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Qysh kur kam qenë i vogël kam pa-
sur interes për gjuhët e huaja. Më kuj-
tohet se frëngjisht fillova të mësoj kur
isha pesë vjeç me një fqinjin tim. Pasi
mbarova studimet në Kanada për
filologji klasike dhe gjuhësi kra-
hasimtare, bëra përpjekje për te fituar
një bursë në një vend evropian. Gju-
hët evropiane më kanë tërhequr gjith-
monë. Kisha mësuar vetë frëngjisht
dhe rusisht, kurse gjermanisht nuk
dija asnjë fjalë. Rasti e solli që unë të
fitoja një bursë pikërisht në Gjermani
dhe jo në Rusi apo në Francë. Profe-
soresha e gjermanishtnë universitet
ishte një grua shume e bukur nga Leto-
nia, pas së cilës ishte i dashuruar mar-
rëzisht profesori im. Për të fituar
bursën më duhej dhe një dëshmi ku të
thuhej se për dy vjet rresht kisha nd-
jekur një kurs të gjuhës gjermane. Në
fakt nuk kisha bërë as edhe një orë gjer-
manisht. Kjo punë u rregullua disi dhe
unë mora një dëshmi të tillë nga profe-
soresha e bukur.

Kështu erdha në Gjermani dhe fill-
ova studimet në Berlin. Një vit më pas
shkova në Bon për arsye se atje kishte
degë studimi për gjuhët kelte dhe ball-
tike, për të cilat isha i interesuar. Në
fund të viteve shtatëdhjetë mësova se
profesori im kishte lidhje me Sh-
qipërinë dhe kishte marrë një ftesë nga
Akademia e Shkencave në Tiranë për
të shkuar atje bashkë me studentët.
Kështu, duke mos ditur asgjë për Sh-
qipërinë dhe asnjë fjalë shqip m’u dha
mundësia ta vizitoj këtë vend. Për mua
ky udhëtim ishte shumë interesant,
për arsyen e thjeshtë se Shqipëria ish-
te i vetmi vend i Evropës të cilin nuk e
kisha parë, kështu që vendosa të sh-
koj patjetër. Grupi ynë erdhi për dy
javë në Shqipëri në korrik të vitit 1978.
Gjëja e parë që më ra në sy në aeroport
ishte një parullë politike kundër teor-
isë së tri botëve. Vendosa të marr
shënim çdo parullë që do të ndeshja
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Kjo intervistë është marrë shumë vite më parë. I ftuar në kat-
edrën e albanologjisë në Mynih në vitin 2002, studiuesi Robert
Elsie mbajti një ligjëratë për bektashinjtë, në një sallë në katin e
sipërm të godinës kryesore të universitetit. Titullari i katedrës,
profesor Bardhyl Demiraj, përpara se t’i jepte fjalën, bëri një
paraqitje të shkurtër të botimeve të tij. “Më duket sikur po dëg-
joj nekrologjinë time”, e mori fjalën duke qeshur Elsie. Natyr-
isht qeshën edhe të pranishmit. Pas ligjëratës u ulëm në një kaf-
ene pranë universitetit për të më dhënë intervistën që më kishte
premtuar, e cila ishte pjesë e një projekti që, për fat të keq, rasti
e solli të mos realizohej kurrë, kështu që edhe intervista mbeti e
pabotuar. Është për të ardhur keq, që kjo intervistë botohet duke
marrë një shkas kaq të trishtuar. Kjo bisedë personale botohet
në shenjë nderimi të thellë për një studiues dhe mik të çmuar të
shqiptarëve...

për të mësuar shqip dhe të tilla kishte
shumë. Ndeshja e parë me njerëzit qe befa-

suese. Ata ishin shumë të dashur e mik-
pritës, por në të njëjtën kohë të përmbajtur

e të tërhequr, kuptohet për arsye politike.
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... vazhdoj t’i dua shqiptarët (bisedë me Dr. Robert Elsie)
Kjo intervistë është marrë shumë vite më parë. I ftuar në katedrën e albanologjisë në Mynih në vitin 2002, studiuesi
Robert Elsie mbajti një ligjëratë për bektashinjtë, në një sallë në katin e sipërm të godinës kryesore të universitetit.
Titullari i katedrës, profesor Bardhyl Demiraj, përpara se t’i jepte fjalën, bëri një paraqitje të shkurtër të botimeve të tij.
“Më duket sikur po dëgjoj nekrologjinë time”,-e mori fjalën duke qeshur Elsie....

NGA DR. JONIDA XHYRA-ENTORF
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Kur u ktheva në Gjermani
fillova dalëngadalë të
mësoj shqip vetë. Ishte e
vështirë sepse mungo-

nin metodat dhe fjalorët përkatës.
Më kujtohet që përdorja një fjalor
shqip-frëngjisht dhe një tjetër gjer-
manisht-shqip. Libër gramatike
nuk kisha. Ndërkohë përfundova
studimet në degën e gjuhësisë kelte
dhe mbrojta doktoratën po në këtë
fushë. Atëherë, siç thonë sh-
qiptarët, i rashë lapsit. Po të vazh-
doj të merrem me gjuhët kelte, do
më duhet të rri gjithë jetën në shi,
sepse të tillë mot kanë vendet ku
fliten këto gjuhë. Vendosa për gju-
hën që flitej në një vend me diell,
pra për shqipen.

Një vNjë vNjë vNjë vNjë vendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençurendim shumë i mençur,,,,,
për fat.për fat.për fat.për fat.për fat.

Po, edhe unë ashtu mendoj. Pas
studimeve fillova punë në Minis-
trinë e Punëve të Jashtme në Bon,
pranë sektorit të përkthyesve. Atë
kohë isha i vetmi që kisha njohuri
për gjuhën shqipe në këtë sektor.
Në fillim të viteve tetëdhjetë fillu-
an bisedimet për të lidhur mar-
rëdhënie diplomatike me Sh-
qipërinë. Atëherë ishin bisedime
sekrete dhe mbaheshin në një vend
të tretë, në Vjenë të Austrisë. Mora
pjesë në këto bisedime si përk-
thyes. Ishte një situatë e vështirë
për mua, sepse kisha vështirësi me
gjuhën dhe nuk kuptoja mirë. Dëg-
joja gjithë kohën me shumë vë-
mendje. Më pas, edhe për shkak të
vendit të punës, vazhdova të mer-
rem gjithnjë e më dendur e më me
pasion me shqipen. Të ndeshje një
shqiptar ishte një gjë shumë e
rrallë në atë kohë dhe unë s’kisha
me kë t’i ushtroja njohuritë e mia.
Fillova të interesohem gjithnjë e
më shumë për kulturën shqiptare.
Interesi për letërsinë erdhi natyr-
isht bashkë me zgjerimin e njohu-
rive gjuhësore. Kështu fillova të
merrem seriozisht me gjuhën sh-
qipe, me letërsinë dhe kulturën
shqiptare.

Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-Një vizitë në një vend komu-
nist  i  kishte të  përcaktuaranist  i  kishte të  përcaktuaranist  i  kishte të  përcaktuaranist  i  kishte të  përcaktuaranist  i  kishte të  përcaktuara
shumë qartë “rregullat e lojës”.shumë qartë “rregullat e lojës”.shumë qartë “rregullat e lojës”.shumë qartë “rregullat e lojës”.shumë qartë “rregullat e lojës”.
Duke ardhur nga një botë krejt eDuke ardhur nga një botë krejt eDuke ardhur nga një botë krejt eDuke ardhur nga një botë krejt eDuke ardhur nga një botë krejt e
ndryshme, nuk patët ngasjen qëndryshme, nuk patët ngasjen qëndryshme, nuk patët ngasjen qëndryshme, nuk patët ngasjen qëndryshme, nuk patët ngasjen që
në udhëtimin tuaj të parë në Sh-në udhëtimin tuaj të parë në Sh-në udhëtimin tuaj të parë në Sh-në udhëtimin tuaj të parë në Sh-në udhëtimin tuaj të parë në Sh-
qipëri të luanit pak “jashtë loje”?qipëri të luanit pak “jashtë loje”?qipëri të luanit pak “jashtë loje”?qipëri të luanit pak “jashtë loje”?qipëri të luanit pak “jashtë loje”?

Ishte i vështirë për mua prani-
mi i një kontrolli të tillë të lexuar
vetëm nëpër libra, kufirin e të cilit
nuk e kisha shumë të qartë se deri
ku shkonte në jetën e përditshme.
Sipas mendësisë sime, për të njo-
hur një vend duhej të njihje jetën e
tij të përditshme, të takoje njerëz
në rrugë e të bisedoje me ta. Por,
siç thatë ju, qysh në fillim m’u bë

me dije se loja këtu kishte të tjera
rregulla. Mbaj mend mëngjesin e
parë e kalova në Durrës, në hotel
Adriatik dhe kur më doli gjumi
mendova të bëj një shëtitje buzë
detit. Rrugës pashë një peshkatar
dhe vendosa, megjithë njohuritë e
pakta, të formoj fjalinë time të
parë në gjuhën shqipe. Pasi i enda
fjalët disa herë nëpër mend i
thashë peshkatarit me shumë
mundim: “a keni peshq”? Ai m’u
përgjigj: “Po”. U ndjeva shumë kre-
nar dhe desha ta vazhdoja bisedën
më tej. Për fat ai dinte italisht. Gë-
zimi im zgjati vetë disa sekonda.
Pas pyetjes sime se si ia kalonte në
përgjithësi, ai më falënderoi për
bisedën dhe më përshëndeti. Duke
ikur më bëri një shenjë që të mos
flisja më. Kjo ngjarje e thjeshtë ish-
te kontakti im i parë me jetën sh-
qiptare, problematika e së cilës siç
do ta shihja më vonë ishte tejet e
koklavitur. Fillimisht Shqipëria
për mua ishte si të thuash një
shesh Hollyëood-i, me ndryshim e
madh se këtu filmi luhej në të
vërtetë dhe sipas një skenari të
ashpër e të hidhur. Këtë skenar të
hidhur unë do ta ndeshja gjith-
monë e më shumë në kontaktet e
mia ne Shqipërinë.
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Personalisht kam më tepër be-
sim tek botimet e huaja se sa tek
tekstet shqiptare. Nëse do të më-
sosh diçka mbi Shqipërinë, është
më e udhës të lexosh një libër që
ka shkruar një i huaj për Sh-
qipërinë, pastaj atë që ka shkruar
një shqiptar.

