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NGA MAKS VELO*

Sa më tepër që
kalon koha aq
më e vështirë
bëhet njohja e

vërtetë e metodës së ar-
tit të Realizmit Social-
ist. Ajo po largohet duke
fshehur me kujdes
gjithë mëkatet që ka
bërë.

Prandaj është e do-
mosdoshme analiza e
saj sa më e shpejtë. Arti
i Realizmit Socialist i
bindej vetëm vendimeve
dhe udhëzimeve të Par-
tisë. Vetëm ato i konsid-
eronte të pagabueshme.

Në burg mendoja se
kjo, metoda e Realizmit
Socialist ish një farë spi-
tali ku ideologjia mark-
siste i operonte dhe i u
hiqte nervin artistik si
shkrimtarëve ashtu
dhe skulptorëve dhe
piktorëve.  Ashtu si spi-
tali i burgut, ky ish spi-
tali i artit të Realizmit
Socialist. Pastaj i linte
të lirë.  Ky nerv që i u
hiqej ishte intuita
natyrale artistike.

 Ajo përmban në
vetvete dhe tentacione
primitive dhe shtysa të
panjohura më parë, që
çelën rrugët e Artit
Modern.

Mbasi hiqej ky nerv,
këta artistë, me nerv të
tredhur bëheshin hipo-
tentë për Artin Mod-
ern.

Ata ishin të lumtur,
si eunukët në pallatin e
sulltanit. Teoritë filozo-
fike që duan të transfor-
mojnë rrënjësisht sho-
qërinë njerëzore, si
Marksizmi, kanë nevojë
dhe për objekte kulti që
të identifikohen në be-
simtarët me këtë re-
ligjion.

Më 1967 diktatori dha
urdhër për mbylljen dhe
shembjen e objekteve të
kulteve të Krishtera dhe

Monumentet e
REALIZMIT SOCIALIST

e dhunuan peizazhin...

Myslimane: Kishave dhe
Xhamive.

Atëherë dal nga dal funk-
sionet e qendrave të reja të
kultit i morën Monumentet
Skulpturore, ansamblet Ar-
kitektonike-Skulpturore si
Varrezat e Dëshmorëve, Lap-
idaret, po ashtu Muzeumet e
L.N.CL. dhe Galeritë e Arteve
në Tiranë apo në rrethe.

Në to çoheshin në ditët e
festive të reja: fëmijët e shkol-
lave, të rinjtë e Univer-
siteteve, punëtorët e qen-
drave të punës, ushtarët, fs-
hatarët kooperativistë,  për
ceremoni përkujtimore.

Këto përfunduan me 6 mon-
umentet e udhëheqësit Enver
Hoxha në bronx dhe mermer, i
cili kësisoj e shpalli veten si Me-
sia i ri. Këtë gjë kish bërë më parë
Stalini në B.R.S.S. mbas viteve
tridhjetë. Tani këtë gjë po e bën
udhëheqësi i Koresë Veriore.

Si në tempujt e Antikitetit,
apo Kishat, Sinagogat, Xhamitë,
apo Tempujt Budistë mesjetarë
dhe tani ish arti që u thirr, të jetë
ndërmjetësi midis ëndrrës totale
të lumturisë së pritshme komu-
niste dhe njeriut të thjeshtë.

Ky dhe ish misioni më i lartë që
Partia Komuniste i ngarkoi skulp-
turës.

Kështu atributet e natyrshme
të artit u denatyruan.

Arti Evropian në këtë kohë
bëri të kundërtën.

 Nuk pranoi asnjë mision
apo nënkuptim religjoz dhe i
dha liri të plotë abstraksionit.
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bashkëkohor Socrealist Shqiptar.
Atëhere gjeta atë që më mun-

donte: superpozimin e imazheve.
Mbi këta ushtarë mesjetarë

ngriheshin heronjtë Shqiptarë
deri në fyt me armatime, në bronz,
që tentonin të bëheshin imazhe
njerëzore ( doemos historike ).

Nuk shpjegoja dot si ish e mun-
dur që këto armature bosh, pa
koka, pa duar, pa këmbë, pa trupa,
bosh, ishin aq të fuqishëm; më të
plota , më heroikë se sa monumen-
tet, statujat, dhe relievet  gjigande
ngritur në të katër anët e Sh-
qipërisë.

Po, thashë me vete, arti ka ligje
të padukshme, misterioze, të pa-
kapshme nga artistët që marrin

ARTE PAMORE

S
SKULPTURA

Skulptura e Realizmit Socialist e kthen njeriun në një “aktor dramash heroike”. Kthimi i fatkeqësive aksidentale në
heroizëm ishte një mashtrim, dhe në këtë mënyrë bëhej thirrje për sakrifica të tjera. Heroizmi socialist ishte një
vetësakrifikim i kotë. Këto monumente gjigante përdhunojnë peizazhin, shkruan autori në botimin e tij të ri....

NGA MAKS VELO*
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Sekretari personal i Enver Hox-
hës, Musin Kroi në ditarin e tij ka
shënuar:

29 Qershor 1970. -  Në orën 13.00
në sallën e pleniumeve ishin ekspo-
zuar maketet për Monumentet e
Pavarësisë. Shkuam bashkë me
shokun Enver. U takuam me skulp-
torët. Shoku Enver bëri vërejtje
për të përmirësuar përmbajtjen e
maketit.

27 Janar 1978. -  Shoku Enver
dha porosi të ngrihet një bust i
mirë për Isa Buletinin në qytetin e
Shkodrës. U ngarkua Ramizi.
Shoku Enver u interesua për Mon-
umentin e Drashovicës dhe dha
porosi të bëhet një monument i
mirë me kompleks luftëtarësh, ku
të dalë dhe figura ime.

( Është interesant të shënojmë
se Enveri jep urdhër të jetë në mon-
ument edhe figura e sekretarit të
tij, si në afresket mesjetare ku kra-
has Krishtit janë dhe Apostujt-
Shënimi imi )

9 Korrik 1979. -  Thirra Muntaz
Dhramin dhe e porosita për Mon-
umentin e Drashovicës, të shohë
mundësinë për ta mbaruar me ras-
tin e 60 vjetorit të luftës së 1920.
Pra, vitin 1980.

Shtator 1980. – Shoku Enver pa
maketin e Monumentit të Re-
formës Agrare, që i a prezantoi
Anastas Kondo.

Asnjë udhëheqës politik perën-
dimor nuk ka shkuar apo disku-
tuar asnjëherë në studiot e një
skulptori për të dhënë udhëzime
dhe sugjerime dhe urdhëra. Edhe
Çurçuili që pikturonte dhe ka
botuar kujtimet e veta, nuk guxoi
t’u japë sugjerime artistëve të
tjerë.

Enver Hoxha ka botuar një vol-
um MBI LETËRSINË DHE ARTIN.

ART I NGUJUAR
Në gjuhën shqipe është një fjalë

NGUJIM me një domethënie
shumë të veçantë.

Kjo fjalë është e lidhur me ligjet
e gjakmarrjes, që zbatohet edhe sot
në malet e Veriut dhe quhen KA-
NUNI I LEK DUKAGJINIT.

Ai që ka vrarë, pra që ka marrë
gjakun, NGUJOHET me gjithë
familjen. Nuk dalin jashtë nga fri-
ka e gjakmarrjes, kjo vlen për
gjithë familjen.

Kështu dhe arti i Realizmit So-
cialist u NGUJUA.

Pas GJAKMARRJES së Rev-
olucjonit të Tetorit, Rusia dhe më
vonë gjithë Kampi Socialist u NGU-
JUAN, ekonomikisht dhe kultur-
alisht.

Nga ky vetizolim, dëmin më të
madh e pësoi arti që preu gjithë
lidhjet me pjesën tjetër të botës. Kur
doli nga NGUJIMI, ai pa se kish
ngelur prapa dhe se ish një kolek-
sion veprash që të shtien frikën.

Kur rri në mes të këtyre veprave
më duket sikur jam në një çmend-
inë, në çmendinën komuniste.

Skulptura duket sikur është
dorëzuar. Si një ushtri e dorëzuar.

Asnjë rryme arti më parë nuk i
kish ndodhur kjo gjë.

Karakteristikat që mbart
SKULPTURA MONUMENTALE
dhe ajo e KAVALETIT janë:

1.Ndjenja e fallsitetit dhe e gji-
gandomanisë.

2.Figurat janë të pajisura me
vegla pune dhe armatime.

3.Mungesa e sensit artistik dhe
e kërkimeve plastike.

4. Himnizimi i egërsisë.
5.Himnizimi i diktatorit Enver

Hoxha.
Kjo dramë u çfaq më parë në

artin Rus, ku u ndaluan dhe u sh-
katërruan gjithë embrionet artis-
tike novatore. Ky ish paralajmëri-
mi i shkatërrimit të gjithë sho-
qërisë.

Diktaturat kërkojnë të eme-
tojnë simbole të reja, kështu ng-
jau dhe me parullën vet-vrasëse :
Ç’DO GJË ME FORCAT E VETA,
që skulptori Mumtaz Dhrami e dha
me skulpturën LART FRYMËN
REVOLUCIONARE.

Diktatura shtonte dozat e
drogës artistike për çoroditjen
morale të një populli të tërë.

Emocioni që të japin këto skulp-
tura është ideologjik dhe jo artis-
tik.

Ato të ngjallin ndjenjën e nën-
shtrimit, të hiçit, të depersonaliz-
imit, të sterelizimit mendor dhe
tharjes estetike.

Intesiteti dhe drejtimi i lëvizjes
së monumentit janë një nga
treguësit kryesorë artistikë.

Skulptura e Antikitetit Grek
apo Romak, e Mesjetës, e Rilindjes,
e Klasiçizmit, e Modernitetit Eu-
ropian, kanë lëvizje të buta. Dhe
marrëdhëniet e figurave janë plot
etikë dhe butësi.

E kundërta këtu, personazhet
e ngurtësuara të monumenteve
janë plot mllef, mbushur me inat
tërë egërsi dhe pa edukatë.

Plastika ka agresivitetin e poli-
tikës.

 Po të bëjmë një inventar të ar-

matimeve të skulpturave zëmë
vendin e parë në Historinë e artit.

Bomba, granata, gjerdhanë me
fishekë, revole, pushkë, kallashni-
kovë, dylbi, mitraloza, topa…një
depo e tërë armatimesh.

Kur isha në Poloni për disa ek-
spozita, në Poznan pashë një muze
të armatimeve.

Armaturat Mesjetare ishin
vendosur në rresht si Ushtri prej
metali.

Duke shkuar në mes të rresh-
tave, përfytyroja duelet mesjetare
trup me trup, përplasjet e falangave
të rënda të kalorësisë apo këmbë-
sorisë.

Por nuk di përse, diçka përbren-
da më çonte drejt formave të artit

urdhra nga politikanët dhe nuk
ndjekin vokacionin vetiak.

