit të madh frëng
Paul Valery, këngëtarit Georges
Brassens, si dhe  aktorit të njohur
Jean Vilar. Është një qytezë me
rreth 43 mijë banorë, e shquar për
plazhet e saj të mrekullueshme,
portin detar piktoresk, damarët
bredharakë të ujit  ku japin shfaqje
pulëbardhat në çdo orë të ditës, ura
të vogla të zbukuruara si ballkone
me vazo lulesh që dukeshin sikur
ishin pikturuar nga një dore e
vërtetë artisti. Sete është një qytezë
mikpritëse, dhe miqësore.

Në këtë qytezë kjo ngjarje artis-
tike që në shqip tingëllon bukur
dhe përkthehet “ Zëra të Gjallë”,
ndodh prej 20 vitesh dhe ka krijuar
një traditë të rëndësishme për
letërsinë europiane, dhe atë
botërore. Në këtë qytezë të dukej
se deti ishte boja, fari ishte pena
dhe rrugëzat a rrugicat përhime
ishin faqet ku gërvishten poezi dhe
vargje, ku ndjenjat njerëzore lun-
dronin përjetësisht.

Në këtë Festival Mesdhetar
çdokush është një rrëfyes, poet apo
adhurues. Recitime në gjuhë të
ndryshme si ajo shqipe, greke, he-
braishte, franceze, arabe, të cilat
buçasin nga kraharori pasionant
i çdo poeti, nga aty ku zënë fill varg-
jet dhe prej ku mërgojnë lehtazi në
ajrin e butë. Këngë dhe tinguj të
çartur nga vetë autorët e poezive e
të interpretuar më pas në
frengjisht nga artistë animatorë,
aktorë e komedianë  që shoqëronin
vargjet e çdo poeti me një origji-
nalitet të pakrahasueshëm dhe të

mbështjellë me atë që mund ta qua-
ja vërtetë velloja e një teatri magjik.

Një magji që vinte nga fjalë a fja-
li që prodhojnë drithma. Copëza
kujtimesh të sjella me një zë të kul-
luar, zërin e ndjenjës njerëzore.
Çapiteshim mes rrugicave, sho-
qëruar nga tinguj melodiozë, herë
të ndonjë flauti, herë të ndonjë ki-
tare e herë të ndonjë fizarmonike.
Muzika korale e një kishe që derd-
hej si një llavë e heshtur, përkry-
ente faqen e turpshme të kësaj
qyteze.

Sipari i Zërave të Gjallë u çel nga
organizatorët dhe të ftuarit spe-
cialë, të cilët mirëpritën 115 poetë
nga 43 vende të botës e që flisnin
dhe shkruanin vargje në mbi 18
gjuhë.

Ditën e dytë poetët filluan të re-
citonin  për të pranishmit vargjet
e tyre. Erdhi radha e Xhevahirit të
këndonte vargjet e tij. Ndieja emo-
cionin që çalonte  në timbrin e zërit
të tij dhe  vështroja si dëgjoheshin
me vëmendje  dhe përqendrim të
sinqertë nga të gjithë të pranish-
mit e më pas përçoheshin me tal-
ent nga aktorët në gjuhën
frënge.Veç marramendjes poetike
që e takoje në çdo shesh të Setes,
ditën e tretë prekëm nga afër disa
nga  nuret e këtij qyteti.

E nisëm me vizitën tek fari i por-
tit të Sete-s, i cili të ngjante me një
rojtar të shpirtrave të detit. Ar-
ritëm në majë përmes një shkallare
spirale. Pamja që shpalosej nga
ballkoni pranë majës së farit ishte
magjepsëse. Poeti hapi krahët dhe
u duk sikur i pushtoi të gjitha hapë-
sirat në gjoksin e tij. Tek ky
ballkon dëgjohej fryma rrëqethëse
e  erës që përzihej me tingujt e
litarëve metalikë të anijeve me vela,
të cilat  kompozonin një simfoni të
ëndërrt.

Pasi zbritëm nga fari me një
amanet pafundësisht detar u drej-
tuam për tek muzeu i poetit të madh
francez Paul Valery, i cili do të mbe-
tet i pavdekshëm edhe sikur të kish
shkruar një poezi të vetme, atë të
Varrezës detare.

Prekëm nga afër veprat e para-

qitura në këtë muze, dorëshkrimet
dhe skicat, piktuarat dhe bustet që
i ishin kushtuar këtij poeti të hor-
izontit, që vdiste dhe ringjallej mbi
valët e detit. Mes pikturave të tjera
qëndronte e varur mbi mur kryeve-
pra e papërfunduar e piktorit gje-
nial El Greco: Konceptimi i Hyjnisë,
e cila i kish dhuruar muzeut një
portë hyjnore.