Këtë mendim ma ka përvijuar
dalëngadalë jo vetëm politizimi që
vihet re rëndom në tekstet shqipe,
por dhe ideologji të tjera. Politizi-
mi është vetëm një ideologji e cak-
tuar, ka dhe të tjera, po aq, në mos
dhe më të dëmshme. Një e tillë ësh-
të për mua nacionalizmi, i cili tek
shqiptarët konkretizohet në prir-
je të tilla si fshehja e gjërave për të

cilat s’u pëlqen të flasin apo kriji-
mi i miteve. Mjafton të shohësh
lajmet në televizionin shqiptar për
të kuptuar se gjendja ka ndry-
shuar pak ose aspak nga atëherë
kur kjo prirje diktohej nga lart.
Liberalizim i mënyrës së të jetuar-
it do të thotë liberalizim i mënyrës
së të menduarit, dhe kjo e fundit
për fat të keq në Shqipëri ka bërë
fare pak hapa përpara. Le të marr
një shembull konkret. Gjatë luftës
në Kosovë televizioni shqiptar, me
plot të drejtë, transmetonte shem-
buj të krimeve serbe. Nëse Cienen-
i jepte një krim të shqiptarëve kun-
drejt serbëve, unë që i ndiqja të
dyja programet, isha i bindur se
ky lajm s’do të transmetohej kur-
rë në televizionin shqiptar. Për kësi
lloj lajmesh nuk gjendet kurrë
vend në televizionin shqiptar dhe
dalëngadalë krijohet përshtypja
për ata që e këqyrin këtë program
se lajme të tilla nuk ka se si të ekz-
istojnë. Të njëjtën vërejtje do të
bëja edhe për letërsinë shqipe. Cen-
sura ka pjellë vetëcensurën dhe siç
dihet lufta brenda vetes është më e
vështira.
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problematikë?problematikë?problematikë?problematikë?problematikë?
Mendimi im është se nuk kam

një mendim. Secila tezë ka
mangësitë e veta. Teza etruske ësh-
të sipas meje ajo që të bind më pak
ose aspak. Teza e Schramm-it, edhe
pse nuk më bind, më duket me in-
teres, qoftë edhe për faktin e thjesh-
të se, siç e vutë re edhe ju, se u për-
poq të gjallërojë disi diskutimin
shkencor për këtë problem. Unë
mendoj se libri i Schrammi-it ësh-
të interesant për publikun sh-
qiptar dhe duhet të përkthehet e
t’i bëhet i njohur këtij publiku. E
them këtë sepse në mjedisin sh-
qiptar tezat e tjera, përveç asaj
ilire, shihen me një mosbesim të
hapur. Për shkak të dëshmive jo
bindëse gjuhësore, unë mendoj se
prejardhja e shqiptarëve nuk
mund të përcaktohet qartë dhe
duhet të mësohemi të jetojmë me
këtë të vërtetë.
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Unë mendoj që të tri sferat kanë
pasur një ndikim i cili gjen jehonë
deri në ditët e sotme në njëfarë
mënyre. Në periudha të ndryshme
të letërsisë shqipe ato kanë ush-
truar ndikimin e tyre, p.sh. ndiki-
mi i sferës kulturore katolike ka
vijuar deri në luftën e dytë
botërore. Problemi shpesh politi-
zohet ose më saktë ideologjizohet.
Është fakt që shqiptarët kanë një
element të konsiderueshëm orien-
tal në kulturën e tyre. Nëse ky fakt
mohohet, kjo megjithatë nuk do të
thotë që ndryshojnë raportet dhe
rritet prania e elementit perëndi-
mor. Unë kujtoj që shqiptarët du-
het të jenë njëlloj krenarë për ele-
mentet përbërëse të trashëgimisë
së tyre kulturore. Këto elemente
janë të lidhura ngushtë me zhvil-
limin e tyre si popull dhe si komb.

Le të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tekLe të mbetemi parimisht tek
raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-raportet apo objektiviteti i kënd-
vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-vështrimit duke u ndalur filli-

ROBERT ELSIE
Prejardhja e shqiptarëve s’mund të
përcaktohet qartë, duhet të mësohemi
të jetojmë me këtë të vërtetë

Gjuha shqipe
Sipas meje, sido që të
argumentohet trysnia politike
që ka ndikuar në formimin e
gjuhës letrare shqipe, kjo
gjuhë letrare është një realitet.
Të mos e pranosh këtë realitet
nuk më duket punë e mençur.
Qëndrimin e Pipës lidhur me
këtë çështje do ta quaja disi
ekstremist. Askush s’ka të
drejtë të ndalojë një shkrimtar
të shkruajë gegërisht.

Robert Elsie
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misht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Nëmisht tek Naim Frashëri. Në
rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-rrjedhën e mendimit të përgjiths-
hëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si dohëm për Naim Frashërin, si do
t’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet et’i poziciononit  vlerësimet e
shprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dheshprehura nga Cordignano dhe
Maloki?Maloki?Maloki?Maloki?Maloki?

Naim Frashëri trajtohet si poe-
ti kombëtar i shqiptarëve dhe ësh-
të e vështirë për mua të flas për një
figurë të tillë. Sipas meje ai është
një personalitet me shumë rëndë-
si në zhvillimin e kulturës sh-
qiptare. Për nga vlerat e mirëfillta
estetike do ta quaja një poet të za-
konshëm. Vlerësimet e shprehura
nga Cordignano dhe Maloki men-
doj se prekin pikërisht këtë aspe-
kt të fundit. Unë mendoj që ky as-
pekt jo vetëm që nuk e zbeh figurën
e Naimit, por përkundrazi ndih-
mon për ta parë atë sa më objek-
tivisht. Shqiptarët në përgjithësi
duhet të jenë më objektivë në
gjykimet dhe vlerësimet e tyre.

A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-A mendoni ju se ndalimi i ve-
prës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar njëprës së Fishtës ka krijuar një
vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-vështirësi objektive për lexues-
in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?in e sotëm shqiptar?

Thuhet se mollët e ndaluara
janë gjithmonë më të shijshme. Unë
nuk kam jetuar në Shqipëri në
kohën e diktaturës komuniste, por
jam i bindur se për intelektualët
shqiptarë do të ketë qenë shumë
më interesant leximi i veprës së
ndaluar të Fishtës, se sa leximi i
autorëve të lejuar të realizmit so-
cialist. Flas për intelektualët e
vërtetë. Nga ana tjetër është për të
ardhur keq që kjo figurë e shquar
dhe përfaqësuese e letërsisë sh-
qiptare ka mbetur e panjohur për
një shumicë e cila nuk kishte
mundësi ta lexonte dhe ta shijon-
te atë. Kam parasysh këtu Sh-
qipërinë e Mesme dhe atë të Jugut.
Mendoj se gjendja ka qenë pak më
ndryshe në Shqipërinë e Veriut,
veçanërisht në Shkodër. Ndalimi i
veprës së Fishtës për arsye politike
ka krijuar dalëngadalë vështirësi
vërtet objektive për ta shijuar këtë
autor. Unë kujtoj që tani, pas kaq
vitesh, një shqiptar nga Jugu ka
vështirësi ta lexojë dhe ta shijojë
Fishtën. Të paktën kështu më kanë
thënë miq të mi shqiptarë kur i
kam pyetur. Unë personalisht kam
pasur vështirësi në të lexuarit e
Fishtës, por tek unë si i huaj lua-
jnë rol të tjerë faktorë.

Fishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tekFishta më çon natyrshëm tek
pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-pyetja lidhur me gjuhën e një-
suar shqipe. Cili është mendimisuar shqipe. Cili është mendimisuar shqipe. Cili është mendimisuar shqipe. Cili është mendimisuar shqipe. Cili është mendimi
juaj në lidhje me të dhe me dis-juaj në lidhje me të dhe me dis-juaj në lidhje me të dhe me dis-juaj në lidhje me të dhe me dis-juaj në lidhje me të dhe me dis-
kutimet rreth saj?kutimet rreth saj?kutimet rreth saj?kutimet rreth saj?kutimet rreth saj?

Sipas meje, sido që të argumen-
tohet trysnia politike që ka
ndikuar në formimin e gjuhës
letrare shqipe, kjo gjuhë letrare
është një realitet. Të mos e pra-
nosh këtë realitet nuk më duket
punë e mençur. Qëndrimin e Pipës
lidhur me këtë çështje do ta quaja
disi ekstremist. Askush s’ka të
drejtë të ndalojë një shkrimtar të
shkruajë gegërisht. Një poeti sh-
kodran i vjen për shtat kjo gjë, le
ta bëjë, përse jo. Nuk e kam të qartë
si është ne radiotelevizion, a është
e ndaluar p.sh. të flasësh toskër-
isht apo gegërisht?

Folësit zyrtarë të lajmeve janë
të detyruar si kudo të flasin në gju-
hën letrare. Në radiotelevizionin
bavarez unë nuk i kam dëgjuar
ndonjëherë lajmet në këtë dialekt.

Unë nuk e kam shumë të qartë
gjithë këtë diskutim, që shpesh i
kalon kufijtë e asaj që kuptoj unë
me diskutim. Qysh prej dhjetë

vjetësh ai bëhet me acarime e me
qëndrime aspak tolerante nga të
gjitha palët. Kam përshtypjen se
nuk është vetëm një diskutim gju-
hësor. Arsyet që e bëjnë atë të mos
jetë vetëm i tillë mund të jenë
shumë, por kështu siç i ndiej dhe i
kuptoj unë gjërat, asnjëra prej tyre
nuk më duket bindëse. Shqiptarët
kanë humbur shumë gjëra vitet e
fundit dhe gjuha e njësuar është
ndër gjërat e pakta që u kanë mbe-
tur dhe duhet ruajtur patjetër.

Duhet gjetur një baraspeshë.
Unë jam për kultivimin e dialek-
teve, kjo gjë nuk e dëmton aspak
gjuhën e njësuar, përkundrazi.
Humbja e gegërishtes do të për-
bënte për mua një humbje për kul-
turën shqiptare në përgjithësi. Pse
në fund të fundit ky diskutim që i
ngjan më shumë një kacafytjeje?

Folëm më sipër për Naim
Frashërin, por nuk dëshiroj të
mbetemi vetëm tek ai. Personalite-
ti i Konicës karakterizohet thoni
ju në librin tuaj nga një mospër-
puthje mes formimit të tij dhe
gjendjes së Shqipërisë së asaj kohe.
Çfarë rrjedhojash pati kjo dukuri
në pranimin e tij si lëvrues i letrave
shqipe?

Së pari nuk e kam të qartë se në
sa u lexua Konica nga shqiptarët
në kohën kur jetoi. Me siguri nga
intelektualët, por kujtoj jo nga
masa e gjerë. Veç kësaj ai dhe nuk
jetoi shumë fizikisht në Shqipëri.
Sipas meje rëndësia e tij është më e
madhe për gjuhën se sa për letërs-
inë. Të mos harrojmë se në vitet 30-

hore, sidomos Migjeni. Nëse kra-
hasojmë poezi të Migjenit me au-
torë të Rilindjes, vëmë re men-
jëherë se ka një ndryshim si nata
me ditën. Ndryshimi është shek-
ullor. Poetët e Rilindjes janë poetë
të shekullit të 19-të, kurse Migjeni
është poet i shekullit të 20-të. Migje-
ni sjell diçka krejt të re e të freskët,
ndonëse të hidhur. Mjerimi s’është
aspak i bukur, por ai qe i pari që
guxoi të shkruajë për realitetin e
jetës shqiptare. Dhe ky realitet
s’ka ndryshuar shumë. Nuk besoj
që një shkollë në Pukë sot të ketë
ndryshuar shumë nga një e tillë
në kohën e Migjenit. Varfëria ësh-
të përsëri e madhe dhe me siguri
ka fëmijë, sivëllezër të Lulit të
vocërr që vijnë me këpucë të shqy-
era në shkollë.

Poradeci është një rast unikal
në letërsinë shqipe, por unë nuk e
lidh atë kaq me modernizimin e
letërsisë shqipe se sa me një
drejtim të tijin të vetin. Ai kishte
guximin dhe natyrisht edhe poten-
cialin letrar që të refuzonte dhe
injoronte letërsinë e realizmit so-
cialist duke mbetur brenda hullisë
së tij të veçantë. Poezitë e tij janë
një mozaik i vetmuar perlash dhe
ndoshta pikërisht për këtë arsye
rrëzëllijnë kaq pakrahasueshëm.