* **
Diktaturat për njerëzit e thjesh-

të janë sakrificë e detyruar. Por ato
i quajnë heroizma.

Komunizmi nxori në plan të
parë HEROIZMIN SOCIALIST, që
ish sakrifikimi suprem në punë.
Skulptori i Popullit K.R. boton ar-
tikullin: “ Trajtimi i heroizmit
masiv, tipar në skulpturën monu-
mentale” : (Drita 1984).  Heroizmin
masiv skulptura perëndimore nuk
e përcakton si TIPAR të vetin,
kurse Realizmi Socialist e cakton
si TIPAR kryesor.

Skulptura e Realizmit Socialist
e kthen njeriun në një “ aktor dra-
mash heroike”.

Kthimi i fatkeqësive aksiden-
tale në heroizëm ish një mashtrim,
dhe në këtë mënyrë bëhej thirrje
për sakrifica të tjera. Heroizmi so-
cialist ish një vetsakrifikim i kotë.

Këto Monumente gjigande
përdhunojnë peisazhin.

Shembulli më elokuent është
Monumenti i Drashovicës në Lu-
min e Vlorës, i Skulptorit të Popu-
llit Mumtaz Dhrami.

Ato kodra aq të bukura që kanë
sfond varg-male aq plastike, nuk
lidhen fare me Monumentin.

Monumenti ka hyrë dhunshëm
në atë peizazh, si një thikë në
trupin e një njeriu.

Është pa kuptim dhe më trish-
toi.

Skulptura e realizmit socialist

Veprat më të mira: “Nënë
Shqipëri” dhe “Monumenti i
Pavarësisë”

Tre artistët kryesorë që udhëho-
qën skulpturën në Shqipëri ishin
Kristaq Rama, Mumtaz Dhrami
dhe Shaban Hadëri. Të tre
studiuan në B.S. në vitet 50-të.
I vetmi që dallohej për një
kërkim forme, një kubizëm të
lehtë ish Kristaq Rama; këtë e
shohim në bustin e SHOTE
GALICËS në Kukës, apo portreti
i ZBORISTES.
Ai influencoi pozitivisht në
monumentin më të madh dhe më
të rëndësishëm, atë të NËNËS
SHQIPËRI në Varrezat e
Dëshmorëve në Tiranë, dhe në
MONUMENTIN e PAVARËSISË
në Vlorë.Këto dhe janë veprat
më të mira nga kjo periudhë.

LISTA E VEPRAVE KRYE-
SORE TË SKULPTURËS
MONUMENTALE:

Më 5 Maj 1949 inaugurohet Bus-
ti i QEMAL STAFËS i skulptorit
Janaq Paço. Në 29 Nëntor 1949 u
përurua në Tiranë  MONUMENTI
I PARTIZANIT i skulptorit A.
Mano.Vepra u derdh në bronz në
fonderinë e Uzinës Enver. Me 1950

“Nënë Shqipëri”

Maks Velo, vizatim i një pune të GiacometitMaks Velo, vizatim i një pune të Giacometit
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Më 1978 përurohet ATENTA-
TORI, reliev në bronx i Th. Tho-
mait.

Inaugurohen: ZONJA ÇURRE
-Tragjas/ SHKURTE VATA-
Myzeqe/ RINIA E AKSIONEVE-
Lukovë/ AVNI RUSTEMI-Vlorë/.
PARTIZANI i O.Paskalit në
Përmet.

Në varrezat e dëshmorëve të
rrethit të Tropojës, më 1980 ngri-
het PARTIZANI KUSHTRIMTAR,
i K.Ramës.

Më 1981 në Vlorë u inaugurua

MEA CULPA

Paskali punon bustin e VOJO
KUSHIT. (Me qenë se mbas 1970 u
rrit numri i skulpturave monumen-
tale, në vitin 1984 u ngrit Sipërmar-
ja e derdhjes në Bronx të veprave
të artit.)

Më 1953 vendosen relievet dhe
skulpturat në KINOSTUDION
SHQIPËRIA E RE.

Në !954 vendoset monumenti i
STALINIT në Kombinatin e Teksti-
leve, vepër e O.Paskalit.

Më 1959 përurohet MONUMEN-
TI I LENINIT i Kristina Koljakës.

Në vitin 1959 u përurua MONU-
MENTI I SKËNDERBEUT në
Krujë i Janaç Paços.

Shtatorja LART FRYMËN
REVOLUCIONARE e Mumtaz
Dhramit, ekspozohet për herë të
parë në vitin 1966.

Në Gusht 1969 në Shkodër përu-
rohet MONUMENTI I HERON-
JVE TË VIGUT i skulptorit Sha-
ban Hadëri që ka punuar për Sh-
kodrën edhe skulpturën e ISA
BULETINIT.

Në vitin 1968 në Mathauzen
vendoset përmendorja PARTIZA-
NI FITIMTAR i skulptorit Odhise
Paskali.

Në Kukës në 1968 inaugurohet
busti i SHOTE GALICËS, vepër e
Kristaq Ramës.

Në Nëntor 1969 ngihet afër Ti-
ranës përmendorja e  MUSH-
QETASË e skulptorit Hektor Dule
i cili është autori edhe i skulpturës
NË NJË DORË KAZMËN DHE NË
TJETRËN PUSHKËN.Është bash-
kautor edhe i MONUMENTIT TË
1920.

Në Tetor 1971 në Rrëshen u përu-
rua MONUMENTI I KATËR HER-
OINAVE TË MIRDITËS, vepër e
skulptorëve A. Mano, Dh. Gogol-
lari, F.Dushku dhe P.Çuli.

(Fatkeqësisht ky monument
nuk egziston më është shkatëru-
ar plotësisht në 1996).

Më 5 Maj 1972 u përurua monu-
menti NËNA SHQIPËRI në Vor-
rezat e Dëshmorëve në Tiranë, i
autorëve Kristaq Rama, Shaban
Hadëri dhe Mumtaz Dhrami.

Në Nëntor 1972 në Vlorë inau-
gurohet MONUMENTI I PAVAR-
ËSISË , i skulptorëve Kristaq
Rama, Shaban Hadëri dhe Mumtaz
Dhrami.

ME 1974 inaugurohet RELIEVI
ne Kryeministria, veper e Kristaq
Rames.

Në qytetin e Korçës në vitin 1977
ngrihet GUERRILASIT e Kristaq
Ramës.

Në vitin 1978 ngrihen bustet në
bronx të VËLLEZËRVE
FRASHËRI, nga O.Paskali.

 Në 1978 ngrihet PËRKUJTI-
MORJA E BRIGATËS PARË SUL-
MUËSE, me autor Perikli Çulin.

Në 1978 ngrihet LAPIDARI I
PRISKËS, me autorë M. Dhrami
dhe S.Koci.

monumenti kushtuar HYSNI KA-
POS.

Më 1981 punohen skulpturat për
Muzeun Historik Kombëtar në Ti-
ranë.

Më 1982 punohen skulpturat e
Muzeut të Skënderbeut në Krujë,
nga Janaq Paço dhe Genc Hajdari.

Në Nëntor 1982 inaugurohet në
Bajram Curri, SHTATORJA E
BAJRAM CURRIT, vepër e skulp-
torit Fuat Dushku.

Më 1984 ngrihet monumenti
PRITA E BARMASHIT me autor
Thoma Thomain.

Më 1984 ngrihet OBELISKU
kushtuar KONGRESIT TË PARË
TË BRASH-it në Helmës të Skra-
parit.

Më 1987 në Qytetin e Lushnjës
ngrihet Monumenti kushtuar RE-
FORMËS AGRARE DHE KOLEK-
TIVIZIMIT TË BUJQËSISË, me
autor Perikli Çuli.

Më 1982 MONUMENTI I REZIS-
TENCËS, ngrihet në Durrës, buzë
detit.

Në 1988 inaugurohen në Tiranë,
Korçë, Gjirokastër, pesë monumen-
tet e Enver Hoxhës punuar nga
Sali Shijaku, Shaban Hadëri,
Kristaq Rama, Thoma Thomai,
Hilmi Kasemi, Hektor Dule,
Mumtaz Dhrami.

Në vitin 1991 këto monumente
u hoqën zvarë dhe u shkatëruan.

Ky eveniment konsiderohet
edhe fillimi i Demokracisë.

***
Tre artistët kryesorë që udhëho-

qën skulpturën në Shqipëri ishin
Kristaq Rama, Mumtaz Dhrami
dhe Shaban Hadëri. Të tre studi-
uan në B.S. në vitet 50-të.

I vetmi që dallohej për një
kërkim forme, një kubizëm të le-
htë ish Kristaq Rama; këtë e sho-
him në busti i SHOTE GALICËS
në Kukës, apo portreti i
ZBORISTES.

Ai influencoi pozitivisht në
monumentin më të madh dhe më
të rëndësishëm, atë të NËNËS SH-
QIPËRI në Vorrezat e Dëshmorëve

në Tiranë, dhe në MONUMENTIN
e PAVARËSISË në Vlorë.Këto dhe
janë veprat më të mira nga kjo pe-
riudhë. Këtë mendim shpreh edhe
biografja e tij, studjuesja Suzana
Varvarica. Fytyra e NËNËS ka një
krenari modeste dhe të butë, kurse
figura që ngrihet lart shoqërohet
me një valëzim formash draperie,
që shkojnë nga mbrapa dhe kri-
jojnë ndjenjën e madhështisë së
përjetëshme.

Kjo vepër është më përfaqësues-
ja e kësaj rryme dhe shërben si
vënd pelegrinazhi.

Krahas Varrezave të Dësh-
morëve në Tiranë, u sistemuan dhe
u pajisën me monumente gjithë
varrezat e qyteteve të tjera. Mbas
1990 Kristaq Rama bën një seri
nudosh, të cilat treguan sensibili-
tetin e tij të lartë. Ky rast tregoi se
si Realizmi Socialist deformoi
detyrimisht apo vullnetarisht një
artist me potencial të madh.
RELIEVET

Relievet ishin imazhet e para që
u bënë mbas 1945. Janë të derdhu-
ra në çimento, allçi, më vonë derd-
hen dhe në bronx.

Basorelievet e para janë inka-
suar në Shtëpinë e Sindikatave në
Tiranë në 1947, më vonë janë ato të
Monumentit të Partizanit në Ti-
ranë, më pas janë 14 relievet-ron-
do të Kinostudios Shqipëria e Re,
inauguruar më 1953, pastaj vjen ai
i Gjimnazit “Qemal Stafa” në Ti-
ranë.

Në Kryeministria u bë me poro-
si relieve më i madh, meqënëse ish
lënë që në ndërtimin e veprës një
kaseton për këtë qëllim.

Italjanët kishin paisur me re-
lieve në travertinë dhe keramikë,
Maternitetin dhe Bankën Ko-
mbëtare.

