E DIEL

12 Nëntor
2017

NGA PROF. ASOC. PANAJOT BARKA

Q

Redaktor: Ben Andoni; Grafika Artan Buca 310

yteti antik i Finiqit
mund të vuajë ende
sot dramën e gra
bitjes së thesareve
të veta, mund të vuajë braktisjen, mund të vuajë ndërtimet tona shpërfillëse për
lashtësinë dhe rëndësinë e
vet, por drama e saj e vërtetë
dhe e madhe lidhet me faktin
se ne i fshehim dhe iu fshihemi të vërtetës së madhe mbi
rëndësinë e tij në botën antike.
***
Finiqi , faqja tjetër
e civilizimit Dodonas.
Zbulimi i Dodonës me 1875,
vërtetoi se civilizimi i saj i dha
identitetin kulturor Epirit
dhe Greqisë; lidhjen e saj me
gjeografinë themeluese të
botës mitologjike greke;
konkretizimin e perandorisë
homerike dhe të marrëdhënieve të heronjve mitologjikë me Epirin. Vërtetoi
se Dodona përbënte gjenezën

Drama e Finiqit,
qendrës së Epirit
nuk ka të sosur
e teogonisë së sistemit politeist
grek dhe të kozmogonisë në tërësi. Vërtetuan se në vet Epirin, civ-

ilizimi “qytetës” (sipas modelit të
poliseve të tjera helene,) i kishte
paraprirë luftës së Trojës.

Pra, zbulim i Dodonës solli argumente pa fund që rrezonin në
mënyrë të padiskutueshme iden-

Tragjedia e studentëve të
Liceut Francez të Korçës
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në formimin e elitës shqiptare të

kohës dhe përhapi në Shqipëri
kulturën franceze dhe vlerat e
saj.



në faqen 16

tifikimin e termit “barbarë” me
termin “jo grekë” për Epirin. Njohja me këto zbulime, sidomos me
mbishkrimet e viteve 370-368 p. Kr,
detyruan Hammondin t’i konsiderojë pretendimet e mësipërme
“kashtra” pa vlerë.
Në civilizimin dodonas, qyteti
antik i Finiqit (si edhe Butrinti dhe
qytetet e tjera të hapësirës midis
Paksous, Korfuzit dhe Ilion-it të
zhdukur) vërteton me mënyrën e
vet rrënjët e lashta të civilizimit
qytetës në Epir dhe relatat e tij të
drejtpërdrejta me mitologjinë dhe
kulturën e lashtë helene. Vërteton
në këtë prizëm se ky civilizim
qytetës, veçanërisht i Finiqit, nuk
përbën një ndikim të vonshëm të
kulturës së poliseve të tjera greke.
Por, një rikthim në to, në formë të
zhvilluar, të elementeve të veta kulturore, të cilat kishin udhëtuar
prej kohësh nga Epiri drejt qytetet shteteve të tjera helene. Kjo do
të thotë se nuk qëndron teza e njohur se Epiri i lashtë u përfshi në
botën e zhvilluar helene me mbretin Tharipas të Mollosëve, i cili me
423 p. Kr, i ndikuar thellësisht nga
kultura Atikase, themeloi shtetin
e tij në Epir, në bazë të sistemit politik të shtetit të Athinës.
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Qyteti antik i Finiqit mund të vuajë ende sot dramën e grabitjes së thesareve të veta, mund të vuajë braktisjen, mund të
vuajë ndërtimet tona shpërfillëse për lashtësinë dhe rëndësinë e vet, por drama e saj e vërtetë dhe e madhe lidhet me
faktin se ne i fshehim dhe i fshihemi të vërtetës së madhe mbi rëndësinë e tij në botën antike.
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Finiqi dhe drama e fshehjes të së
vërtetës që qyteti antik mbart
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ë këtë drejtim qyteti an
tik i Finiqit, kryeqytet i
Koinonit
(Unionit)
Epirotas (232-168 p. Kr)
përbën një rast të padiskutueshëm
dhe të panegociueshëm. Nuk dihen
themeluesit e tij, por nuk janë
Helenët e ekspansionit kulturor të
pas Luftës së Trojës si në rastin e
Apolonisë, apo të Epidhamnos.
Dallon edhe nga Butrinti që mitologjia lidh themelimin e tij (në
fakt ringritjen e tij) nga heronj trojan të mbijetuar pas rrenies së
Trojës) Formën që njohim sot nga
rrënojat e tij Finiqi i mori diku
r reth shek V p. Kr. Përbënte
kryeqendrën politike, ekonomike,
tregtare, kulturore dhe shoqërore
të Epirit. Dallohej për teatrin e
madhe antik, tembullin e
perëndeshës Athina, akropolin,
pallatet dinjitoze, agoranë, gjimnazin, nekropolin me sarkofagje
etj. Magjithatë njihte dhe respektonte vartësinë shpirtërore nga
Dodona.
U shkatërrua, me 230 nga
mbretëresha illire Teuta dhe siç na
njofton Polibi, ajo u verbua prej
sasisë dhe cilësisë së plaçkës nga
qyteti i rrënuar me popullsi të
panumërt dhe nivel të lartë kulturor. Ndërkohë, kujtesa popullore
konsideron edhe sot shkatërrimin
e Finiqit si më të madhin e njohur
ndonjëherë.