Letërsia dhe kultura shqiptare,
sipas meje, fillon të bëhet moderne
në vitet 1936-1937 me kontributin
jo vetëm të Migjenit e të Poradecit
por dhe të një sërë autorësh të
tjerë. Me botimin e revistave të
ndryshme dhe me një sërë tregue-
sish të tjerë, këto vite, deri në vitin
1944, përbëjnë një lulëzim të vërtetë
të kulturës shqiptare, lulëzim i cili
zgjati shumë pak. Dimri i viteve më
pas do ta dëmtonte shumë këtë fil-
iz, ashtu-ashtu të brishtë e në
formim e sipër. Në këtë filiz men-
doj unë zë fill moderniteti i kul-
turës shqiptare.

Si e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensioniminSi e gjykoni ridimensionimin
e Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe tëe Koliqit dhe pak a shumë dhe të
KKKKKutelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?utelit në letërsinë shqipe?

Megjithë keqardhjen e sinqertë
për fatin që patën këta dy autorë
tek lexuesi shqiptar, unë kujtoj që
ata asesi i përkasin kohës së tyre.
Rikthimi i tyre nuk mund ta sun-
dojë më rrjedhën e zhvillimit të
letrave shqipe, tashmë në një fazë

NGA BEN ANDONI

A e ka nevojën Shqipëria për një
panteon? Cilët do të vendoseshin
aty? Si do të zgjidheshin figurat që
do të ishin pjesë e emrave të nderu-
ar të tij? A do të kishte një komi-
sion për përzgjedhjen? Si do të kon-
ceptohej? Ku do të vendosej?

Një vazhdë e gjatë pyetjesh e
ndjekin këtë logjikë por disa herë
kur ajo është shtruar për
shqyrtim, ka marrë nga pas
përgjigje të çartura, ofendime dhe
nëpërkëmbje të kujtdo, që ka pro-
vuar ta shtrojë si argument. Ven-
di ynë, për fatin e keq, ka nevojë që
shumë individë t’i trajtojë nga ana
patalogjike.

Autori e dyshon adhurimin e
pafund të Elsie për vend-prehjen

malësore, por ndërkohë e respek-
ton zgjedhjen e tij nëse realisht ka
qenë kjo. Dhe, nga zgjedhja e tij ka
marrë shtysë për këtë shkrim.

Anipse, është e habitshme sesi
shumë personalitete të kulturës,
historisë kombëtare vend-prehjen
e kanë të shpërndarë në një
logjikë që nuk i shkon arsyes. Në
Varrezat e Dëshmorëve në Sh-
kodër, Migjeni qëndron afër Her-
onjve të Vigut dhe Vaso Pashës.
Faik Konica qëndron në banesën
e fundit afër Naim Frashërit, për
të cilin nuk e vlerësonte aspak,
madje e denigroi turpshëm sa ish-
te gjallë. Më keq akoma, çifti i Pu-
zanovëve, shkencëtarët bjellorusë
që iu kushtuan Shqipërisë si pa-
kkush, gjendet i harruar në
varrezat publike e kjo listë nuk

mbaron. Heronjtë e Rilindjes në
Gjirokastër janë po ashtu të har-
ruar dhe mizerabiliteti që ndoqi
për vite me radhë vend-prehjen e
tyre, për të mos thënë dhunimi,
ishte gati tragjik. Nuk po përmen-
dim këtu, por që duhet të ketë
vend, për një sërë njerëzish të
shquar që janë ende pa varr sh-
katërruar prej komunizmit.

Duke hequr ndjesinë e opinion-
it publik, që është e varfër dhe
shpesh krejt në anatemë të
gjithçkaje që ndikon për vlerat
morale ka ardhur koha që mëndje
më të ndritura të mendojnë për një
panteon shqiptar. Idetë nuk rresh-
tin, por thjesht ngecin, kur duhet
të marrin udhë. Ndërkohë, që du-
het thënë se Shqipëria u detyrohet
shumë disa njerëzve që kanë sakri-
fikuar jetë dhe pasuri për të kri-
juar dhe mbajtur identitetin sh-
qiptar. Teknikisht, mund të kishte
një panteon që lidhej me heronjtë
e Rilindjes dhe shumë prej pr-
ijësave, e një tjetër me ata që kish-
in kontribuar për kulturën, artin
dhe historinë. Mbase të gjitha do
të mbesin në letër, por në vazhdën
e diskutimeve për lloj-lloj Vetting,

Mbase të gjitha do të mbesin në letër, por në vazhdën e diskutimeve për lloj-lloj veting, për lloj-lloj planesh ia vlen që
të bëjmë një inventarizim të vendprehjeve të njerëzve të shquar për t’i vendosur në një vend ku mund t’u dedikoheshim
më shumë dhe shteti ta kishte më të lehtë trajtesën e tyre përkujtuese...A

ARGUMENT

 Vijon në faqen  16

Logjika “sa për sy e faqe” dhe a duhet
një panteon në Shqipëri?

për lloj-lloj planesh ia vlen që të
bëjmë një inventarizim të vend-pre-
hjeve të njerëzve të shquar për t’i
vendosur në një vend ku mund t’u
dedikoheshim më shumë dhe shte-
ti ta kishte më të lehtë trajtesën e
tyre përkujtuese.

Më vonë, nëse do arrihej kjo,
Shqipëria do e kishte më lehtë që
në pjesën didaktike të punonte për
t’u dhënë brezave modelet që mund
të identifikohen edhe në këtë
mënyrë, por edhe për t’u dhënë ven-
din e duhur, larg zgjidhjeve që janë
tani si p.sh Ismail Qemali në Bule-
vardin e Vlorës apo Avni Rustemi
në lulishte.

Ata që bënë shumë për këtë
vend meritojnë dhe një vend pre-
hje që të jetë sublim, sepse edhe të
vdekur ata të mësojnë me veprim-
tarinë dhe aktin e tyre. Por, për
këtë s’ka zëra ndër shqiptarët, që
ngrihen më shumë për të përdho-
sur dhe anatemuar gjithkënd.
(Milosao)

të kontributi i Konicës përfshinte
artikuj nëpër gazeta të ndryshme
të kohës, por jo ndonjë libër të
veçantë. Konica mbetet për mua
një autor që duhet lexuar dhe gë-
zohem kur shoh ribotime të tij.
Nuk jam në gjendje të gjykoj
ndikimin e tij në letërsinë e sotme
në këtë rikthim të tij pas heshtjes
së gjatë.

Le të mbetemi tek vitet 30-të
duke vijuar me Migjenin dhe Po-
radecin.

Për mua këta dy autorë janë
lajmëtarët e letërsisë bashkëko-

Prejardhja
Për shkak të dëshmive jo
bindëse gjuhësore, unë
mendoj se prejardhja e
shqiptarëve nuk mund të
përcaktohet qartë dhe duhet të
mësohemi të jetojmë me këtë
të vërtetë.

Foto nga arkivi i Robert Elsie
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tejet të koklavitur. Nuk jam shumë
i qartë p.sh. se në ç’masë lexohet
Koliqi sot. Ndoshta në Veri. Unë
jam i bindur se ecjen përpara letër-
sia shqipe do ta ketë nga autorët e
sotëm. Do të jenë ata që do ta dom-
inojnë zhvillimin e saj. Kuteli dhe
Koliqi e ushtruan ndikimin e tyre
duke qenë si të thuash të pranguar
ideologjikisht. Kjo vështirësoi për-
typjen e këtij ndikimi, por për
letërsinë e sotme ky proces është
tashmë i tejkaluar.

Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-Ç’mendoni për atë grup in-
telektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithësetelektualësh, të cilët megjithëse
patën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsipatën kontribuar disi në letërsi
e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-e gazetari, pas vendosjes së push-
tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-tetit komunist u morën krye-
sisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. Asisht vetëm me përkthime. A
ishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumëishin ata ndoshta pak më shumë
se përse përse përse përse përkthkthkthkthkthyyyyyeseseseses, një f, një f, një f, një f, një fororororormë e rmë e rmë e rmë e rmë e reeeeezis-zis-zis-zis-zis-
tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?tencës së heshtur?

Ndoshta. Këta njerëz kujtoj
nuk kishin rrugëdalje tjetër. Të
bëhen përkthyes ose të zhduken
fizikisht. Pati natyrisht dhe nga
ata që iu përshtatën mënyrës së
re të të shkruarit. Çdonjëri pati
fatin e tij personal dhe nuk duhet
përgjithësuar. Qëllimi i përbashkët
ishte mbijetesa dhe format e saj
janë të ndryshme. Është lehtë të
paragjykosh sot, por është vësh-
tirë të gjykosh me asnjanjësi. Një
gjë mund të thuhet me siguri, kul-
tura shqiptare mori një goditje
tepër të fortë në këta pesëdhjetë
vjet dhe kjo goditje i shkaktoi asaj
shumë plagë. Format e ndryshme
të mbijetesës mund të analizohen
tashmë për të kuptuar më mirë atë
që ndodhi, pra ato mund të kenë
një vlerë historike, por jo më
letrare.

Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-Zëri i femrës në letërsinë sh-
qipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musineqipe merr udhë me Musine
Kokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetëKokalarin.  Pas pesëdhjetë
vjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmitvjetëve të letërsisë së realizmit
socialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë vetensocialist a ka gjetur ky zë veten
në zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisënë zhvillimet e sotme të letërsisë
shqipe?shqipe?shqipe?shqipe?shqipe?

Në letërsinë e këtyre pesëdhjetë
vjetëve ndeshje tek-tuk disa emra
shkrimtaresh femra. Para një viti
isha në Francë në një festival të
kulturës shqiptare. Një ndër për-
faqësuesit shqiptarë kur ra fjala
për këtë problem i tha dëgjuesit
francez se në Shqipëri kishte qin-
dra femra shkrimtare. Duke e dëg-
juar u habita me veten time që unë
nuk i paskam lexuar këto sh-
krimtare dhe pasi më kaloi habia
u ngrita dhe e kundërshtova. Kuj-
toj që në vitet 90 përvijohet kon-
tributi i disa autoreve femra dhe
tashmë ato përbëjnë një zë të for-
muar e që dëgjohet kumbueshëm
në letërsinë shqipe. Nuk dua të për-
mend emra sepse mund të qëlloj të
harroj ndonjërën dhe pastaj
dikujt i vjen mirë e dikujt i vjen
keq/ Sot ka edhe në mërgim au-
tore femra që meritojnë të lexohen.
Një gjë vërehet dukshëm, ky kon-
tribut i autoreve femra sot bren-
da dhe jashtë Shqipërisë shquhet
për frymëmarrje dhe nuk e ka më
atë feminitetin e kufizuar ose më
saktë të diktuar e të përcaktuar.
Ky i ashtuquajtur feminitet rev-
olucionar nuk i linte mundësi fem-
rës shqiptare në përgjithësi dhe
për më tepër intelektuales të
gjente vetveten.