Më duket se vepra më e aritur
nga ana artistike është relievi i
vendosur në Rrugën e Durrësit ,
në bronx me dimensione 100X125
cm.  me autor Thoma Thomain, që
evokon atentatin që Vasil Laçi i
bëri Viktor Emanuelit, Perandorit
të Italisë Fashiste.

Relievet u përdorën shumë si
imazhet kryesore në vepra të ko-
mpozuara arkitekturë –skulpturë,
në Monumentin e Kalimit të
Brigatës Parë në Veri, Monumen-
tin e Drashovicës, në Pezë, dhe në
holli i Pallatit të Kongreseve, ku
në hyrja kryesore është vendosur
një skulpturë femër që  zbret nga
sipër si ëngjëll pa krahë.
BUSTET

Bustet e bëra nga skulptorët në
këtë periudhë janë disa qindra,
janë derdhur në bronx, në allci,
janë gdhëndur në mermer në gur
në dru.

Për të bërë buste skulptorët
shfrytëzonin çdo punëtor të shpal-

NGA BEN ANDONI

Nuk duhet të jenë të pakët
njerëzit që e njohin Maks

Velon e që duhet t’i kenë kon-
sideruar ecjet, shtegtimet, udhë-
timet dhe “humbjet” e tij të
shpeshta si kapriçio artisti për
të hulumtuar dhe për t’i dhënë
fllad jetës së trazuar prej fatit të
keq të dikurshëm. Në fakt, për ata
pak, që e ndjekin me kureshti, jo
thjesht në aktivitetin e an-
gazhuar publicistik, por për vep-
rimtarinë e tij bazike, ka vend
kureshtje për skicat, vizatimet që
ai i sjell si dëshmi i këtyre
përhumbjeve kohore. Dhe, kur

ditët e fundit fondit të veprave të
artit pamor i është shtuar puna e
radhës së artistit “Skulptura e
Realizmit Socialist”, atëherë ti
gjen shpjegim. Maks Velo është
gati një artist me disiplinë teuton-
ike që ka të fiksuar në kokën e tij
mu si pllakat e dikurshme të
Qytetërimeve të madhe të Lindjes,
misionin dhe punët, por edhe të
ardhmen. Koha është një nocion
realisht relativ për njeriun që kri-
jon dhe krijon.

Së fundmi, vepra e tij madhore
“Skulptura e realizmit Socialist” i
bën mirë të gjithë komunitetit ar-

tistik jo thjesht për dokumentimin
e punëve, por për konceptimin e
artit që i dha jetë skulpturës so-
cialiste. Për Maks Velon ka një
kanon, me anë të të cilit ai shpje-
gon artin pamor, por edhe që e bën
temë debati të hapur. Zhvillimi i
skulpturës tregon zhvillimin e ar-
tit të një vendi. Gjithçka kalon,
humbet, e mbulon pluhuri i har-
resës porse skulptura ka jetë mbi
shekujt dhe ajo përcjell qytetërimet
përmes kohërave por edhe sfidat
vetanake të artistit, që t’i tejkalojë
kohërat.

A ishin të vetëdijshëm artistët

e Realizmit Socialist për këtë mis-
ion? Për Maks Velon përgjigjja për
ta fshihet në moralitetin artistik
të shumëve syresh, qoftë shqiptar
por edhe të huaj. Ai që ka dashur
të ruhet prej tyre është munduar
të gjejë hapësira, por vetë skulptu-
ra e “Realizmit Socialist” e kthen
njeriun në një “aktor dramash
heroike”. Kthimi i fatkeqësive ak-
sidentale në heroizëm ish një
mashtrim, dhe në këtë mënyrë
bëhej thirrje për sakrifica të tjera.
Heroizmi socialist ishte një
vetësakrifikim i kotë. Këto monu-
mente gjigande përdhunojnë pei-

Përballë realizmit socialist sazhin”, shkruan Maks Velon.
A dështoi një art i një rryme

të tillë dhe çfarë dëmesh i solli
Shqipërisë? Mendimet këtu nda-
hen por realiteti është se shumë
prej këtyre veprave u krijuan në
kohën e një optimizmi fals dhe
parashikimeve të fryra për ven-
din, kurse një pjesë e artistëve e
kanë të vështirë të shprehen për
rrjedhën e këtij arti, sepse ishin
vetë pjesëmarrës në të. Larg kë-
tyre interesant është se kemi një
punë jete nga ana e Maks Velos
dhe kurorëzimin e një përpjekje
që ka marrë energji, koncentrim
mendimi, por edhe shumë dashu-
ri nga artisti i njohur, që prem-
ton të sjellë sërish punë të mira.
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SKULPTURA IME
Përveç  pikturave, vizatimeve,
veprave në arkitekturë, u
mundova të bëj diçka edhe në
skulpturë. Në Parkun e Madh, në
1963 bëra një stol-skulpturë që
është akoma se nuk e kuptoi
njeri dhe nuk i dhanë rëndësi. Në
Hotel DRINI në 1970 bëra 5
relieve të mëdha në bakër të
rrahur. Në VENDIMIN E GJYQIT
thuhet: “ Të huaja dhe të reali-
zuara nën ndikimin e ideologjisë
borgjeze dhe revizioniste me
mjete të artit naiv, primitiv, ishin
relievet e rrahura në bakër të
vendosura në ambientet e hotel
DRINIT në Tiranë të punuara nga
i pandehuri “ ( Akt-Akuza faqe
3). Me vendim të gjyqit u
konfiskuan dhe u dogjën 250
punime në pikturë, pastele,
vizatime, po ashtu u shkatërruan
edhe relievet në bakër të rrahur.
Në burg punova në dru bushi
disa koka në miniaturë. Mbas
1992 kam derdhur në bronz disa
bocete të bazuara në ciklin e
vizatimeve FSHATI PRIMITIV,
apo nga ciklet e tjera me
vizatime.

“Monumenti i Pavarsisë”

Maks Velo, vizatim Maks Velo, vizatim
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lur hero, çdo mjelëse që tejkalon-
te planin, çdo minator pararojë.

Pastaj ish fondi pambarim i fig-
urave historike: komitë, hoxhë,
poetë e shkrimtarë të Rilindjes.

Të gjithë njëlloj të tendosur me
shikimin larg.

Sot bustet rrinë përkrah njëri
tjetrit, njëri mbi tjetrin si në një
morg.

Të duket sikur vijnë nga një
epokë e largët, e pajetuar, e panjo-
hur dhe e padeshifrushme.

Ata përfaqësojnë një epokë me-
mece që është marë nën hetim.

Ata janë dhe akuzuës dhe të
akuzuar.

Në skulpturën Europiane të
këtij shekulli, bustet gati nuk eg-
zistojnë.

Kohët e reja kërkonin të tjera
prerje deskriptive. Tani praktiko-
hej arti total, dhe është tërësia e
figurës që e plotëson këtë.

Një bust sado i mirë është një

ujë.
Në parkun e Poradecit buzë liq-

enit, u vendosën dy vepra të Vildan
Jahjes,  një  BARI DUKE I RËNË
FYELLIT dhe një FSHATARE NGA
RAJCA.

Në Lushnjë në lulishten e qytetit
u vendos skulptura rrethore e SU-

bust, kush më afër e kush më larg,
që marshojnë, luftojnë ose par-
akalojnë.

Elementet e tjera janë
pllakateske si yje ose parulla V.F.L.P.
ose P.K.SH. ose LAVDI PEZËS
HEROIKE, ose  POPULLI NË KËM-
BË PARTIA NË BALLË. Etj.

së sistemit. Dal nga dal morën një
rëndësi religjoze. Krahas inau-
gurimeve të uzinave, fabrikave,
hidroçentraleve, bëheshin edhe
inaugurimet e veprave të artit me
bandë muzikore, prerje shiritash,
grumbullime masive, fjalime,
fishekzjare, valle popullore. Arti

Skulptura e realizmit socialist

secilit që nuk vepronte si ai. Arti i
Realizmit Socialist na tregoi një
rrugë të gabuar dhe na humbi në
hapësirën e historisë njerëzore, se
arti është si gurët milenarë që tre-
gojnë drejtimin dhe distancën. U
gabua dhe në drejtimin e ecjes dhe
në llogaritjen e distancës, dhe së
fundi ai ( Realizmi Socialist) hum-
bi në një lloj shkretëtire të panjo-
hur. Tani nuk dihet ku është.
AUTORËSIA

Një numur i madh veprash
janë bërë nga dy, tre apo katër au-
torë. Në artin perëndimor ky
fenomen nuk është parë.Realizmi
Socialist nuk pranonte autorësinë
e artistit. Në Historinë e Artit të
shek.XX-të nuk përmëndet asnjë
artist  i Realizmit Socialist. Është
rryma e Realizmit Socialist që
merr autorësinë.Puna është një
produkt shoqëror, thotë Mark-
sizmi, dhe individi nuk ze vend. Në
Kongresin e 3-të të Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe Artistëve më 1984,
Kristaq Rama thotë:

NJË DUKURI E RE QË KA
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fragment, artistët nuk rezikojnë
me fragmente.
STATUJAT

Si në një lojë bixhozi, skulptura
në këtë kohë lëviz me katër person-
azhe.

PARTIZANI,PUNTORI, FSHA-
TRJA, dhe USHTARI.

Ky repertor i kufizuar human në
dispozicjon erdhi mbasi Vera Mu-
hina në vitin 1930, në Moskë,  bëri
grupin e famshëm skulpturor
PUNËTORI DHE FSHATARJA, me
drapër dhe çekan, që u bë simboli
figurativ i shtetit të Sovietëve,
B.R.S.S.-së.

Punëtori ish gjithmonë i fu-
qishëm, muskuloz dhe mori rolin e
një figure mitollogjike, që nuk për-
puthej me realitetin.

Kulmi arriti me figurën-simbol
NË NJËRËN DORË KAZMËN
DHE NË TJETRËN PUSHKËN, të
Hektor Dules, ku ai tani merrte për-
sipër edhe të punonte edhe të
mbronte vëndin.

Skulptura në këto moment arri-
ti indoktrinimin më të madh, ajo u
bë ushqimi i kondensuar ideollogjik
më i preferuari,  që partia i jepte
popullit.

Grupi tjetër që u bë emblema e
kohës ish LART FRYMËN REV-
OLUCIONARE i M.Dhramit.

Sa më shumë që ekonomia binte
poshtë, aq më tepër skulpturat ngri-
heshin lart.

Por ajo që ish më e rënda dhe më
kuriozja, ish devijimi inkoshient i
njeriut natyral në njeri fiksion, si-
pas modelit të zgjedhur artistik-
isht.

Njerzit mernin pozat e skultur-
ave, buzëqeshnin si personazhet e
pikturave, dhe silleshin në jetë si
heronjtë e filmave të kinostudios.