Një homazh  tek varri i Paul
Valery, dhe një foto si për të për-
jetësuar një takim të munguar me
këtë gjigand të poezisë shoqëruar
nga dy vargjet e tij mbi pllakën e
varrit:

 O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des
dieux!

Pas një meditimi, si shpërblim
më mbeti
Një vështrim i gjatë aty ku
prehen hyjtë!

 (((((PPPPPërktheu Alket Çani)ërktheu Alket Çani)ërktheu Alket Çani)ërktheu Alket Çani)ërktheu Alket Çani)

Recitimi i mbrëmjes kish mbër-
ritur  rrëzë një kishe,  një atmos-
ferë surreale, si për sfidë të poetit
që kish  shkruar dikur “Vdekje
Perëndive”.

Këtë radhë poeti (ditën e katërt)
u paraqit me shkurtimat e tij, të cilat
i janë rezervuar publikut frëngjish-
tfolës në librin e dytë  “Urgjenca”.

Ngjitja në majën e kodrës  St.
Clair pranë kryqit të qytezës ish një
mision  për të marrë bekimin e erës
së marrë nën çatinë e bardhë të reve.
Në majë të mbërthente si gozhdët e
Krishtit, një pamje, ku e paharruesh-
mja skalitej vërtetësisht thellë në
kujtesë.

Ditën e pestë u lexuan poezi të
njohura, si Fjala, Poezia dhe Njeriu

Sete, një kujtim thellësisht i kaltër
(Udhëtim me poetin!)

pa emër. Më pas poeti pyetet për tra-
ditën e poezisë shqipe, kësaj here m’u
desh të përgjigjem në vend të tij:

Më erdhi ndërmend historia e
letërkëmbimit të poetit Lamartin,
në kulmin e karrierës së tij artistike
kur lexoi vargjet “Këngët e
Milosaos” të Jeronim de Radës. Ato
fjalë m’u dukën më të gjeturat për të
përshkruar traditën e poezisë. Lama-
rtin i shkroi de Radës: “Poezia ka
ardhur nga brigjet Tuaja e aty du-
het të kthehet.”

Mbresëlënëse nga festivali ishin
takimet nostalgjike me  miq të vjetër
poetë nga Izraeli, Turqia, Maroku,
Libia, Franca, Italia etj. Përqafohej
e gëzonte me ta si djalosh, shkëmbe-
nin copëza kujtimesh dhe emo-
cionesh.. Xhevahiri  fliste me gjeste
të shoqëruara me iso fjalësh si të ish
duke kënduar një këngë polifonike
të vendlindjes së tij. Shtrinte dorën
lart si për t’u treguar drejtimin e fs-
hatit të lindjes “Malindin tim” dhe
Tomorrin e fëmijërisë së tij.

Kujtime të bukura nga Sete ishin
takimet dhe miqësia me njerëz të
rastësishëm.

Miqësia me një çift simpatik të
dashuruar me poezinë shqipe. Qe
emocionuese ndjeshmëria e tyre
ndaj fjalës poetike. Pas bisedave të
ndjera në shoqërinë e një gote vere u
përqafuam dhe u ndamë me ta si miq
të vjetër.

Si pothuaj kudo nëpër botë nuk
munguan në Sete takime me bash-
katdhetarë të emigruar. Një prej tyre
qe  Avdyli, një shqiptar që kish emi-
gruar në vitet 90. Ai kish ndërtuar
një biznes në këtë qytezë së bashku
me familjen e tij shqiptaro – franceze.
Ai ishte një shembull respekti për
t’u admiruar përballë njerëzve të
kësaj qyteze. I dashuruar me artin e
fjalës biseda me të e mallëngjeu poe-
tin.

Udhëtimi në kanalet detare të
Setes, ish një bashkëbisedim i hesh-
tur mes kaltërsisë dhe njeriut. Ish
një udhëtim diellor buzë etjes së
detit.

Çarçafët e bardhë me vargje po-
etësh kulmonin si balona mbi
kokat tona dhe here-herë të kujto-
nin këngën e pavdekësisë së shpir-
tit. Në to shkruheshin rreshta dhe
vargje që gjallonin mes zërave të
Mesit të Dheut.

Tek varri i Paul Valery-s

Poeti përballë dorëshkrimit original të
poezisë “Varreza Detare”

Orges dhe Xhevair Spahiu
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