A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-A mendoni se shmangia e ori-
entimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dheentimit të detyruar politik dhe
ndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme qëndryshimet e farëfarshme që
ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-ndodhën e po ndodhin në mjedi-
sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-sin shqiptar i kanë dhënë një sh-
tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-tysë artit shqiptar në përgjithë-
si dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr nësi dhe çfarë përvijimesh merr në
këtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas vitevekëtë kuadër letërsia pas viteve

90-të?90-të?90-të?90-të?90-të?
Një shtysë me siguri. Mendoj se

ka një faktor pozitiv dhe një fak-
tor negativ në këtë mes. Faktori
pozitiv është liria e shprehjes, gjë
që ndodh pas shumë vitesh në Sh-
qipëri dhe kjo jo vetëm për faktin
se shkrimtarët shkruajnë më lir-
isht, por edhe sepse lexuesit lex-
ojnë më lirisht. Faktori negativ
është se arti në përgjithësi dhe
letërsia në veçanti krijohen në
kushtet e ekonomisë së tregut, një
praktikë pune kjo deri tani e pan-
johur ose pak e njohur për sh-
qiptarët. Shkurt kjo do të thotë:
kush ka para ose sponsor mund
të botojë një libër pa vlerë, kurse

Letërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar nëLetërsia shqipe e shkruar në
Kosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapurKosovë ka qenë më e hapur
karshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropëskarshi ndikimeve të Evropës
Perëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjoPerëndimore. A mendoni se kjo
prirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmëprirje e ka kapërcyer tashmë
fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-fazën e eksperimenteve dhe ësh-
të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-të bërë një truall disi i  qën-
drueshëm?drueshëm?drueshëm?drueshëm?drueshëm?

Po, është plotësisht e vërtetë që
letërsia shqipe e shkruar në Kos-
ovë ka qenë më e hapur karshi
ndikimeve të Evropës Perëndi-
more. Në të vërehen fare lehtë eks-
perimentimi ose prirja e hapur
ndaj gjërave të reja, pararojë. Nëse
kjo prirje konsolidohet dhe bëhet
e qëndrueshme, është gjë shumë e
mirë. Letërsia vdes atëherë kur

brenda saj shuhet prirja për të
guxuar ose kur me të bëhet një
eksperiment politik siç qe ai i re-
alizmit socialist, pra kur shkru-
het sipas një gramature të caktu-
ar politike, pa ndjeshmëri. Shpesh
dëgjoj shqiptarët e Shqipërisë të
ankohen për gjuhën e autorëve
shqiptarë të Kosovës. Ndoshta
ndarja dhe kushtet e ndryshme të
zhvillimit kanë sjellë një tëhuajë-
zim në gjuhë. Të mos harrojmë se
gjuha shqipe në Kosovë lëvrin në
kushte të tjera. Për t’ju përgjigjur
më në fund pyetjes suaj, kujtoj se
në fushën e poezisë turbullira ësh-
të qartësuar dhe trualli është bërë
tashmë i qëndrueshëm, një tra-
ditë. Poezia shqipe do të ishte e
mangët pa këtë larmi që i kanë
dhënë asaj poetët shqiptarë të
Kosovës. Ndoshta proza shqipe e
shkruar në Kosovë s’është ende
aq e konsoliduar, por poezia është
për t’u admiruar, veçanërisht
brezi i viteve 70-të, i cili jetoi një
farë lirie të shprehjes që fatkeqë-
sisht zgjati tepër pak. Fryu vetëm

pak erë lirie dhe është për t’u habi-
tur ç’pasoja pati dhe sa shumë ar-
riti ky brez intelektualësh në këta
dhjetë vjet. Për t’i prekur sa më
shumë të gjitha aspektet e këtij
lulëzimi duhet thënë se përk-
thimet në Prishtinë kanë pasur
tjetër liri në përzgjedhje. Kam vënë
re çuditërisht se përkthimet që
lavdërohen në shtypin e Prishtinës
shahen në atë të Tiranës. Ndosh-
ta çdo gjë shahet në Tiranë. Kujtoj
që edhe këtu luajnë një rol të
rëndësishëm faktorët gjuhësorë
dhe rrjedhat që i përvijuan këto të
fundit nuk duhen lënë kurrsesi
pas dore.

Duke pasur mundësinë të udhë-
toni shpesh në Tiranë dhe në
Prishtinë, si e keni përjetuar
copëtimin e botës shqiptare
përmes krahasimit të pashmang-
shëm?

Bota shqiptare është e vogël për
copëtimin që ka, por mua nuk më
ka habitur aq shumë copëtimi i saj.
Unë vij nga bota anglishtfolëse, e
cila gjithashtu është shumë e copë-

ROBERT ELSIE
Prejardhja e shqiptarëve s’mund të
përcaktohet qartë, duhet të mësohemi
të jetojmë me këtë të vërtetë
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Për Kadarenë
Unë jam përpjekur me sa kam mundur në librin tim ta analizoj
Kadarenë në aspektin letrar, si një lëvrues i shquar i letrave
shqipe, kontributi i të cilit është i padiskutueshëm. I këtij
mendimi jam edhe sot. Nuk dua të bëj asnjanjësin, por nëse
është dikush që mund të gjykojë aspektet e tjera jo letrare të
veprës së Kadaresë, ky është Ismaili vetë.

një vepër cilësore nuk botohet për
arsyen e thjeshtë se autori i saj
është i varfër dhe shumica e sh-
qiptarëve janë ende të varfër. Kjo
dukuri do të vazhdojë të shkak-
tojë një çoroditje në tregun e li-
brave, derisa me kohë të krijohet
dalëngadalë një drejtpeshim. Për
një gjë gëzohem shumë dhe më
vjen mirë, megjithë mungesat e
gjithëfarshme në Shqipëri, librat
nuk kanë munguar kurrë. Në Ti-
ranë p.sh. unë shpesh nuk kam
kohë t’i shoh të gjitha botimet e
reja dhe është për t’u admiruar që
në kushtet në të cilat jetojnë, sh-
qiptarët u kushtojnë kaq vëmend-
je librave.

Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-Ju jeni marrë gjatë me his-
torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-torinë e letërsisë shqipe. A për-
bëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisëbëjnë 10 vitet e fundit të letërsisë
shqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipërishqipe të shkruar në Shqipëri
një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?një fazë eksperimentimi të saj?

Letërsisë shqipe në njëfarë
mënyre i është mohuar e drejta e
eksperimentimit. Fakti që tani pas
pesëdhjetë vitesh e ka më në fund
këtë liri duhet parë në mënyrë të
plotë me të gjithë rrjedhojat e
mundshme. Kopjimi bën pjesë në
të eksperimentuarit. Në artin sh-
qiptar në përgjithësi sot vihen re
kopjime të rrymave të ndryshme.
Koha do ta qartësojë këtë turbul-
lirë dhe do të ndajë grurin nga
egjra. Pavarësisht nga të gjitha
gjasat që e shoqërojnë këtë eks-
perimentim, ai i ka dhënë artit sh-
qiptar një frymëmarrje të re dhe
do të më vinte shumë keq sikur
kjo zanafillë të mos gjente vijimë-
si.

tuar: Anglia, Afrika e Jugut, Aus-
tralia, Amerika etj. Unë jam rri-
tur në një klimë të tillë dhe kjo për
mua përbën një normalitet. Është
tjetër gjë bota e copëtuar
gjeografike dhe tjetër gjë kultura
dhe letërsia. Unë mendoj se ka një
letërsi shqipe. Kam përshtypjen se
janë shqiptarët vetë ata që e kanë
shpikur këtë dallim, ndoshta për
shkak të kushteve në të cilat u
zhvilluan gjatë shekullit të 20-të
kahjet e kësaj letërsie. Është gjith-
sesi fakt që autorët shqiptarë në
Kosovë dhe ata në Shqipëri kishin
një përhapje jo shumë të gjerë
anasjelltas. Kjo përhapje u ngush-
tua veçanërisht nga diktati poli-
tik në gjysmën e dytë shekullit
dhe është pikërisht kjo kohë, kur
përvijohen më qartë edhe dy kah-
jet e zhvillimit të letërsisë shqipe.
Unë personalisht e shoh këtë zh-
villim jo si mangësi por si një
shumëllojshmëri që i jep një shtysë
letërsisë shqipe në përgjithësi.

Ka dhe një rrezik që është sipas
meje tëhuajëzimi. Disa autorë sh-
qiptarë të Kosovës janë përtypur
më mirë në Shqipëri, p.sh. Podrim-
ja ose Mekuli. Të tjerë si Pashku
ose ndonjë tjetër ende përtypen me
vështirësi nga lexuesi shqiptar në
Shqipëri. Por t’ju them të drejtën
Pashku është i vështirë edhe për
mua, paçka se jam rritur në një
klimë ku eksperimentet letrare
nuk janë aspak tabu. P.sh. person-
alisht nuk kam mundur të shijoj
Ionesco-n ose dhe autorë të tjerë
të ngjashëm.

Në parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “HistorisëNë parathënien e “Historisë
Robert Elsie me kostum popullor .
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së letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndërsë letërsisë” ju falënderoni ndër
të tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cilitë tjerë dhe Martin Camajn. Cili
ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-ka qenë kontakti juaj me Cama-
jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?jn dhe si e vlerësoni atë?

Në vitet 80-të unë kam pasur një
letërkëmbim me Camajn, madje
letrat e tij, me vërejtje e sugjerime
për çështje të ndryshme të letër-
sisë shqipe i kam akoma. Serinë e
bukur të veprave të Camajt e kam
dhuratë nga ai me një dedikim per-
sonal. Camaj më pati propozuar
të përktheja veprën e tij në an-
glisht. Duke qenë se kishte një
përkthyes në italisht dhe gjer-
manisht ai donte dhe një të tillë
në anglisht. Nuk e pranova këtë
ofertë sepse kisha vështirësi me
gjuhën e tij. Idiolekti i tij për mua
mbetet i vështirë edhe sot. Unë i
pres me kërshëri rezultatet e
punimit tuaj për Camajn. Sipas
meje ai zë një vend të veçantë në
letërsinë shqipe dhe në këtë
drejtim mund ta krahasoja me
Poradecin. Por ndryshe nga ai, për
arsye të ndryshme jo letrare, Ca-
maj mbeti i panjohur për lexuesin
shqiptar. Mendoj se lexuesit sh-
qiptarë që e shijojnë Camajn sot
janë të paktë. Përcaktimi i vendit
të tij në letërsinë shqipe mbetet për
mua ende i hapur dhe do të jetë
interesant të shihet si do të
inkuadrohet vepra e tij në rrymat
e drejtimet e letërsisë shqipe, e cila
është në kërkim dhe lëvizje pas
ngurosjes së gjatë. Unë e vlerësoj
Camajn shumë edhe si gjuhëtar.
Kontributi i tij në këtë drejtim ësh-
të vërtet i pakrahasueshëm. Lidh-
jet e tij të frytshme me arbëreshët
në kushtet e izolimit të Shqipërisë
dhe të sundimit serb në Kosovë,
mbushën një boshllëk jo të vogël
në atë kohë.

Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,Duke marrë shkas arbëreshët,
a përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroia përbëjnë De Rada dhe Skiroi
një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-një urë vazhdimësie për letërs-
inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?inë arbëreshe?

De Rada është sipas meje i
rëndësishëm për një shekull dhe
Skiroi për tjetrin. Po t’i këqyrim
kësisoj ka vërtet një vazhdimësi.
Letërsia arbëreshe u lëvrua krye-
sisht në fushën e poezisë dhe në
këtë fushë mund të flitet për më
shumë se sa vetëm për disa autorë
të shkëputur.

Mëkatë që Skiroi, i cili ka dhënë
një ndihmesë po aq të çmuar sa De
Rada, ka qenë i ndaluar në Sh-
qipëri. Letërsia e sotme arbëreshe,
ndonëse synon të përfaqësohet
edhe në gjini të tjera, në poezi ka
përvijuar tashmë një traditë të
qëndrueshme, e cila lidhet natyr-
isht edhe me emrat e të dy au-
torëve që përmendët ju.