Ky është dëmi më i madh që arti
i shkakton njeriut, kur e denatyron.
SKULPTURA E PARKUT

Në parqet e Tiranës dhe disa
qyteteve u ngrirën disa monumente
që nuk dallojnë nga skulptura poli-
tike.

Ne Tirane u vendosen dy skulp-
tura ne Parkune Madh, ajo e FEM-
IJEVE DUKE LUAJTUR KALUÇ e
Sofokli Kocit, dhe PARTIZANI
DUKE PIRË UJË e Hektor Dules,
ku paraqitet një partisan dhe një
fshatare që I ka ofruar stomnën me

ZANA VARVARICËS, një grup pi-
onierësh duke kërcyer.

Në Sarandë buzë detit në lulish-
te u vendos MLEDHËSJA E PAM-
BUKUT.

Në shumë parqe janë vendosur
buste heronjsh të luftës apo ideol-
logë të Rilindjes.

Po ato tema po ato permasa , po
ato materiale, si në skulpturën
monumentale.
GRAVITACIONI

Të gjitha kryeveprat e skulp-
turës antike, të rilindjes, apo mod-
erne, kanë një gravitacjon të
brendshëm. Lëvizjet, masat, linjat,
kurbat, figuracioni, të gjitha
lëvizin, por shkojnë brënda, kësh-
tu vepra ruan sekretin,  magjinë e
saj.Spektatori duhet ta kërkojë.

Kurse veprat e Soc-Realizmit
kanë të kundërtën: gravitacionin e
jashtëm.

Këmbët janë të hapura, krahët
janë të ngritura lart, dhe mbajnë
vegla dhe armatime në duar.

Të gjitha pjesët vërtiten si në një
karusel dhe kërkojnë të çlirohen e
të hidhen larg, të sulen diku, të
shpërthejnë si granata.

SURREALIZMI PEZAK.
Në një fshat afër kryeqytetit, Ti-

ranës, në Pezë, është ngritur ko-
mpleksi më i madh skulpturor e
memorial i artit të Realizmit Social-
ist. Në këtë fshat në 1942 u zhvillua
një konferencë e gjithë grupeve dhe
partive që ishin në Shqipëri në atë
kohë.

Për nder të saj është ngritur një
lapidar ku elementi kryesor ver-
tikal është një kollonë me yll dhe
një pushkë gjigande.Më vonë u re-
alizua edhe monumenti në bronx i
Myslim Pezës, udhëheqësit të
krahinës.Pastaj u ngrit një memo-
rial për dëshmorët e Brigadës së XII
Sulmuese. Mbasandaj në bronx u
derdh një memorial skulpturor, që
kulmon kompleksin e Vorrezave të
Dëshmorëve.Të katër këto vepra
janë ngritur në një territor prej 5000
metrash katrore. Vepra e pestë ësh-
të një skulpturë sinjal e Mumtaz
Dhramit, ngritur në rrugën nacio-
nale, që shënon drejtimin e fshatiit,
6 km. larg.

Relievet e gdhëndura janë si
grafika në linoleum, prej tyre dalin
vargje figurash të plota ose deri në

Kuptohet se funksionet thjesht
e pastër artistike largohen dhe pa-
mundësohen dhe veprat marin për-
sipër detyra dhe atribute që nuk
kanë lidhje me artin, por me propa-
gandën e shkruar. Kush dëshiron të
studjojë skulpturën e Realizmit So-
cialist, mjafton të vizitojë këtë fshat
skulpturë. Këto vepra u ngritën për
20 vjet, nga viti 1965 deri më 1985.

Këto vite shënojnë rënien e
vazhdueshme të ekonomisë dhe
veçanërisht varfërimin e fshatit
socialist që e përjetuan edhe peza-
kët. Sa më shumë që ekonomia
binte teposhtë dhe sa më shumë
që izolohej vëndi aq më tepër shto-
heshin monumentet. Peza është
rast unikal në Ballkan dhe duhet
ruajtur me kujdes. Monumentet e
Enver Hoxhës ishin monumentet
e fundit që u ngritën. Mbas katër
vitesh u rrëzuan dhe u hoqën
zvarrë. Përurimet e këtyre veprave
bëheshin me ceremonira
madhështore. Komunizmi kish si
ritual që në intervale të mirëllog-
aritura kohore bënte inaugurime.
Zakonisht kjo ish një periudhë dy
vjeçare. Ato shërbenin si justi-
fikim i padiskutueshëm i epërsisë

merte pjesë në maramëndjen e
njerëzve.

Sistemi nuk linte shteg për dis-
kutime vlerash artistike. Ato ish-
in vepra të Partisë dhe asnjë nuk
mund të diskutonte. Religjonet
herë mbas here çertifikojnë mrek-
ullitë, që të mbajnë në këmbë
sistemin.  Udhëheqësit komunistë
me përurimet çertifikonin
rregjimin, që vetdeklarohej si i vet-
mi rend botëror human.

Arti ka qënë dhe mbetet lirik o
tragjik. Por tragjikja nuk përje-
tohet si dramë dhe aq më tepër si
dramë shoqërore.

Realizmin Socialist, Bol-
shevizmi e donte për “gjakmarrje
artistike”, dhe kjo shpjegon tërë
atë tension të jashtëm që shpre-
hin figurat skulpturore të drejtu-
ara kundër dikujt.

Ai dikushi është fajtori,
armiku i klasës, dhe prandaj du-
het të jemi të armatosur deri në
dhëmbë. Tragjikja klasike është
një dualizëm i brëndëshëm, është
konflikti i luftës mes së mirës dhe
të keqes, pa akuzuar njeri. Real-
izmi Socialist ish prokuroria ar-
tistike, që ngriti akuza kundrejt

DHËNË REZULTATE POZITIVE
NË REALIZIMIN E VEPRAVE TË
MËDHA KA QËNË AJO E AN-
G A Z H I M E V E
KOLEKTIVE….FLET PËR NJË
TIPAR TË RI TË KRIJUËSVE
TANË, PËR ATË TË FORMIMIT
EDHE TE KRIJUËSIT TË
NDËRGJEGJES SË KOLEKTIVI-
TETIT SOCIALIST…

Këtë më mirë se kushdo nga
udhëheqësit Komunistë e formu-
loi Kryeministri Shqiptar Mehmet
Shehu më 1973 kur tha: “ASGJË
PERSONALE NË ART”.

Nuk egzistonte asnjë ligj për
mbrojtjen e të drejtave të autorit.

Plagjiatura nuk dënohej, në të
kundërtën përkrahej.

Brënda Kampit në këtë peri-
udhë duhet të kenë punuar mbi
5000 ( numur aproksimativ ) pik-
torë, grafistë dhe skulptorë, por
asnjë nga këta sot nuk njihet me
emër.

Të vetmit janë Brankusi, Zad-
kinë, Archipenko, Kandinski, Gor-
ki, Chagall, Gabo, Pevsner, Polia-
koff, se këta u larguan në Perën-
dim.

Tani skulptorët Shqiptarë kanë
turp nga veprat e tyre, nuk i pra-
nojnë ato.

Ky ish një fenomen i panjohur
më parë se gjithmonë artisti e ka
adhuruar punën e vet.

I vetmi rast që kam takuar një
grup skulpturor në Perëndim si në
veprat tona të Realizmit Socialist
ish i një autori meksikanas Fran-
cisko Zuniga me grupin skulptur-
or GRATË, punuar më 1974, ku
prezantohen katër gra dhe një
fëmijë të tensionuara, në gjëndje
alarmi.

Mu duk sikur ish bërë në Sh-
qipëri. Në fakt konditat sociale ish-
in të përafërta dhe Meksika ish i
vetmi vënd Perëndimor që përqafoi
pjesërisht këtë metodë.

Kujt mund ti ngarkosh fajin
metodës apo artistit?

Metoda e gabuar apo artisti in-
koshient, i papërgjegjshëm?

Aq më tepër që nuk duan të
dorëzojnë titujt dhe dekoratat që
kanë marë me këto vepra. Veprat
i mohojnë po dekoratat i mbajnë.
Partia u jepte skulptorëve tituj
dhe dekorata. Titujt ishin SKULP-

Maks Velo, vizatim i një pune të BocconitMaks Velo, vizatim i një pune të Roden Maks Velo, vizatim i një pune të Giacometit

“Partizani fitimtar”
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P
PUBLICISTIKA

Vjen vëllimi i tretë i shkrimeve të Gjergj Bubanit. Këtë
herë prezantimin e tij e bëjmë me bashkëkohësin e tij
Kuteli. Në vend të parathënies, ai shpjegon më mirë se
kushdo natyrën e punës së tij.

NGA MITRUSH KUTELI

Jeta politike dhe shoqërore
e një populli prezenton
edhe pjesa pozitive, edhe

pjesa negative: një zinxhir me
veriga prej drite edhe prej errë-
sire.

Fatkeqësisht, shumë herë,
manifestacionet pozitive nuk
janë përveçse atome ultramik-
roskopike përpara dallgëve të
dyshimta që mbytin, ndalojnë
zhvillimin normal edhe rrez-
ikojnë të arthmin.

Shumë herë mjafton që
përmi masën e rraskapitur të
qytetarëve të shtrohet një frymë
lodhjeje dhe indiference për jetën
publike dhe era e fatalitetit hap
portën për taboret e një oportun-
ismi skandalos edhe pa skrupull.

Një minoritet i formuar
prej bykut të shoqërisë, një mi-
noritet që gjuan në ujrat e tur-
bullta të interesit privat dhe që
vërtitet rreth strumbullarit të
fitimit, i ngritur në ofiqe të lartë,
munt t’i sjellë kombit dëme më
të mëdhenj sesa ato që munt t’i
sjellë edhe armiku. Shumë herë
është më lehtë të mpruhesh prej
armikut, sesa prej atij që e mbe-
son mik…

Mjetet për të shpëlarë jetën
dhe atmosferën publike prej
këtij balasti të dëmshëm mund
të ndryshojnë midis tyre,
megjithëse qëllimi është gjith’ ay.

Shkurtazi mund t’i ndajmë
këto mjete në dy: një mënyrë
direkte edhe një tjatër indirekte.

Edhe e para mënyrë - e cila re-

alizohet me anën e një grushti të
fortë prej burri shteti - sa edhe e
dyta - e cila realizohet me anën e
shtypit - lypin fuqi pozitive intele-
ktuale dhe shpirtërore.

Më poshtë do flasim për
mënyrën e dytë, e cila munt të
veshë ose një formë të ngadalshme
- me formimin e një ndërgjegjie
publike të kthjelltë - ose një formë
arrogante: pamfleti.

Pamfleti është një zjarr që der-
dhet prej një shpirti të math,    i

TOR I POPULLIT dhe SKULPTOR
I MERITUAR, mua më ngjanin si
gradime ushtarakësh GJENER-
AL KOLONEL dhe GJENERAL
MAJOR.