Në hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë sëNë hartimin e “Historisë së
letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-letërsisë” jeni ndeshur me pozi-
cionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajincionimin e autorëve dhe tuajin
natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-natyrisht. E keni shmangur qëlli-
misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?misht këtë dukuri?

Po e kam bërë qëllimisht. Vler-
at e autorëve shqiptarë, në fund të
fundit, do të saktësohen nga lex-
uesi shqiptar, jo nga unë dhe nuk

dua qoftë dhe padashur të ushtroj
ndonjë ndikim. Unë jam i huaj dhe
mbetem i tillë. Dhe lënda të cilën
trajtoj sado mirë ta njoh dhe ta
shijoj, përsëri tek e fundit është
diçka që e kam mësuar dhe nuk e
kam thithur me qumështin e gjir-
it. Këtë ndryshim unë e quaj tepër
domethënës. “Historia e letërsisë”
është një libër themeltar dhe unë
nuk dua në asnjë mënyrë që për
hir të këtij klasifikimi ky libër të
merret si njësi matëse në vlerë-
simin e autorëve shqiptarë. Jam
përpjekur me qëllim të jem sa më
objektiv, sado që mendoj se kjo gjë
shpesh është e pamundur. His-
toritë e letërsisë të shkruara në
Shqipëri fillojnë të dëmtohen
pikërisht atëherë kur nisin
vlerësimet dhe klasifikimet e au-
torëve nga pozita të caktuara,
natyrisht të diktuara nga lart.

Në “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” juNë “Historinë e Letërsisë” ju

merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-merreni vazhdimisht dhe me zh-
villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,villimin e gazetarisë shqiptare,
me botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve tëme botimin e periodikëve të
shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-shumtë para vendosjes së regjim-
it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-it komunist. A mendoni se tash-
më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-më, megjithë çoroditjen poli-
tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-tike, kjo gazetari ka nisur të kr-
ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?ijojë një fizionomi të brishtë?

Jo, nuk e besoj. Së pari duhet
kapërcyer faza e diletantizmit, e
kotësisë dhe e sharjeve kot më kot,
dukuri të cilat e sundojnë sot gaze-
tarinë shqiptare. Më vjen keq ta
them, por këto dukuri përbëjnë jo
një shkarje tek-tuk, por një mendë-
si në gazetarinë shqiptare. Kjo
gazetari e sotme nuk ka arritur
ende nivelin e zhvillimit që pati në
vitet 20-30 dhe jo më ta kapërcejë
atë. Kur lexoj shtypin e atyre viteve
dhe revistat e asaj kohe, habitem
për treguesit evropianë që ndesh
në to, gjë që nuk e ndesh kurrkund
në shtypin e sotëm. Natyrisht dhe

...nga numri i shkuar
“Milosao” e numrit 306 ishte relativisht

e ngarkuar me shkrime të gjata, por gjith-
sesi shkrimi i Maks Velos, që ishte në fakt
edhe parathënia e botimit të tij ishte inter-
esant. Ndoshta autori duhet të merret pak
më shumë me thelbin e kësaj skulpture
dhe kohën kur u krijua. Titulli që i nxorëm
shkrimit ishte pak i egër, por autori na
mirëkuptoi. E veçanta e autorit është se
ka ikur kudo duke punuar dhe parashtru-
ar vizatimet e tij në kryeveprat  ndërko-
mbëtare por këtë ka bërë dhe me shumë
vepra të vendit. “Skulptura e Realizmit
Socialist e kthen njeriun në një “ aktor
dramash heroike”. Kthimi i fatkeqësive
aksidentale në heroizëm ish një masht-
rim, dhe në këtë mënyrë bëhej thirrje

për sakrifica të tjera. Heroizmi socialist
ish një vetë-sakrifikim i kotë. Këto Mon-
umente gjigande përdhunojnë peizazhin,
shkruan autori në botimin e tij të ri....”,
shkroi ai. Kurse redaktori shtoi se skulp-
tura e Realizmit Socialist” i bën mirë të
gjithë komunitetit artistik jo thjesht për
dokumentimin e punëve, por edhe për
konceptimin e artit që i dha jetë skulp-
turës socialiste. Për Maks Velon ka një
kanon, me anë të të cilit ai shpjegon artin
pamor, por edhe që e bën temë debati të
hapur. Zhvillimi i skulpturës tregon zhvil-
limin e artit të një vendi. Gjithçka kalon,
humbet, e mbulon pluhuri i harresës porse
skulptura ka jetë mbi shekujt dhe ajo
përcjell qytetërimet përmes kohërave por
edhe sfidat vetanake të artistit, që t’i te-
jkalojë kohërat.

Në këtë numër vijon studimi i Shpëtim
Çuçkës për Dritëro Agollin. Tejet i gjatë,
por e mirëkuptojmë se autori e ka të vësh-
tirë të jetë lakonik. Në fakt autori është
munduar të bëjë një vështrim shterues
me sytë e tij të gjithë veprës së Dritëroit.
“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 kurrë në ka
pasur në realitet njerëz të tillë si Mato
Gruda, kapedan Kadri Gurra, Hazir Ship-
shani, 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 intelektu-
alëve qytetas”, shkroi ai.

Vëllimin e tretë të kujtimeve të Gjergj
Bubanit e shoqëruam me parathënien
që i bëri dikur Mitrush Kuteli dhe kjo
mund të ishte dhe paraqitja më e mirë
e mundshme. “Se një kretin i intere-
suar munt ta quajë “shejtan”, se një
pseudo-intelektual me shpirt varfan-
jak munt t’a quajë “karagjos” ose “pa
kripë”, se një oportunist negativ munt
ta quajë “të rrezikshëm”, rrufeja e
Brumbullit vazhdon veprën e saj hiru-
rgjike. Pamfleti brumbullor është një
art, një ekspresion etik i gjendjes së
sotme, është dhembja e përgjithshme
e shkuar nëpër prizmën e një frymë
komplekse”.

Numri ishte relativisht i mirë, por habi
për redaktorin ishte menefregizmi i lay-
out dhe vonesa në bërjen e numrit...

çoroditja politike ndikon për keq.
Niveli dhe problematika në gaze-
tarinë shqipe të botuar jashtë
kanë këto dy-tri vitet e fundit një
prirje për nga objektiviteti, saktë-
sia dhe serioziteti profesional.
Përpiqem ta ndjek herë pas here.
Në Rumani kohët e fundit ka dalë
një revistë interesante, Haemus.
Sipas mendimit tim në zhvillimin
e gazetarisë shqiptare ka ndikuar
jo vetëm boshllëku politik i
pesëdhjetë viteve dhe çoroditja e
sotme , por dhe fakti që gjatë gjithë
këtyre viteve nuk u krijua një sh-
kollë e qëndrueshme e kësaj gaze-
tarie. Ose që të jem më i saktë, kjo
shkollë e krijuar nën një trysni të
caktuar politike e tregoi veten të
paaftë për të përballuar ndry-
shime. Si në çdo fushë të veprim-
tarisë intelektuale edhe këtu lua-
jnë një rol të madh mënyra e të
menduarit, e të lexuarit, mendësia
e reagimit. Është vështirë të gjesh
një shkrim objektiv në shtypin
shqiptar.

Si e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipeSi e gjykoni letërsinë shqipe
në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-në mërgim? A mendoni se kush-
tet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballëtet e reja me të cilat po përballë
vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-vihen shqiptarët do të ndih-
mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-mojnë për të krijuar një vijimë-
si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?si në këtë drejtim?

Së pari njëherë nuk besoj se ka
ndonjë lidhje midis mërgimit të
vjetër, po ta quajmë kështu, dhe
mërgimit të ri. Tek i pari do të fus-
ja autorë të tillë si Camajn, Pipën,
Xhaferrin. Shqiptarët tani po për-
ballë vihen me faktin që dalja jas-
htë shtetit dhe të jetuarit në
Evropën perëndimore a në ndonjë
vend tjetër nuk përbëjnë më një
tabu. Veç kësaj, ky brez i tanishëm
shkrimtarësh në mërgim ka një
marrëdhënie tjetër me lexuesin në
krahasim me aradhën e më-

parshme. Letërsia e sotme e shk-
ruar në mërgim zhvillohet siç e
përmenda në kushte të ndryshme
dhe këtë letërsi unë do ta quaja
një shpresë të madhe. Ajo është e
ardhmja e letërsisë shqipe. Ky brez
shkrimtarësh duke u larguar nga
Shqipëria kanë marrë me vete për-
vojën e hidhur, por dhe shumë të
vyer të jetës atje. Të formuar në
një kohë të vështirë ose në një
ndërrim kohërash, ata duke
ardhur këtu ata janë të detyruar
që përvojën e bartur t’ia përballë
vënë realitetit të këtushëm. Kjo
përballë vënie është e ashpër dhe
e vështir. Format e saj janë nga
më të ndryshmet, siç janë dhe
njerëzit me fatet e tyre të ndry-
shëm. Sipas meje do të jenë pikër-
isht këta autorë që do t’i japin to-
nin letërsisë shqipe. Kujtoj që ata
kanë filluar të prezantohen me
shumë profesionalizëm.

A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-A mendoni se zhvillimet e ko-
hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-hëve të fundit do të hapin një per-
spektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin espektivë të re për përkthimin e
letërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarëletërsisë shqipe jashtë çfarë
mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-mund t’i ofronte kjo letërsi lex-
uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?uesit të huaj sipas jush?

Fakti që nuk ka përkthyes mbe-
tet një pengesë serioze në rrugën
e letërsisë shqipe për tek lexuesi i
huaj. Sipas meje letërsia shqipe ka
vlera që mund t’ia ofrojë me suk-
ses lexuesit të huaj. Natyrisht e
kam fjalën jo për çdo gjë, jo për të
gjithë autorët e për të gjitha ve-
prat e tyre. Të mos harrojmë se jo
çdo vepër që i ofrohet lexuesit të
huaj këtu është kryevepër dhe
letërsia shqipe s’ka pse ta prangojë
veten me të tilla paragjykime. Por
është pikërisht  mungesa e përk-
thyesve ajo që e ngurtëson këtë
proces. Në mjedisin gjermanofolës
kemi p.sh. gjithsej tre përkthyes
për letërsinë shqipe, në atë anglez
dy, në atë francez gjashtë. E kup-
toni dhe vetë që janë tepër pak.

Në “Historinë e letërsisë” ju
jeni marrë shkarazi me aspekte të
disidencës shqiptare, pa e trajtu-
ar gjerë këtë dukuri.

Historia e kësaj disidence
ndoshta mbetet për t’u shkruar.
Sipas meje ka dy forma në të cilat
ndeshet disidenca në Shqipëri.
Forma e parë kundërshtuese dhe
e hapur. Si shembull për këtë do të
merrja Trebeshinën. Forma e dytë
e brendshme, por jo më pak
kundërshtuese. Për këtë formë të
dytë do të merrja si shembull Ka-
darenë. Unë i kam sugjeruar një
herë Kadaresë që të merret me
këtë problem dhe të shkruajë vetë
një histori të disidencës shqiptare.
Tek “Ftesë në studio” dhe “Dhje-
tor i shqetësuar” ai nis ta bëjë këtë
gjë, por unë do ta quaja këtë vetëm
një fillim. Të merresh me letërsi
është një profesion i vështirë dhe
shpesh i ashpër. Ky profesion si-
pas e meje e ngërthen brenda vetes
në një mënyrë ose në një tjetër dis-
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A ka sot poetë që përmendin në vargjet e tyre punëtorin me
çekan? A ka më punëtorë të industrisë? A ka kush i këndon
më punës? Punës prodhuese, punës shndërruese? A ka më
dyshime rreth dallimit ndërmjet “pagjumësisë së mjerë” dhe
pagjumësisë së njeriut që i shërben shoqërisë jo thjesht për
shpërblim material, jo thjesht për një fitim?-rrëfen autori,
duke e hedhur sfidën për këdo...