Pikturat e konsideruara
armiqësore u dogjën, skulpturat
nudo u shkatëruan dhe nuk mbe-
ti gjurmë.Kjo ngjau vetëm në Sh-
qipëri, në asnjë vënd tjetër të Ka-
mpit Komunist, bile as Hitleri nuk
i dogji veprat e artit që i konsid-
eroi të degjeneruara.

Vetëm muzika në Kampin Ko-
munist shpëtoi nga shkatërrimi
sepse partiturat mund të luhen
edhe mbas 100 vitesh.Asnjë ko-
mpozitor nuk është dënuar me
burg, se muzika nuk kapet, nuk
ka lëndë, është efemere.Skulptura
është poezia e materies dhe detyr-
imisht është shprehje individuale.

Por qëllimi ish diabolik, duke i
hequr poezinë skulpturës  mbetej
vetëm  materiali, që duhej formuar
sipas urdhrave.

Në fakt monumentet ishin ske-
na të ngurtësuara që afroheshin
më tepër me teatrin.

Skulptura u kthye në një libër
historie me heronj luftëtarë, her-
onj të punës, dhe sigurisht mbi të
gjithe diktatorin Enver Hoxha për
të cilin u ngritën 6 Monumente
përveç busteve.

Në Europe skulptura e person-
alizuar ish tejkaluar.

Gjithmonë më ka bërë të men-
dohem ai “kujdes” i veçantë i push-
tetit komunist për Letërsinë dhe
Artet. Ishte në rend të dytë pas
Ushtrisë dhe Sigurimit.

Komunizmi bazohej në Ushtria
dhe Propaganda. Është e vështirë
të dallosh kush e kish prioritetin.
Mesa duket Ushtria ish për tu
mbrojtur nga jashtë, kurse Artet
dhe Letersia për krijimin e
imazhit iluziv të mrekullisë të
brëndëshme.
SURREALIZMI SOCIALIST

Surrealizmi në artin perëndi-
mor ish në Muze, kurse jeta jonë
ish një surrealizëm i vërtetë.

Kjo dhe ish detyra e artit, dhe e
skulpturës. Grupet dhe monu-
mentet e kësaj periudhe japin një
botë surreale, e cila nuk kish lidhje
fare me realitetin.

Kështu e formulova që në Maj
2002, mbasi vizitova Ekspozitën
REVOLUCJONI SURREALIST në
Muzeun e artit Modern në Paris.

“Arti Soc-Realist e kish më të
lehtë të kthehej mbrapa në një art
tjetër “Revolucjonar” si surreal-
izmi për të kërkuar pikat e takim-
it me të….”

Asnjëherë nuk ka pasur një ek-
spozim kaq mashtruës, kaq jo të
vërtetë, kaq fallc, në skulpturë sa
në këtë periudhë. Jeta ish tjetër
dhe arti ish tjetër.

Arti donte të hiqëj sikur ish jeta
vetë. Njerëzit e pangrënë,
kënaqeshin duke parë skulpturat
në bronx, dhe ishin të lumtur.

Në fakt Komunizmi ish në buzë
të greminës. Mbas pesë vitesh ai
shëmbet vetë, ky kolos gjigand bie
si një skulpturë balte e pa derdhur
në bronx.

Isha në Spaç, zbritëm nga galle-
ria. Ishim në “ VATHA “, vëndi ku
qëndronim para se të numuro-
heshim, e të hynim në kamp. Po shi-
hja nga përroi…kur në guri para
meje ish një brumbull, nuk lëviste.

U ula, po e shihja …ish skelet
brumbulli. Insekti ish tharë dhe
kish mbetur karkasi.

E mora me delikatesë dhe e vura
mbi parmakun e drurit: “ ja kështu
thashë me vete, kështu është
katandisur komunizmi….bosh..i
tharë..i ka mbetur vetëm
karkasi…po, po, ky karkasi i tharë

është arti ai do të mbulohet nga
arti…këto janë monumentët e Re-
alizmit Socialist…”

Ai dështoi në Ekonomi dhe Ush-
tri dhe donte të mbahej në këmbë
nga propaganda ku rolin kryesor e
kish Skulptura Monumentale.

Në vitin 1984 mbahet Kongresi i
3-të i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistave. Isha në burg, zhvillimet
e saj i pashë në televizor.

Sekretari i Përgjithshëm Kujtim
Buza mban referatin VEPRA TË
SKULPTURËS SONË MONUMEN-
TALE.

Aty ndër të tjerash ai thotë: “
Lulëzimi i artit monumental lidhet
me epoka t e zhvillimit dhe të për-
parimit shoqëror…. Skulptura jonë
monumentale mbështetur në me-
todën e artit tonë revolucjonar të
realizmit socialist, thelloi më
shumë përmbajtjen dhe rroku në
thelb problemet më të rëndësishme,
që shprehin tiparet më të shquara,
vitalitetin e atdheut tonë socialist,
qëndresën, shpirtin e sakrificës dhe
heroizmin, besnikërinë etj…etj…”.
Lidhja e Shkrimtarëve dhe
Artistave kish një organizim ver-
tikal, kryetari Dritëro Agolli ish
anëtar i Komitetit Qëndror të Par-
tisë dhe Deputet. Sekretari i
Përgjithshëm Kujtim Buza , ish De-
putet. Ky edhe mbante lidhjet
direkte me Ministrinë e
Brëndëshme. Ish Kryecensori i
gjithë arteve figurative. Ai kryesoi
grupin e Ekspertëve për AKT-EK-
SPERTIZËN e veprave të mija në
gjykimin tim, dhe djegjen dhe sh-
katërrimin e veprave.

Në Kongresin e 3-të diskutuan:
Mumtaz Dhrami/Shaban Hadëri:
FORCIMI I FRYMËS KO-
MBËTARE/ Avni Bilbili: PASQYRI-
MI REALIST I HEROIT/ Perikli
Çuli: PORTRETI NË SKULPTURË/
Muharem Turkeshi: QERAMIKA
DHE JETA/ Hektor Dule: DI-
NAMIZMI…/Perikli Papa: RE-
LIEVI GJINI QË SHPREH BREN-
DI TË GJËRË/ Kristaq Rama:
SKULPTURA MONUMENTALE-
SINTEZË E MENDIMIT REVOLU-
CIONAR/

Skulptori i Popullit Hektor Dule
mban diskutimin DINAMIZMI-
TIPAR I SKULPTURËS SONË TË
REALIZMIT SOCIALIST. Ai thotë:
“ Nga buron dinamizmi në këto ve-
pra? Së pari nga fakti që figura apo
figurat që përbejnë veprat, janë
kapur në moment të përshtatëshme
për ta dhënë këtë dinamikë…. Edhe
ana e jashtme e lëvizjes, e ritmit, e
tendosjes, e shpërthimit, luan një
rol shumë të madh.”

Partia, Lidhja e Artistave kërko-
nin që me patjetër që skulptorët të
shpreheshin edhe teorikisht.

Kështu unifikoheshin shijet,
kërkesat, tematikat. Çdo gjë ish dis-
kutuar dhe aprovuar dhe të gjithë
duhet tashmë t’i zbatonin.

Asnjë kongres nuk kanë bërë
skulptorët Europianë. Vetëm kanë
punuar, secili më vete, secili ndryshe.

Vetëm kështu bëhet arti, në vet-
mi.

Pas 1990 me ardhjen e Demokra-
cisë, mendova që kjo metodë do shu-
hej fare, por jo, nuk ndodhi kështu,
përkundrazi ajo u ringjall.

Mbas vitit 2000, disa skulptorë
të kësaj shkolle, kanë realizuar një
numur të madh veprash me porosi
të vendosura në Kosovë dhe në ish
Republikën e Maqedonisë.

Janë luftëtarë me kallashnikovë
dhe me dylbi të varura në qafë, ve-
pra pa asnjë vlerë artistike.

Tani pra u bëmë vend eksportues
i Realizmit Socialit.

Parathënia e “Skulpturës së Re-
alizmit Socialist në Shqipëri”. Bot-
ohet me lejen e autorit  Vijon në faqen  19

Kushtuar pamfletit shqiptar: Brumbulli
Disa fjalë përmi pathologjinë

politike-shoqërore
dhe përmi hirurgjinë gazetare

cili i shikon padrejtësitë dhe i ur-
ren. Ay përvëlon objektin kundrejt
të cilit vërtit shigjetat e “muzës”
ahmarëse, tregon inkapaçitetin
në robën e turpshme të nulitetit
varfanjak edhe e fshikullon me
helmin e frazës.

Pamfletari përdor shumë herë
më të hidhurat ekspresione të gju-
hës duke prekur edhe trivialin. Pa
fjalë se ndryshe rrjedhjet nuk
munt të jenë pozitive: armiku nuk
goditet as me lule e as me doreza
të mëndafshta.

I këtillë qëllim shpëtimtar pati
armatosur në kohën e kaluar një
Aristophan ose një Juvenal, një
Rabelais ose një Cervantes (kri-
jonjësi i legjendarit kavaler Don
Quichote dela Mancha), një Vol-
taire edhe më vonë pati njomur me
helm pendën e të frikshmit Henri
Rochfort (me anën e fletores “La
lanterne” ) qindvjetori i të cilit u
festua përpara një muaji.

Nga të rinjtë mund të kujtojmë
italianin Giovanni Papini, autori
paradoksal i “Stroncature” edhe
“Storia di Cristo”, francezin Leon
Daudet ose rumunët Jorga edhe
Arghezi.

* * *
Në shqipen tonë munt të

kemi mburjen e hidhur se kemi një
faunë pamfleti relativisht të mad-
he. Vuajtjet e panumërta të së sh-
kuarës edhe të tanishmes patnë
shtrënguar shumë shkronjëtorë
të vishen me këtë armë.

Në kohën kur ndërgjegjia ko-
mbëtare ish oftikosur prej Stam-
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Tematika e luftës, e shtjelluar në trajta dhe në episode të
ndryshme, na sjell të tilla tablo, të cilat ndaj realitetit kanë
po atë raport që ka edhe piktura e mirë dhe mjeshtërore
realiste ndaj peizazhit real. Ne nuk mund të themi dot kur-
rë në ka pasur në realitet njerëz të tillë si Mato Gruda,
kapedan Kadri Gurra, Hazir Shipshani, Nënë Hajrije Çer-
emi në njërin grup apo Qenam bej Ormani e të tjerë të
ngjashëm në grupin tjetër, apo si Festim çuçua në shtresën
e vockël të intelektualëve qytetas.

NGA SHPËTIM ÇUÇKA

8.
Vijon nga numri i shkuar
Përveç dhe përtej romanit

“Shkëlqimi dhe rënia e shokut
Zylo” proza e D. Agollit e peri-
udhës socialiste, ndër të tjera te
romani “Njeriu me top” dhe te
vëllimi me tregime “Zhurma e
erërave të dikurshme”, ngjall
interes si për mesazhet (që bu-
rojnë nga tematika por jo
vetëm), ashtu edhe për galerinë
e personazheve, madje për ti-
pologjinë e tyre. Tematikat krye-
sore janë Lufta Nacionalçlir-
imtare dhe jeta e shoqërisë së
dalë nga lufta, ndërsa galeria e
personazheve ndahet, në
përgjithësi, në tri grupe: dy të
mëdha dhe një i vogël. Grupet e
mëdha janë ato, që në mënyrë
skematike, do të emërtoheshin
“grupi i njerëzve të mirë” dhe
“grupi i njerëzve jo të mirë”.
Grupi i vogël, fare i veçantë, ësh-
të ai i një shtrese intelektualësh
qytetas, që shfaqen – në këtë apo
atë formë, në këtë apo atë për-
bërje – në mjaft nga veprat në
prozë të D. Agollit.

Tematika e luftës, e shtjellu-
ar në trajta dhe në episode të
ndryshme, na sjell të tilla tablo,
të cilat ndaj realitetit kanë po
atë raport që ka edhe piktura e
mirë dhe mjeshtërore realiste
ndaj peizazhit real. Ne nuk
mund të themi dot kurrë në ka
pasur në realitet njerëz të tillë
si Mato Gruda, kapedan Kadri
Gurra, Hazir Shipshani, Nënë
Hajrije Çeremi në njërin grup
apo Qenam bej Ormani e të tjerë
të ngjashëm në grupin tjetër,
apo si Festim Çuçua në shtresën
e vockël të intelektualëve qyte-
tas.

Shpirti i autorit anon nga fig-
urat e grupit të parë, me të gjitha
huqet që ata mund të kenë. Ai
synon t’ia paraqesë lexuesit të
gjithë gamën e përjetimeve të
këtyre figurave tipike shqiptare
në rrugëtimin e tyre të vështirë
drejt pjekjes së ndërgjegjes sho-
qërore. Nëse proza e D. Agollit
ka diçka thellësisht të bukur,
sepse pastërtisht të mirë, kjo

qëndron pikërisht në këtë shndër-
rim të thellë të botës shpirtërore
të shqiptarit të thjeshtë, i cili bën
një jetë plot rropatje.

Dhe po kështu me realizëm të
ashpër, ndonëse jo me cinizëm,
autori pikturon figurat e grupit
të dytë, të cilët për shkak të një
vargu faktorësh (jo vetëm objek-
tivë) janë të padëshiruar për botën
shqiptare. Ja si shprehet autori
për këtë grup të dytë figurash:

“Po, ka një takëm që në kohën
e Turqisë kanë qenë kapedanë të
saj, në kohën e Zogut trima të tij,
në kohën e Italisë sejmenë dhe sa-
hanlëpirës dhe kurrë nuk i kanë
kthyer sytë nga Shqipëria!”

Pohim që tingëllon si një sfidë e
vërtetë për një pjesë studiuesish
dhe gjojastiudiuesish të historisë!

Dhe sa për qëndrimin e Dritëro
Agollit ndaj asaj shtresëze intele-
ktualësh të qytetit, për të cilën,
sikurse del në vende të ndryshme
të krijimtarisë së tij, ai thellë-
thellë ndiente neveri, sa për
mënyrën se si e shihte ai këtë
grupim të vockël krijuesish e
njerëzish të artit ose rreth artit e
kulturës, mund të mjaftojë kjo
pjesë nga tregimi “Njeriu i kohës”
(1986), ku flitet për disa tipare të
personazhit Festim Çuço:

“…kishte përpunuar një stil

sjelljeje me nihilizëm, me pak
ftohtësi, me pak snobizëm dhe me
pak ironi në buzët e tij që i lëvizte
me elegancë dhe bënte herë pas
here me përçmim: ‘pëh!’, duke tun-
dur dorën në erë. Këto veti, sipas
tij, janë të domosdoshme për nje-
riun kontemporan”.

Tërheqin vëmendjen fjalët “ni-
hilizëm”, “ftohtësi”, “snobizëm”,
“ironi”, “elegancë”, “përçmim”,
“kontemporan”.

Sot e kemi (ndoshta!?) më të
qartë vlerën reale, konkrete – në
jetën tonë shoqërore – të këtyre
nocioneve, peshën dhe rolin e tyre
në moralin qytetar, mënyrën dhe
masën, me të cilën ato ndikojnë në
shëndoshjen a helmimim e klimës
së përgjithshme të marrëdhënieve
në shoqëri.

Dhe mund të çmojmë më mirë
në kishte të drejtë Dritëro Agolli,
kur na përcillte të tilla mesazhe.

9.
Përpara se të mbyllim këtë pjesë

kushtuar veprave në prozë të
Dritëro Agollit, nuk mund të mos
ndalemi te krijimi, që është pa as-
një dyshim më i miri. Më i miri për
nga bota e ideve, bota e person-
azheve, strukturimi, stili dhe gju-
ha. Dhe, pavarësisht karakterit të
skalitur e tejet epik, si gur i palat-

bollit e prej Athinës, shigjetat e
patriotëve kishin si objekt këto dy
qëndra edhe influencat e tyre sh-
katërronjëse. Vëzhgonjësi i fletor-
eve dhe i kalendarëve të vjetër ka
rastin të hasë epithetet më të
frikëshme për Fanarin, Portën e
Naltë dhe agjentët e tyre. Fletorja
“Drita” që dilte në Sofje, kish,
përveç drejtorit të saj Shahin
Kolonja, bashkëpunëtorë panfle-
tarë arrogantë.

I ndyeri veteran Mihal Gra-
meno ka qënë një pamfletar i sh-
këlqyeshmë jo vetëm i shkrimit,
po edhe i fjalës. Ay pat krijuar ve-
prën “Mallkimi i gjuhës shqipe”,
si edhe vargun e artikujve përmi
“Honxho - Bonxhot”, tek përvëlon
frymën oportuniste të bykut të
memurëve arnaut-otomanë. Po
asnjë nga pamfletarët shqipëtarë
nuk ka arrirë kulmin eksuberant
të prekur prej BRUMBULLIT.

Njohës praktik dhe psikolog i
fellë i gradës së zhvillimit të
përgjithëshmë të popullit sh-
qipëtar, mundi të identifikohet me
aspiracionet dhe vuajtjet e tij dhe
pastaj të shtrydhë në një formë
kosenkuente vuajtjet dhe
zemërimin e përgjithëshmë.

I lindur poet, me imagjinacion
të rrallë dhe me frymë inventive,
mundi të drejtojë talentin e tij në
luftën për pastrimin e jetës sho-
qërore dhe politike nga marsmi i
dëmshëm që e zotëron.

Dyke qënë se mënyra më “ad-
hoc” për të përhapurit të pamfletit
është sot forma e vjershës, e zgjo-
dhi atë dhe e kultivoi me një
mjeshtëri të rrallë.

Në kohën e fundit pati rastin të
na provojë se mund të hedhë shti-
jat e satirës jo vetëm me harkun e
poezisë dhe të një proze gazetare
elegante, po edhe me anën e formës
letrare, si në komedinë “Komunis-
ma e Korçës”.

Brumbulli është sot gazetari që
lëçitet integral dhe me shumë in-
teres në Shqipëri dhe jashtë. Në një
anketë personale, midis shumë
lëçitësve mësova se shtylla që
lëçitet herën e parë në fletoren
“Shqipëria e Re” është shtylla
“brumbullore”. Pamfleti i Brumb-
ullit është një kontestim i pam-
ëshirshëm i jetës politike.

Shërbimi që i sjell përparimit
tonë, është një realitet i pakontes-
tuarshmë dhe vetëm subjektivite-
ti miop i disave “objekte” përpiqet
të mos e vështrojë.

Nga disa numura të vjetra të
“Shqipërisë së Re”, të cilat i hasa
rastësisht, do radhos më poshtë
pak fije nga shigjetat brum-
bullore. Ja se qysh karakterizon
atmosferën politike inkon-
sekuente dhe me përdredhje mis-
terioze. Çekrezit, i cili pak kohë
pas burgimi, emërohej në një
nëpunësi të naltë, i thotë:

“Dje të shpinin për gjykim
Rreth përqark me bajoneta,
Sot të hipin në Diktim,
T’i gjykosh, or tungjatje-

ta!”

Ose, tjatër herë:
Një gradim e dy dënime,
Dy dënime e tre gradime.

Dhe për të pasqyruar gjend-
jen anemike të revistës “Ora”:

“Dje të thoshin Telegraf
Dhe e nxirnje pallën fora,
Sot prej goje s’nxjerr një

llaf
Se ta thonë emrin… Ora”

Kur është fjala për parlamen-

tarët tanë, penda e Brumbullit
nuk njomet në ngjyrë po në helm.
Satira “Sikur t’isha deputet” di-
het përjashta prej më të shumëve
nga lëçitësit:

“Sikur t’isha, vaj medet,
Sikur t’isha deputet…”
Për “simpatikun” prefekt

“neoshqipëtar” ka gjithënjë shti-
ja të mprehta:

“Korça na u bë gërmadhë
Edhe mi gërmadhit rri
Si ndonjë Neron i ri
Me kuror’ prej misërishta
Abedini Nepravishta”
Më parë pat parodizuar

këngën “Ububu, moj nëno”:
“As ububu moj nëno,
Në Korçë s’mund të vij
…E di se nëpër male
Katilë s’gjenden sot,
Se dale me nga dale
U mbushnë zyrat plot…”
Në prozë kollona “Fjalë në

erë” përmban fshikulla arro-
gante të pamfletit brumbullor.

* * *
Se një kretin i interesuar munt

ta quajë “shejtan”, se një pseudo-
intelektual me shpirt varfanjak
munt t’a quajë “karagjos” ose “pa
kripë”, se një oportunist negativ
munt ta quajë “të rrezikshëm”,
rrufeja e Brumbullit vazhdon ve-
prën e saj hirurgjike.

Pamfleti brumbullor është një
art, një ekspresion etik i gjendjes
së sotme, është dhembja e
përgjithëshme e shkuar nëpër
prizmën e një fryme komplekse.

Po nuk mjafton kaq. Midis
pamfletit përgjithësisht edhe
pamfletit brumbullor është edhe
një ndryshim.

Midis radhëve plot rrufe dhe
shigjeta shkëlqejnë lotë dhemb-
jeje, një dhembje e sinqertë njerë-
zore:

…”Kallamoq në s’ka mile-
ti

Në lot poker deputeti…”
Ose:
“Ari ynë shkon e shket
kapërcen të thellin det
edhe vete në… kurbet”
Tjatër herë:
“Gjersa të mbarohen for-

mat
Dhe të vijn’ ato reformat,
Nuk është çudi për besë
Bujk më këmbë të mos mb-

esë”

Poezia brumbullore është
një qeshje e mbytur në lot. Brum-
bulli thotë duke qeshur gjëra të
cilat lipset t’i lëçitim duke qarë…

Duke lëçitur këto fije
sugjestive nga dhembjet tona
kolektive, më kujtohen ditët mis-
tike të verës, kur rrezet e djellit
përdridhen me pikat e shiut, më
kujtohet nënëqeshja e një fosh-
nje qepallat e së cilës janë plot
lotë.