NGA SHPËTIM ÇUÇKA

Vijon
11.
Le t’i kalojmë një e nga një para

syve poemat e Dritëro Agollit. Le
t’i shfletojmë si fletët e vyera të një
albumi të rrallë të jetës sonë dhe
të jetës së brezave para nesh, le të
rifreskojmë mbresat e një krijim-
tarie me të vërtetë të jashtëzakon-
shme pikërisht për thjeshtësinë
dhe madhështinë e mesazheve.

Ja “Poema e udhës” e vitit 1957.
Në çdo varg një e vërtetë e jo thjesht
një mbresë a një detaj, në çdo pjesë
– një mësim i hidhur e i madh, ash-
tu si janë mësimet e vërteta të jetës
së vërtetë. Dhe një lexues me mend-
je e me shpirt arrin ta kuptojë se
përse Dritëro Agolli depërton në
qenien tonë: me të tilla vargje si te
“Poema e udhës” ai na sjell ndër
mend fëmijërinë.

Le të lexojmë diçka (cituar sipas
përmbledhjes së Sh.B. “Naim
Frashëri” me titullin “Poezi”):

Dhe rridhte fëmiri e turbulluar,
Dhe dukej se nuk ishte fëmiri,
Po ish diçka më e ashpër dhe më e
vuar,
Po ish diçka që quhet pjekuri…
Me krismën e dyfeqeve në male,
Me ngritjen e raketës në errësirë,
Me vrullë e himnit “Internacionale”
I thashë fëminisë lamtumirë.
……………………………….
…Kështu me çetën partizane shko-
va,
Hero unë kushedi dhe nuk kam qenë,
Po vendin tim e mbrojta dhe e çmova
Dhe mundet që dëshmor të kisha
rënë!

Kështu shkruante një i ri 26 vjeç
dikur në Shqipëri. Le të shikojmë –
në qoftë e mundur! – se ç’ndodh me
njëzetegjashtëvjeçarët sot, me se
merren ata, si e kalojnë ditën,
ç’mendime e ç’ëndrra kanë. Dhe le
të mendohemi për ndryshimin e
thellë të brezave, për ndryshimin e

thellë të vetë shoqërisë sonë.
Këtu, te fryma e katër vargjeve

të pasmë dhe sidomos te vargu i
tyre i fundit, na vijnë në mendje
vargjet e mëposhtme të  Migjenit
(sipas botimit të “Rilindjes”, Prish-
tinë, 1980):

Na të birtë e shekullit të ri,
Me hovin tonë e të ndezun peshë,
Ndër lufta të reja kemi m’u ndeshë
Dhe për fitore kem’ me ra fli.

Ja, kështu, në art, ashtu si edhe
në jetë, e madhja dhe e madhërish-
mja – të trajtave të ndryshme –
bashkohen! Dhe ne kemi të drejtë
të ndihemi krenarë që kemi të tillë
letërsi. Ashtu si kemi detyrimin
qytetar t’i bëjmë gjerësisht të njo-
hura këto vlera tonat për brezat e
rinj.

Për fat shumë të keq as kre-
narinë nuk e shfaqim (dhe nuk na
lënë ta shfaqim!) dhe as edukimin
kulturor e atdhetar të brezave të
rinj nuk e bëjmë (dhe nuk na lënë
ta bëjmë!). Paratë e shoqërisë sonë
nuk shkojnë për të tilla gjëra! Para
për të tilla gjëra nuk kemi!

12.
Ja edhe poema “Mendime në

vjeshtë” (1960). Poemë e peizazhit,
poemë e natyrës dhe njeriut, poemë
e ndjenjës dhe e mendimit:

E ndajnë diellin përgjysmë
pishat e holla.
I ngjiten diellit si parmakë rrote
tri mënjolla.
Zabeli skuq i përgjakur
si flamur divizioni
Dhe era fletët shtyn
nga honi.
Unë një fill bari përtyp
mbi gur:
Në mend një varg kam,
po dot s’e thur.
Një zog mbi degë i vetëm
belbëzon,
Mendimet dhe ëndrrat
m’i trazon.

Qëndro, qëndro, o zogu
vocërrak,
Të thur për diellin, vjeshtën dhe për ty
një varg…
Qëndro, se gjithnjë,
i mjeri unë,
Kam dashur të mbaroj
një punë
Të pastër, të bukur
e plot jetë
Si ky perëndim dielli
në vjeshtë!

Sot shija qytetare, që përhapet
përditë nga të gjitha mjetet e infor-
macionit publik, nga të gjitha bot-
imet, nga të gjitha shfaqjet skeni-
ke (e jo vetëm!), nuk mbështetet më
tek e thjeshta e bukur dhe e buku-
ra e thjeshtë. Sot shqiptarëve nuk
u jepet as e thjeshta dhe as e buku-
ra. Dhe natyrisht as mendimi.

Sot nuk janë të bukura dhe të
thjeshta as jeta, as mjedisi dhe as
natyra. Dhe në asgjë nuk vihet re
fuqia e mendimit njerëzor.

Shkruante Hegeli dikur, dy
shekuj më parë: “Jo të diturit e së
vërtetës, por njohja vetëm e anës
së jashtme të asaj që është e
përkohshme dhe rastësore, njohja
vetëm e asaj që është e kotë, ja se...
ç’është përhapur dhe vazhdon
edhe në kohët tona të përhapet e
të japë tonin”.

Kemi arritur edhe ne atje.

13.
Ja edhe poema e pikëlluar “Dh-

jetë sy” (1960) kushtuar flijimit të
pesë kufitarëve në ruajtje të ku-
firit shtetëror në zemër të dimrit.
Pesë djem të rinj. Si pesë heronjtë
e Vigut:

Qëndro, gjeolog, lëre torbën tënde
Te ky obelisk pishe mbi përrua!
Ne me pëllëmbë i njohim këto vende
Dhe frymën dehëse të pishave e
duam.
E di ç’ka ndodhur dimrit mbi dëborë
Këtu te kjo dëllinjë te kjo pemë,
Kur unë e ti shënonim në fletore

idencën. Shkrimtarët që jetuan
nën diktaturë në forma të ndry-
shme ishin disidentë. Edhe pse të
detyruar kanë bërë shumë gjëra,
brenda vetes kanë qenë kundra
dhe nuk e kanë miratuar atë që
kanë bërë. Njerëzit janë të ndry-
shëm dhe marrëdhëniet personale
të secilit, që luajnë një rol ven-
dimtar në Shqipëri, gjithashtu të
ndryshme. Në këtë aspekt dhe
masa e guximit të secilit është e
ndryshme dhe nuk duhet përgo-
juar e paragjykuar tashmë pas
furtunës, si të thuash.

Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-Si e gjykoni ndikimin e Ka-
daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?daresë në letrat shqipe?

Në vitet 80-90 kur unë kam shk-
ruar “Historinë e letërsisë” kish-
te reagime nga më të ndryshmet
lidhur me rolin dhe personalitetin
e Kadaresë në përgjithësi, disa
madje tepër të ashpra. Unë jam
përpjekur me sa kam mundur në
librin tim ta analizoj Kadarenë në
aspektin letrar, si një lëvrues i
shquar i letrave shqipe, kontribu-
ti i të cilit është i padiskutueshëm.
I këtij mendimi jam edhe sot. Nuk
dua të bëj asnjanjësin, por nëse
është dikush që mund të gjykojë
aspektet e tjera jo letrare të ve-
prës së Kadaresë, ky është Ismaili
vetë.

Ju jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontaktJu jeni përherë në kontakt
me botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjithame botën shqiptare, në të gjitha
përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-përthyerjet e saj. Si i gjykoni zh-
villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,villimet e  kohëve të fundit,
lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?lidhur me çështjen shqiptare?

Është për t’u habitur që ky
popull mbijeton pas kaq shumë
goditjeve, duke nisur me regjimin
komunist, me tronditjen e thellë
të rendit demokratik në kohën e
Berishës, me piramidat etj. Kuj-
toj që shqiptarët ende s’e kanë
marrë veten dhe si për ironi të
fatit sapo zë kore një plagë, hapet
një tjetër. Luftën në Kosovë, do ta
quaja ndër goditjet më të rënda.
Edhe në televizor po t’i shohësh
pamjet e luftës, është tepër, jo më
ta përjetosh dhe të jesh i prekur
prej saj. Unë mendoj që e ardhm-
ja e kombit shqiptar do të jetë
gjithsesi më e mirë se e tashmja,
sepse më e keqe s’ka si të jetë.

Jam optimist për të ardhmen
dhe jam i bindur se vendet ball-
kanike do të integrohen më në
fund në kontinentin të cilit i kanë
përkitur gjithmonë dhe bashkë
me to natyrisht edhe Shqipëria,
pse jo edhe Serbia, sado e pamun-
dur të duket sot kjo gjë. Unë
shpresoj dhe besoj se do të vijë një
ditë kur gjithë kjo urrejtje do të
zhduket. Historia ka shembuj
luftërash dhe urrejtjesh nga më
të ndryshmet e më të ashprat të
cilat me kohë gjithashtu janë zh-
dukur.

Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?Me çfarë po merreni tani?
Po merrem me një fjalor për

kulturën popullore shqiptare.
Është një fjalor që ngërthen në
vetvete koncepte nga lëmi i fesë, i
mitologjisë, i besimit në kuptimin
e gjerë të fjalës, i zakoneve të ndry-
shme etj. Fjalorin po e përgatis
në dy gjuhë, në anglisht dhe në
gjermanisht. Shpresoj që varian-
ti anglisht të dalë në fund të këtij
viti.

Përpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjenPërpara se të shtroj pyetjen
për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-për Çelebiun, më lejoni të për-
mend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit nëmend historinë e udhëtimit në
Belësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit nëBelësh gjatë kohës që ishit në
Elbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën eElbasan për  konferencën e
Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?Kristoforidhit?

Po, ju lejoj, sepse habia juaj

kur më patë të zbres nga auto-
busi i Belshit në Elbasan ishte
shumë zbavitëse për mua.

Habia ime ishte vërtet
shumë e madhe. Ishte e vetmja
pasdite e lirë gjatë punimeve të
konferencës dhe unë ju kisha
ftuar për një kafe në shtëpinë e
prindërve. E kishim lënë të
takohemi para turizmit. Duke
qenë se isha përpara orarit, po
bëja ecejake para stacionit të
autobusëve dhe kur ju pashë
të zbrisnit nga autobusi i
Belshit, para se të formuloja
pyetjen me fjalë, sytë e mi
ndërkohë kishin thënë me
kohë: “çfarë ka kërkuar ky
njeri në Belësh”?

Ha, ha, ha! Po, ishte vërtet
kështu. Unë e bëj shpesh një gjë
të tillë kur më jepet mundësia,
jo vetëm në Shqipëri.

Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-Ju jeni marrë kohët e fun-
dit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës sëdit me përkthimin e veprës së
Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-Çelebiut. Çfarë fytyre ka Sh-
qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?qipëria në përshkrimet e tij?