Një poet i anëve të Seine-s
pasqyronte kësilloj këtë gjendje
shpirtënore tragjike:

…et quand je pleure je ris,
Et puis rigole, rigole!1)

Vështroni me vërejtje: në
lotët dhe gajasjet brumbullore
pasqyrohet më e tmerrshmja
tragjedi e kësaj epoke
udhëkryqje…

M. Kuteli. “Shqipëria e re”, viti
1931, Nr. 459. Biblioteka e Akade-
misë së Shkencave Bukuresht,
Rumani

______________
1) ...Kur qaj, un’ edhe qesh,
    bëj dhe qyfyre e shaka!

 Vijon nga faqja 18

Dritëro Agolli,
mes shqiptarit
Rrapo dhe Memo
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uar, të burrit shqiptar Rrapo Ta-
bani, pavarësisht bukurive të
larmishme të veprës, figura e ko-
misarit Memo është në qendër të
gjithë frymës së librit, është vetë
fryma e tij. Historia e Luftës na-
cionalçlirimtare e ka një figurë të
ngjashme, atë të Memo Metos:
poet-luftëtar, Hero i Popullit.

E gjithë mjeshtëria e Dritëro
Agollit, në të gjithë prozën e tij më
të mirë, atë epike, qëndron në
ndërtimin dhe zhvillimin e mar-
rëdhënieve ndërmjet dy tipeve të
shqiptarëve: shqiptarëve-Rrapo
dhe shqiptarëve-Memo, ndërmjet
dy brezave, burrave dhe të rinjve.
Dhe këtu nuk ka rëndësi aspak se
cilat modele mund të ketë pasur
parasysh autori, kur skaliste të
tilla karaktere. Në të vërtetë për-
voja e tij jetësore ka qenë e mbush-
ur me shembuj ngjarjesh dhe
njerëzish të denjë për t’u marrë si
modele. Këtu e rëndësishme është
të kuptojmë madhështinë e sin-
tezës dialektike – që Dritëro Agol-
li krijon nisur nga kjo përvojë e
pasur e jetës, e vetë viteve të Luftës
– ndërmjet burrit të drejtë por të
palatuar (komandant Rrapos,
kapedan Gurrës, Mato Grudës)
dhe njeriut me formim të ri, shiki-
mi i të cilit rrok jo vetëm tërë hapë-
sirën e atdheut dhe botën përtej,
por edhe të gjithë problematikën
e shoqërisë shqiptare dhe problem-
atikën e madhe të botës (komisari
Memo, Murat Shtaga). E rëndë-
sishme është të kuptojmë
madhështinë e sintezës ndërmjet
heroit popullor dhe heroit të
mençur e të ditur, me horizont e
largpamësi shoqërore.

Këtu qëndron arritja më e mad-
he e prozatorit Dritëro Agolli, pru-
rja e tij më e vyer në letërsinë dhe,
pse jo, në historinë e vendit. Te
“Komisari Memo” lexuesi gjen një
tablo realiste të kohës, një tablo, e
cila pikërisht për shkak të funk-
sionit të veçantë të letërsisë së
mirë artistike në krahasim me
letërsinë shkencore, funksionit
për të rikrijuar artistikisht e me
vërtetësi jetën, ndikon drejtpërsë-
drejti mbi ndërgjegjen e lexuesit
dhe, rrjedhimisht, e mbush atë më
shpejt dhe në mënyrë më të qën-
drueshme se veprat shkencore.

Pikërisht kjo dialektikë his-
torike brezash të popullit tonë, kjo
lidhje e tyre dhe vijimësi detyrash
nga njëri brez te tjetri, ka luajtur
një rol vendimtar në formimin e
vetë Dritëro Agollit si qytetar dhe
si krijues. Dhe kjo na shtyn të
themi me bindje se ashtu si Sh-
qipëria ka pasur fatin të përjetojë
ngjarje të tilla të mëdha si Lufta
Nacionalçlirimtare, po ashtu ka
pasur fatin të lindë një këngëtar
të tillë të papërsëritshëm të këty-
re ngjarjeve, sikurse është Dritëro

Agolli.
Nuk gjenden lehtë në letërsinë

tonë artistike pjesë të tilla të qar-
ta – dhe të fuqishme, pikërisht
sepse të qarta – si këto më poshtë
(flet partizani Nurka):

“E di si thotë komisari ynë,
Arif ? Ai thotë se ne dimë të
parashikojmë ngjarjet dhe të
luftojmë në të gjitha konditat dhe
me të gjitha mjetet, me armë e me
gjykim. Borgjezia ruan xhepin e
saj të ngopur. Borgjezia është gati
të zhdukë tërë botën e të therë
mijëra e miliona fëmijë për të rua-
jtur këtë xhep dhe për të mbajtur
në duar kamxhikun. Po ta kup-
tosh këtë, kupton edhe komu-
nistët. Megjithatë tjetër është ta
kuptosh dhe tjetër të veprosh në
të gjitha konditat dhe me të gjitha
mjetet…”

Dhe (përsiatje të komisarit
Memo):

“Lufta nuk kërkon vetëm kup-
timin e së drejtës dhe të shtrem-
brës, por kërkon edhe guximin,
edhe vetëmohimin”.

Sigurisht “Komisari Memo”
nuk është një vepër e gjithm-
barshme, një vepër për të gjithë
lexuesit. Në të vërtetë edhe vetë
figura e Dritëro Agollit nuk është
e gjithmbarshme, nuk është një
figurë për të gjithë qytetarët e ven-
dit tonë. Ky roman është aq më i
pakuptueshëm për ata lexues, në
vendet e të cilëve ose nuk ka pa-
sur lëvizje antifashiste partizane
ose ajo ka qenë fare e dobët.

Por romani “Komisari Memo”
mbetet në galerinë e veprave tona

madhore letrare e kulturore, ash-
tu si busti prej bronzi i Memo
Kovaçit zuri vend në gurin e madh
në mes të fshatit.

10.
“Komisari Memo” në të vërtetë

është një poemë në prozë për gjënë
më të shtrenjtë të jetës së Dritëro
Agollit, Luftën Nacionalçlir-
imtare dhe idealet e saj, punën vetë-
mohuese të një populli të tërë për
t’i kthyer në jetë ato.  Kjo gjë e lidh
edhe më shumë e më drejtpërsë-
drejti këtë roman-poemë me kr-
ijimtarinë poetike të Dritëro Ag-
ollit.

Krijimtari poetike, që përbën
edhe thelbin e gjithë prurjes së
paçmuar të D.Agollit në historinë
e letërsisë dhe kulturës shqiptare,
në vetë historinë e Shqipërisë,
shquhet për të tilla vlera – të gjith-
anshme, të mëdha dhe të pavenit-
shme – sa me të drejtë ka gëzuar
dhe gëzon nderimin e më të mad-
hes masë të lexuesve shqiptarë të
disa brezave. Pikërisht poezia, gjin-
ia më e vjetër dhe njëkohësisht më
e freskët e krijimtarisë artistike
njerëzore, gjinia së cilës D. Agolli
i fali energjitë më të mira të talen-
tit të tij të rrallë, ia “shpërbleu”
atij duke e kthyer në poetin më të
dashur e më të lexuar të
gjysmëshekullit të fundit për sh-
qiptarët.

Nuk ka pothuaj asnjë krijim
poetik të D. Agollit, që nuk mbart
një tërësi mesazhesh – në ide dhe
në zgjidhje formale, në mendim
dhe në teknikë poetike – të cilat i
flasin çdo zemre e çdo niveli

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

e mirë. Arsyeja ishte se kishim shumësi
shkrimesh të natyrave të ndryshme. Për
fat të keq mungonte poezia. Ka kohë që
për shkak të shkrimeve kilometrike nuk
kemi pasur vend për krijimtarinë. E pam-
undur të gjendet ekuilibri në pak rreshta.
Ke ndjesinë sikur shkruan në një format
tip tëitter-i, ku autori është krejt i kufizuar.

Gjithsesi gjetja e Irakli Koçollarit i përki-
ste një piktori të njohur nga Vlora, që kish-
te jetuar shekuj më parë. Në fillimet e
shekullit të XV, Mikele da Valona, që
kishte mbërritur në brigjet latine nga
Shqipëria, shkoi dhe u vendos në Abru-
co dhe prej këtu qarkulloi në terrenet sa
veriore dhe jugore, në Akuila - Foxhia,
shkoi edhe më tej në Molise, ku punoi
në Kompleksin e Kolegjit të Santa Maria
Maxhores, të Xhulionezes, ndoshta edhe

më gjerë, por të paktën në këto anë ne
gjejmë edhe sot punimet e tij murale dhe
në telajo, sigurisht me tematikë religjioze
dhe të dedikuara në objektet e kultit.
Shkrimi ishte shkruar me pak gjatësi, por
nëse do kishte pak elementë fikshëni bren-
da do të ishte tejet tërheqës.

Shpëtim Çuçka do të vijojë për disa
numra me shkrimin e tij studimor për
Dritëro Agollin. Autori, në këtë copëz, hedh
një vështrim për mëdyshjen e autorit. “Një
vlerësim i gjithanshëm dhe i vëmend-
shëm, pa kufizime dhe metafizikë botëk-
uptimore, do të gjejë patjetër – dhe pa
shumë vështirësi – thelbin e tyre: fla-
mujt e ëndrrës së madhe të çlirimit të
vendit dhe të një shoqërie të mbështetur
mbi parimet e barazisë dhe drejtësisë
shoqërore, flamuj të ëndrrës së djalërisë,
rinisë dhe burrërisë, në fakt të të gjithë
jetës, së Dritëro Agollit, flamuj që ai i ka
mbajtur përmes vështirësisë dhe kurrë

nuk i ka hedhur, as në klimën e një kohe
të sahartë, të shkretëtirtë”, shkruan au-
tori...

Redaktori shtoi një shkrim të vetin për
Elsie, që e vlerësonte për punën dhe
përkushtimin e vet. E gjithë kjo punë e tij,
më shumë pati jehonë ndër të huaj sesa
vendasit. Këta të fundit e vlerësonin, më
së shumti, kur ai i përmendte në punët e tij
ose i përkthente. Në rast se nuk e bënte
këtë, ai ishte thjesht një Robert Elsie, një
qytetar kanadez me origjinë gjermane, që
dinte mirë anglisht. Sa ishte gjallë, besoj
se të rrallë do kenë qenë shqiptarët që do
e kenë pyetur ndonjëherë: Po ne si mund
të ndihmojmë?! Ne nuk e bëmë sepse jemi
të interesuar thjesht për egon tonë dhe
sëmundjen kombëtare për të qenë në
qendër të gjithçkaje. Pra, tani ta lemë të
qetë Elsien! Se për ta harruar do e har-
rojmë sa të futet në dhé.

Rrëfimi lexohet këndshëm sepse përm-

ban shumë elementë dokumentarë, që
lidhen me autoren dhe kujtimin e një Ti-
rane që nuk do të kthehet më..., shkroi
redaktori për një rrëfim të Merita Shk-
upit, që për hir të së vërtetës ishte
shumë interesant.

Kësaj i shtohej një shkrim, ku redak-
tori ishte vetë pjesëmarrës në Prizren
në një aktivitet kulturor. Diplomacia si art
i politikës së jashtme të një shteti ndaj
shteteve tjera, është rregulluese e
raporteve, interesave të përgjithshme
për mbarëvajtjen e marrëdhënieve të
shteteve në çdo sferë: polit ike,
ekonomike, kulturore dhe të
tjera...Redaktori botoi dhe një pjesëz të
Sonnenschein të Dasha Drndic, në
shenjë respekti për ditën e përkthimit,
një ditë ku përkthyesit nuk ndihen aq
shumë të begenisur. Një numër relativ-
isht i mirë, por që meritonte shumë më
tepër. Layout mezi e mbylli këtë numër.

ndjeshmërie njerëzore. Nuk do të
kishte përmbledhje poezish të tij,
ku përzgjedhësi nuk do të ndihej
ngushtë për shkak të krijimeve që
do të ishte i shtrënguar të linte pa
përfshirë. Dhe është pothuaj e pa-
mundur të thuhet se cilat poezi
janë ndër më përfaqësueset e kr-
ijimtarisë së tij, ndër më shpre-
hëset e shpirtit krijues të Dritëro
Agollit.

Do të sjellim vetëm dy krijime
në nderim të kësaj krijimtarie
praktikisht të përsosur. Dhe do të
kërkojmë mirëkuptimin e lex-
uesve, nëse ata në mendjen e tyre
ruajnë të tjera vargje e të tjera
kumbime të D. Agollit.

“S’ka asgjë për të qeshur” (1984)

S’i kam dashur kurrë gjërat e
bujshme

Dhe shpesh jam menduar duhan
duke pirë;

Ka gjëra lakuriqe që s’janë të turp-
shme,

Siç ka dhe gjëra të çndershme të
veshura mirë.

Ja, e vërteta rri lakuriqe ngaherë,
Ja, dhe gënjeshtra me petka rri

veshur!
Më thoni: cila ka turpin dhe cila

ka nderë?
Kjo që ju thashë s’ka gjë për të

qeshur!

“Guri” (1984)

Në fshatin tim prej vitesh
s’kisha qenë

Dhe malli më kish djegur e zhu-

ritur,
Atje më dukej hëna tjetër hënë
Siç thosh dikur Naimi mendjen-

dritur.

Në çezmë ndala t’ia dëgjoja fjalët,
Që vetëm unë i merrja vesh aq

mirë;
Por shkela në një gur të rrum-

bullakët
Dhe gjurin e dërrmova në errë-

sirë.

E mora gurin në pëllëmbë qetë
Dhe thashë i lodhur, zhytur në

mendime:
“Për pak të shava keq, o gur i

shkretë,
Sikur mos ishe nga vendlindja

ime!”

Por lexuesve, të cilët kanë kohë
që janë çmësuar të lexojnë krijime
të vyera poetike, të cilët në të
vërtetë i kanë çmësuar të lexojnë
letërsi të pastër, domethënë të
bukur dhe të sinqertë, të kujtuar-
it e Dritëro Agollit është rasti më i
mirë për t’u sjellë në vëmendje atë
që përbën boshtin e gjithë krijim-
tarisë letrare të autorit tonë të
madh, poemat.

Pikërisht e si për çudi – po jo
çuditërisht – poemat janë pjesa e
krijimtarisë së D. Agollit, që më së
shumti është lënë në harresë dhe
që e përfaqëson në mënyrën më të
thellë, më të qartë dhe më të ndrit-
shme njeriun-krijues D. Agolli.
Mospërmendja e poemave është
dëshmi e tërthortë, por e sigurt se
krijimtaria e D. Agollit i nënshtro-
het në të vërtetë një censurimi të
pashpallur, me mënyra financiare
në dukje, ideore në thelb. Ky cen-
surim, nga ana e tij, është dësh-
mia më e dukshme e vërtetësisë së
vargjeve të mëposhtme të D. Agol-
lit (“Poema e njeriut të zemëruar”,
1992-1994):

Rinia ime,
Mundohen të tjerët
Që unë dalngadalë të harro-

hem,
Të dal nga kujtesa e njerëzve
Ditë për ditë,
Që vargjet e mia gatuar në vite
Të treten e të ftohen
Në rafte arkivash të fshehta…

Te poemat e Dritëro Agollit ësh-
të dheu i lindjes dhe toka e bukës,
është nëna dhe është babai, janë
të parët. Te poemat është jeta me
gëzime e halle, është puna dhe ësh-
të lufta, familja dhe shoqëria, janë
ëndrrat për të ardhmen e mirë
këtu, në Shqipëri, e jo diku, ku-
doqoftë. Te poemat është jo vetëm
pjesa më e mirë e D. Agollit, jo
vetëm pjesa më e bukur e tij, por
edhe thjesht pjesa më e lartë, më
fisnike.

VVVVVijonijonijonijonijon
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Në këto sprova poetike autori shfaq mendimin e tij në formën e epigramave. Duket shqetësimi i kohës dhe
përcjellja që ai i bën sipas mënyrës së vet...

NGA PRENG MACA

lutje njerëzve

kur ngjiteni në pushtete

ju lutem ruajeni zemrën,
mbajeni me vete!

udhëtim

Det i trazuar, gjithë dallgë
ne jemi nisur për diku
vetëm udhëtimi ...na shpëton!

Të gjithë jemi në anije.

Askush prej nesh nuk e di
kush është në ...timon!

stinë

     asokohe isha shumë i varfër,
vishja këpucë të riparuara,
e shihja këpucarin, si perëndi,
vrapoja  tek ai për riparimet e radhës,
duke ja shkelur syrin,
që të m‘i  bënte këpucët , si të reja
pasi i vishja,
nëpër takime e rrugë
vrapoja si era.

iku ajo kohë ,
tani kam këpucë të reja,
që më presin në radhë,
këpucë për xhiro, për verë, për dimër,
këpucë për tango
por dreqi ta hajë
tani më  vrasin... kallot.

mungesë

     ndodhesh aq larg
aq e përkryer!
Dashuria ime...e kursyer!

shi

 bie shi pa pushim
nën çadra ecim nxituar,
për ti ikur zemërimit të qiellit...

duke mbrojtur secili veten nën çadra
harrojmë...njeri-tjetrin!

zogj dhe xhama

Nga dera e hapur hyn zogu
i gëzuar se tashmë është ngrohtë
shpëtoi nga akulli përjashta.

Pas pak provon daljen
Nuk e gjen më derën
Xhamave të mëdhenj përplaset
Ose siç thonë rëndom njerëzit
“Vrau veten!”

rrugës

 jemi gjithnjë të lirë
kur jemi rrugës.

Kudo qëndrojmë në vende fikse
Vetëm ndërrojmë...burgjet.

 deti i munguar

Akuarium me peshq
Peshq në akuarium!

Pronari i akuariumit
Mashtron peshqit
Se, gjoja,akuariumi është ...deti.

Larg prej dhomës gjëmon deti!
Po peshqit janë tashmë tël shurdhër,
Janë të lumtur peshqit!(?)

  vetmi

 mos më lër vetëm!
Nga zemërimi yt
Bien çastete e mia të gëzuara
Si një pemë prej së cilës bien frutat
Prej erës së fortë,prej erës së tërbuar!

Mos më lër vetëm!

Ngjaj brenda zenkave,
Si një fetus,
Me kokën në...duar

mbreti

Ai më tregoi,se rastësisht u panë
krejt rastësht së bashku u njohën
ishte rasti fatlum dhe u deshëm
kësisoj  rasti, pra, është Mbreti i botës!

Pastaj erdhi rasti dhe u ndanë
( sa keq ishte ndjerë pas ndarjes!)
E vërtetë, se prapë rasti është sërish Mbret
por kësaj radhe ishte një Mbret vrasës!

Instikt

Mos u tremb
në këtë jetë asgjë nuk humbim!

Nëse shpirti ynë,
e tradhton...trupin!

brishtësi

 kur do që ta kapësh,kërcen si top
nga dyshemeja në tryezë.

kur bie poshtë,
rrezikohet të thyhet si një vezë.

përpëlitur në dëshira
zihem si në një lak, në...pendesë!

kob

 në grykë e kam Atdheun tim
një dënesje, një parandjenjë, një si...kob!

mbeti deteve gjithë jetën
kurrë nuk u bë Kolomb!

Skeptikët

 Ata rrijnë e vështrojnë vezën e çarë, habiten
me lëvozhgën
ndërsa mbi kokën e tyre shkon “ushtria” e
zogjve!

shtëpi

Mendimet e mia janë trarët,
çastet e fiksuara janë...çatia,
fjalët e shkruara janë...muret,
raportet me jetën e vdekjen janë...themelet,
ndërsa dashuria ime janë...dritaret!

Ju gjithnjë mund të shihni
çfarë ndodh  në këtë shtëpi,
brenda së cilës gjendem i mbyllur,
nga  mungesa e dyerve,
shkaktuar prej pavetëdijes!

për dashninë

 sa do të kisha dashtë
me e vu kangën time për dashninë
e të shëndrrohej ajo në një... burim!

ndonjë ditë të mbrame,
të pijsh e etur ujin
e kohës së tashme
e të shihesh në atë ujë,
si në veten tande!

varkat në fëmijëri

kur isha fëmijë e plot ëndrra
lëshoje mbi lumin e qytetit tim verior
varka prej letre,
mbi to shkruaja dëshirat e mia të shumta

aq shumë i kam dashur ato varka prej letre
e mendoj se ato akoma nuk janë mbytur
tashmë lundrojnë... nëpër dete!

sekret i lexueshèm

Ti je gjithnjë brenda meje
 Siç rri shiu e fshehur pas njè...reje!

ditë si një vezë...

ditë të rrumbullakta krejt si...vezë Pashke
trembem tek e mbaj në dorë,
mos bie dhe e thyej, pa dashje

e kriset, e thyhet
e përfshihemi të gjithë në...ngjarje!

antigjetje

Aq shumë e kërkuar, ti je gjëja e duhur
në këtë pyll të ngatërruar... gjetje e pamun-
dur!

Ne jemi të hutuar dhe pafajësisht ...të hum-
bur!

Lutje njerëzve
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