Libri i Çelebiut është një
udhëpërshkrim për shumë
vende të botës. Autori ka qenë
njeri i shëtitur kudo nëpër
botë, në Lindjen e Mesme, në
Afrikë etj. Përshkrimet e tij
kanë diçka të veçantë. Më
mrekullon përshkrimi i Be-
ratit dhe Elbasanit. Është për
t’u habitur lulëzimi kulturor i
këtyre dy qyteteve në kohën e
tij, qytete me një zhvillim ori-
ental, islamik lindor, vërtet të
theksuar. Po të udhëtosh sot
nëpër rrugën që ka përshkuar
dikur Çelebiu, të pikëllon fak-
ti që nga dëshmitë monumen-
tale të kohës, përshkruar në
librin e tij, sot kanë mbetur
fare pak. Unë kam udhëtuar
nëpër një pjesë të rrugës së
Çelebiut dhe është për të
ardhur keq nga çka sheh, për
më tepër kur udhëton me për-
shkrimet e librit në kokë. Lib-
ri i tij është me interes dhe meri-
ton të lexohet.

Çfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tekÇfarë çmoni më shumë tek
shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-shqiptarët dhe çfarë kritiko-
ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?ni më shumë tek ata?

Ka momente shumë të vogla
kur më mbushet zemra vetëm
me dashuri për shqiptarët. Bu-
jaria e tyre në kushtet në të
cilat jetojnë më prek thellë. Sh-
qiptarët janë një popull
zemërgjerë dhe do të thosha
kanë cilësi të shumta pozitive,
që më së shumti nuk i njohin
as vetë. Por njëanshmëria, një
sëmundje e përgjithshme në
Ballkan, i dëmton më shumë
nga sa e mendojnë. Nuk më
pëlqen prirja për thashetheme,
për të folur keq për njëri-
tjetrin. Rrallë dëgjoj një sh-
qiptar të flasë mirë për një
tjetër dhe kjo gjë më mërzit
shumë. Thashethemet deri diku
mund të jenë interesante, por
fjala e mirë të jep forcë për të
ecur përpara dhe është mëkatë
kur në jetën e përditshme asaj i
lihet fare pak ose aspak vend. E
dini, nganjëherë mërzitem kaq
shumë sa them me mendjen
time, s’dua të kem të bëj më me
shqiptarët. Por çuditërisht në
këto momente ata më shpalosin
një vogëlsi, në të cilën unë shoh
aq shumë virtut, sa ma kthen
mendjen e më bën të vazhdoj t’i
dua shqiptarët.

Duke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumëDuke ju falënderuar shumë
për bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithëpër bisedën unë uroj me gjithë
zemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i donizemër që të vazhdoni t’i doni
shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.shqiptarët.

Të shohim.
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Poeti që iu kushtua
punëtorit, si askush
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Autori, një emër i njohur
në studimet teologjike,
ka zbritur në lëmin e
botimeve me një libër të

ri me diapazon të gjerë qasje. Fryt
i viteve të tëra studimesh dhe sin-
tezë e punës së tij studimore në
teologji, ai na ka dhënë një para-
qitje jo të zakonshme të pan-
oramës së fesë dhe ndikimit të tyre
në civilizimet e sotme. Ermir Gjin-
ishi, një emër korrekt dhe studi-
ues serioz, në lëmin e diturive fe-
tare ka kaluar një barrierë të mad-
he dhe ajo lidhet jo thjesht me
paragjykimet që ne kemi sa i për-
ket fesë (trashëgim i pastër prej
komunizmit), por veçanërisht
mungesës së përqendrimeve reale
të punës studimore në këto lëmë.
Këtu shtojmë mungesën e liter-
aturës së nevojshme kombëtare
sa i përket fesë. Duke e njohur këtë
problematikë, ai na sjell në bot-
imin “Krishtërimi dhe Islami: dy
fe dy qytetërime”, një sintezë që do
të shërbejë thellësisht për edukim
por edhe një prekje analitike-
logjike të zhvillimeve më të fun-
dit, por edhe gjithçka njihet nga
feja. Në këtë botim, duhet të themi
se studimi i tij është i gjallë e se
mbështetet në fakte, ngjarje dhe
analiza të strukturuara mirë.

Në një farë mënyre, sfida e tij
merr një rëndësi të dorës së parë
në lidhje me përplasjet e sotme që
kanë civilizimet por edhe shndër-
rimet ideologjike dhe deri në qas-
jet praktike dhe devijimet që i janë
bërë fesë nga aktorë të ndryshëm.
Mbi të gjitha panjohjes që ka në

përgjithësi publiku shqiptar me
argumentin në fjalë. Kur ndjek
paragjykimet dhe të gjithë ato
teori që rrjedhin prej moskuptim-
it të fesë, atëherë libri vërtetë men-
dojmë se do të shërbejë shumë.
Qoftë edhe si burim njohje.

Formimi i gjerë në fushën
teologjike, lehtësia e përdorimit të
zërave autoritarë të bibliografisë
ndërkombëtare e bën autorin që
të jetë shumë i qartë, por edhe te-
jet konkret në qasjen e tij. Në stu-
dimet e autorit, megjithëse sot ka
një frymë që beson se misioni i fesë
është i tejkaluar, ai provon se
ndikimi fetar jo thjesht është i
madh, por madje edhe shumë më i
madh do të jetë në të ardhmen.

Qasja ndaj dy feve kryesore,
Krishtërimit dhe Islamit ka edhe
një prekje që duhet thënë se është
statistikore, pasi sëbashku këto
religjione përmbledhin në radhët
e tyre rreth 3.5 miliardë njerëz, një
armatë e tërë e dukshme dhe e
padukshme që ndikon në problem-
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Formimi i gjerë në fushën teologjike, lehtësia e përdorimit të zërave autoritarë të bibliografisë ndërkombëtare e bën
autorin Gjinishi që të jetë shumë i qartë, por edhe tejet konkret në qasjen e tij. Në studimet e sotme, megjithëse ka një
frymë që beson se misioni i fesë është i tejkaluar, ai provon krejt ndryshe se ndikimi fetar është i madh dhe madje më i
madh do të jetë në të ardhmen...

Skeda
Titulli: Krishtërimi dhe Islami: Dy fe dy
qytetërime
Autor: Ermir Gjinishi
Botues: ONUFRI
Faqe: 292
Çmimi: 2000Lek

Qytetërimet përmes dy feve kryesore

atikat ndërkombëtare dhe shumë
më tepër në botëformimin e
njerëzve të sodit. Për autorin, të
paktën nga ajo që ai ka bërë si ob-
jekt të punës së tij, nuk duhet të

Ndonjë shifër apo varg poeme,
Kur unë e ti në shtrat shikonim në
ëndërr
Metale dhe heronj dyfekëlarë?
Këtu çapiteshin mes mjegullës së
dendur
Pas njëri-tjetrit pesë kufitarë;
Këtu dëborën shtypnin dhjetë këmbë,
Këtu shikonin bjeshkët dhjetë sy,
Këtu lundronin pesë gjokse shkëmbi,
Përmes furtune, ere e stuhi…
……………………………….
Këtu dëborë e maleve të lartë,
E flakur nga tufani i tërbuar,
I mbylli dhjetë sy të zez, të kaltër,
I mbylli dhjetë sy të dashuruar.

Ç’është sot kufiri për ne? Sa
herë në këta dhjetëvjeçarët e fun-
dit shqiptarët e kanë shkelur dhe
kapërcyer rrugë e pa rrugë, shteg
e pa shteg, detit të qetë a me tal-
laz? Sa herë moti, nata apo honi i
përpinë shtegtarët e hallit? Dhe a
mbrohet sot ky kufi, a vigjëlohet
në vijën e tij? Pyetje që nuk sh-
trohen më, kufi që nuk ndihet më
si i tillë.

Sa larg nga koha, kur Dritëro
Agolli u thurte poemën pesë kufit-
arëve të rinj të atdheut! Ku ishim
e ku jemi!

Një tjetër temë e madhe dhe një

tjetër pasqyrë poetike, pothuaj
elegjiake, ku brezat e ardhshëm
të shqiptarëve mund të shohin
veten e tyre dhe të kuptojnë se sa
në të vërtetë e duan vendin e tyre,
si kujdesen për të me punë dhe me
vigjëlim.

Një tjetër mesazh-mësim për ta
që të kuptojnë se cilët janë e ku
po shkojnë, cila ka qenë historia
e vendit të tyre dhe cila është e
sotmja.

14.
Të qenët i pagjumë dhe të udhë-

tuarit janë dy nga tiparet më dal-
luese të Dritëro Agollit njeri dhe
poet. I gjejmë ato në çdo vëllim
poetik dhe në poezitë më të mira,
nga hapat e para të krijimtarisë e
deri te “Fletorka e mesnatës”. I
gjejmë në tituj poezish dhe në tituj
vëllimesh poetike. E tillë ishte jeta
e Dritëroit: udhëtime pa mbarim.
Poeti dhe studiuesi M. Zeqo shk-
ruan se D. Agolli praktikisht ka
qenë në të gjitha fshatrat e Sh-
qipërisë. Praktikisht në të gjitha!
Edhe vetëm ky fakt dëshmon për
gjerësinë e botës që ka mbartur
brenda vetes D. Agolli, për gjerës-
inë e botës së tij poetike e letrare.

Poema e radhës nga pikëpamja

kohore titullohet pikërisht “Poe-
ma e të pagjumëve”. Përse e prek
poeti këtë temë? Ç’dallim ka pag-
jumësia, që ai e bën objekt të kr-
ijimit poetik, nga pagjumësia e
sotme e njerëzve pa punë dhe e
njerëzve të lokaleve që qëndrojnë
hapur pothuaj deri në mëngjes? A
ka lidhje ndërmjet pagjumësisë së
D. Agollit dhe pagjumësisë së
“netëve të bardha” të shoqërisë së
sotme lirimadhe?

Të lexojmë:

Ne jemi të pagjumët
Punëtorë, astronomë, poetë, konstruk-
torë;
Ne jemi të pagjumët,
Që gërvishtim në letër me penë në dorë.

………………………………………….
Natë pa gjumë!
Natë me ëndrra pranë tryezës së vjetër!
S’troket askush tek unë:
Pena gërvisht me majën e trashë në
letër…
Kush tha se unë jam i vetmuar?
Po të pagjumët e tjerë?
Astronomi ka marrë një yll në duar,
Punëtori çekanin tund e djersa pikon
nga balli i gjerë…

Kujt tha se unë do bëja mirë
Sikur të mendoja vetëm pagjumës-

inë time të mjerë,
Po i përgjigjem:

“O njeri i
përhirë!
Unë jam i pagjumë, se ka të pagjumë
të tjerë.”

A ka sot poetë që përmendin
në vargjet e tyre punëtorin me çe-
kan? A ka më punëtorë të indus-
trisë? A ka kush i këndon më
punës? Punës prodhuese, punës
shndërruese? A ka më dyshime
rreth dallimit ndërmjet “pag-
jumësisë së mjerë” dhe pagjumë-
sisë së njeriut që i shërben sho-
qërisë jo thjesht për shpërblim
material, jo thjesht për një fitim?

Ky është Dritëro Agolli dhe kjo
është pika e krahasimit. Gjithnjë
nëse mund të bëhen krahasime
ndërmjet gjendjes së një popullsie
të punësuar në punë të kuali-
fikuar, aq më tepër industriale
(dhe jo thjesht artizanale), dhe
gjendjes së një popullsie të pap-
unësuar. Tërësisht të papunësuar.

Në një studim lidhur me pro-
ceset dhe ndryshimet
psikologjike, që kishte sjellë pap-
unësia për disa breza në shtresa
të caktuara (jo të vogla!) të popu-
llsisë së një vendi tejet të zhvillu-

limin e botëkuptimit ndërqytetëri-
mor...

Në pjesën e dytë kemi ose më
qartë në këtë syth vëmendja sh-
kon ngushtësisht tek “Dy librat e
shenjtë”, ku falë punës së Gjinish-
it kemi një përpjekje për njohjen
edhe krahasimin e teksteve bazë
të Krishtërimit dhe Islamit, për-
katësisht Biblës dhe Kur’anit. Stu-
dimi krahasues i fesë nuk shqyr-
ton se çfarë është e mirë dhe e
gabuar në konceptet fetare. Inter-
esant mbetet në këtë syth se kjo
disiplinë futet direkt në fushën e
fenomenologjisë duke i vendosur
ngjarjet në kontekstin e tyre.

Në pjesën e tretë kemi një syth
që i kushtohet Skizmave dhe Sek-
teve por edhe zhvillimet më të
mëdha që ndodhin nën dukurinë
e skizmës. Këto ndërfuten natyr-
shëm dhe si ndërhyrje e kulturave
e feve të ndryshme. Dhe, përfundi-
mi i vëmendjes na ndodh me syth-
in e katërt “Dialogu ndërfetar,
evoluimi dhe perspektiva” që shër-
ben jo thjesht si mbyllje e punimit
por trajtohet së gjëri edhe dialogu
ndërfetar si koncept, dukuri, his-
tori dhe zhvillim.

Për t’i dhënë frymëmarrjen e
duhur librit, në këtë syth është
lënë një hapësirë e domosdoshme
për bashkëjetesën fetare në Sh-
qipëri, si rast unik. Një minisek-
sion, që autori me siguri do ta zh-
villojë shpejt në të ardhmen.

Interesant,  e këtë e përsërisim,
është për autorin masa e madhe e
referencave, por edhe mënyra sesi
janë shtjelluar në këtë libër, që
mendojmë se është një kontribut i
mirë për letrat shqipe.

harrojmë se këto fe kanë qasje të
përbashkët dhe derivojnë nga Ju-
daizmi monoteist dhe jo më kot
këto njihen si “fe abrahamite”.

Duke shtuar edhe qasjet e tjera,
që autori na i tregon në forma të
ndryshme, një lexues i thjeshtë,
por edhe një i kultivuar ka mundë-
si të lodrojë përveç të tjerave dhe
në njohuri, që falë penës së autorit
i merr shumë të strukturuara.

Meritë e autorit është se studi-
mi i tij referim ka metodën kraha-
suese dhe nga kjo ai nxjerr për-
fundime lidhur me të veçantat dhe
jo të zakonshmet, që kanë këto fe
njëra me tjetrën. Kuptohet se vetëm
roli njohës nuk mund të shërbente
si duhet për shtjellimin e punës së
autorit, ndërkohë që ai është
dashur të bëjë një analizë të qartë
në dy qasjet kryesore filozofike: atë
që është analitike dhe tjetrën, që
konsiderohet si kontinentale.

Struktura e librit përmbledh në
vetvete katër sythe, ku në pjesën e
parë flitet për “Fetë dhe qytetë-
rimet nga këndvështrimi i studi-
uesve të ndryshëm” e në këtë hapë-
sirë autori na përball me raportet
historike të feve, me qytetërimet e
kulturat, gjithnjë të para në vësh-
trimin e historianëve,
antropologëve, etnologëve dhe so-
ciologëve. Në këtë syth kemi edhe
shumë perceptime por edhe zhvil-

ar, nënvizohej fakti që papunësia
e zgjatur në dy-tre breza të një
familjeje kishte fshirë gatish-
mërinë dhe vullnetin e këtyre
brezave – pa llogaritur këtu
shprehitë e caktuara të një profe-
sionalizmi sado të thjeshtë – për
t’u marrë me punë, për të kërkuar
punë, për t’u përballur me një jetë
të mbështetur te puna.

Më poshtë do të shihet pak më
hollësisht se ç’përbën puna për
njeriun, për njerëzit, për njerëz-
imin.

Këtu po mjaftohemi të mbajmë
shënim se tjetër është pagjumë-
sia e një njeriu, që i heq një ose
disa orë gjumë vetes për t’u mar-
rë në mënyrë të vullnetshme dhe
të ndërgjegjshme me një veprim-
tari të këndshme për atë vetë e të
dobishme për shoqërinë, dhe kre-
jt tjetër pagjumësia e njerëzve, që
nuk dinë si t’ia bëjnë për të jetuar
ose që përballen me probleme të
të afërmve, probleme që burojnë
nga pamundësia për të siguruar
jetesën.

Përsërisim: Ky është mesazhi i
“Poemës së të pagjumëve” dhe kjo
është pika e krahasimit të asaj
kohe me kohën tonë.

vijonvijonvijonvijonvijon
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Gjithmonë skllave, por me atdheun e mbretërve në gjoksin
esmer,
Në këmbim të vulës shtetërore vëthët var.
Herë vajzë me shpatë, që s’di si u ngjiz,
Herë babo plakë e kryengritjeve
Shfleton ti fletët e atij libri
Ku firma është presioni i duarve të detit.
Njerëzit shndritin natën nga boja e shkrimit,
Pushkatimi i mbretërve - pikëpyetja e zemërimit,
Kurse mejdani - shumëpikat, zemërimi i drojtur i tyre
Vetë zemërimi popullor
Dhe thonjëzat janë plasaritjet e shekujve.

KUR PAS AGIMIT GJELBËRON

Kur pas agimit gjelbëron
Mbi fushë mbrëmja e kristaltë,
Qielli i zbehtë i kaltëruar
mendohet tej në horizont,
Kur shtresa e hirit
Të zjarrit të shuar
Portat e zjarrit ngre
Mbi varrezën e yjeve,
Pas flakës së qiririt
Flutura gjoksin ve
Dhe vdes e ngopur
Në përvëlimin e tij.

KUR NJERËZIT DASHUROJNË

Kur njerëzit dashurojnë
Hedhin vështrim të zgjatur
Dhe psherëtijnë thellë.
Kur dashurojnë egërsirat,
Sytë ua rrëmbush turbullimi
Dhe zinxhirë jarge u dalin.
Kur diejtë dashurojnë,
Mbulojnë Tokën me napën e natës
Duke vallëzuar i afrohen njëri-tjetrit.
Kur dashurojnë perënditë,
Kyçin dridhjet e gjithësisë
Si Pushkini afshin e dashurisë
Së shërbëtores së Vollkonskit.

KUR

Kur vdesin kuajt – frymojnë.
Kur vdesin barërat – thahen.
Kur vdesin diejt –  ata shuhen.
Kur vdesin njerëzit – këndojnë këngë.

ELEFANTËT KËSHTU PËRLESHEN

Kur përleshen elefantët me dhëmbët e fildishtë
Si me gurë të bardhë
Pikturuar nga piktori.
U pleksën brirët e drerëve
Sikur u bashkuan në një dasmë të motshme
Me joshje dhe tradhëti bashkëshortore.
Lumenjtë rrodhën në det
Si për të mbytur me duar njëri-tjetrin.

VELIMIR HLEBNIKOV
(1885-1922)

Velimir Hlebnikovi zë një vend të
veçantë në historinë e letërsisë ruse. Ai
është një nga figurat më të shquara të
avangardës së futurizmit rus, një refor-
mator i guximshëm i gjuhës poetike.

Stili i tij vlerësohet nga studiuesit si
një stil që karakterizohet  nga një fjalor i
jashtëzakonshëm që thyen normat e sin-
taksës dhe shfrytëzon në mënyrë aktive
tropin e personifikimit dhe pleonazmat,
vlerat e shtuara të tyre; për të është i
rëndësishëm kombinimi i sistemit figura-
tiv. Hlebnikov shkruan me varg të matur
dhe me varg të lirë, ai përdor rima të jash-
tëzakonshme dhe kumbimin tingullor të

fjalës dhe figurës; në një poezi ai mund të
përdorë metra të ndryshëm ose, si e quan
vetë: “ vallen metrike”.

Hlebnikovi krijon gjini të re poetike, nga
pjesë të pavarura, duke futur në poezi ma-
teriale të cilat do të dukeshin të papërsh-
tatshme për poezinë: ndërthur poezinë, gju-
hësinë, historinë, matematikën dhe filozo-
finë. Bashkëkohësit e kanë quajtur: “Mbre-
ti i Kohës” dhe “Poeti më i madh botëror i
shekullit të njëzetë”.

Përkthimi i poezisë së Hlebnikovit është
tejet i vështirë, është gati e pamundur të
sjellësh në gjuhë tjetër tërë enigmat e kr-
ijimtarisë së tij unikale. Hlebnikovi ëndër-
ronte të krijonte një gjuhë universale
nëpërmjet poezisë së tij, e cila t’i bashkonte
të gjitha gjuhët e botës.

MËKIMI I PËLLUMBIT

E pitë frymëmarrjen e pëllumbit qetë-qetë
Dhe duke qeshur maskara e qojtët,
Duke përplasur krahët, pëllumbeshë, vallë, e qojti?
Tufa e bengave fluturoi mbi trupin
Duke mbuluar me vetullat e ngrysura
Pasqyrat e deteve mëngjesore
Ulët fluturuan si këngë mbretërish
Pas kashtës së tyre të ndritshme
Si ajri i motit të florinjtë,
U drodhën kodrat e njohura
Nga fluturimi i ashpër.
Këmbkat e kuqka të pëllumbit
Në krifën e flokëve u fundosën.
Fluturoi ai si ftohmë vjeshte
Nga shokët me turp i mbrojtur.

VËSHTRIMIN TËND UNË PËRGJOJ

Vështrimin tënd unë përgjoj,
Por ti m’i heq sytë mënjanë,
Ke frikë se mos përvëloj
Pengesat që mes nesh na ndajnë.

Kur do të zbres nën atë strehë
Ku hije bën mermeri i zymtë,
Kur mbi fytyrë do më ndehet
Ëndrra që do m’i mbyllë sytë.

Vështrimi yt si vetëtimë
Do ndjekë endacakn’ e trishtë,
Duke u dredhur, gishtërinjtë

Përmbi mëndafsh do fëshfërijnë.

Mbi ballin dehur me parfume
S’do fshehin dot ballin baluket,
Në sytë e tu do lexoj unë
Një dashuri që më s’më duhet.

KAQ PAK

Kaq pak unë dua!
Nuk e fsheh.
Një krodhe buke,
Pak qiell të bruztë
Dhe këto re.

NUK E DI

Nuk e di, rrotullohet toka apo jo,
Kjo varet sa shtrohet fjala në varg.
Nuk e di kanë qenë gjyshja dhe gjyshi im
Majmunë, sepse s’e di a më pëlqen e ëmbla a e tharta.
E di se dua të përvëloj dhe diellin
E damarët të m’i bashkojë drithërima.
Drita e yllit dua të puthë dritën e syve të mi
Si drenusha drenushën (sa sy të bukur!).
Dua të besoj se diçka mbetet kur
Gërshetin e vajzës së dashur e zëvendëson me kohën.
Dua ta heq nga kllapat shumëzuesin e përbashkët
Që më lidh me diellin, qiellin dhe pluhurin e margaritarit.
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