FINIQI DHE ROLI I TIJ NË
ÇESHTJEN E ALFABETIT
GREK
Finiqi në hartën e qyteteve thesprote dhe kaonase të Epirit, përbën, paralelisht me komunikimin
me Dodonën, një hallkë të pashkëputur marrëdhëniesh me pjesën
tjetër të botës helene, me rol të
shënjuar në gjeografinë e Kulturës
së Egjeut. Pikërisht këtu duhet
kërkuar dhe rrjeti i dendur të
qyteteve me emrin e vet FINIQI në
këtë gjeografi.
Qytete me emrin FINIQ apo dhe
tradita në lidhje me Finiqin,
takojmë pothuaj në të gjithë Mesdheun, në Kretë, në Liban, në Italinë e Jugut, në Epir, në Korinth.
Arsyet që çuan në krijimin e
hartës me “Finikopolis”, nuk janë
njësoj të njohura si në rastin e
Apoloni-ve, apo më vonë të Aleksandri-ve. Sipas Herodotit
pikënisja për qytetet “Finiqi” vjen
nga Deti i Kuq. Rreth shek XX p.
Kr, banorë të saj u vendosen në Finiqin e Libanit. Arritën kulmin e
vet kulturor nga shek.. XII deri në

shek.. IX p. Kr, si qytet jo helen
dhe në të njëjtën periudhë u shtri
në të gjithë Mesdheun, nga ku erdhi dhe alfabeti grek.
Një variant tjetër mitik përmend se fenikasit banonin ne
gjeografinë e Izraelit të sotëm,
morën nga egjiptianët disa simbole grafike dhe me zhvillimin e
tyre krijuan alfabetin e parë (i njohur edhe si alfabet semit). Po sipas
këtij varianti, grekët në fund të
shekullit IX p. Kr, morën alfabetin
e fenikasve, e pasuruan me zanore
dhe ia përshtaten gjuhës greke.
Ky argument, se grekët nuk e
njihnin shkrimin para shekullit
VIII p. Kr. mbeti rezistent deri gati
para një shekulli. Humbi çdo qasje
shkencore kur A. Evans zbuloi në
Kreten Minoase shkrimet lineare
A dhe B, simbolet grafike të të
cilave kishin ngjashmëri të plota
me të paktën 17 nga të 24 shkronjat e alfabetit grek. Shkrime kretase vijnë të paktën para shek XV
p. Kr. Të njëjta shkrime u zbuluan
edhe në Pillo, Mikenë, Tebë dhe deri
në vijën e Danubit. Fenikasit e Libanit dhe shkrimi i tyre shfaqen

në histori në shek XII deri në shek
IX p. Kr. Krahasimi i thjeshtë çoi
Evansin në përfundimin e shkruar në veprën e tij Scripta Minoa, se
Fenikasit e Libanit morën shkrimin nga Kreta e cila i kolonizoi
ata rreth shek XIII p. Kr.
Konstatimi i Artur Evans në
lidhje me përparësinë helene në
zbulimin e shkrimit u vërtetua
edhe nga profesori i shquar i arkeologjisë prehistorike Paul Faure,
kur botoi mbishkrime të dekodifikuara të shkrimit linear grek të
gjendura në murin ciklopik të Pilikatëve të Itakës. Sipas metodave
moderne shkencore, ato i përkasin shek XXVII p. Kr. E përforcon
këtë tezë mbishkrimi me shkronja
të alfabetit grek në Juros të Allonisos, (Sporadhes veriore) i gjendur mbi faqet e një ene të viteve 5

000 – 4500 p. Kr; fakti shkrimor në
gjuhën greke i Soumerias që daton
në vitet 3 200 p.Kr etj. Të gjitha
këto dhe fakte të tjera, nuk lenë
hapësira dyshimi se gjuha helene
i paraprin gjuhës semitase të paktën 4000 vjet.
Pra faktet vërtetojnë variantin
e kundërt, që Fenikasit nga territori Helen, Kreta, kolonizuan brigjet e Mesdheut duke patur me vete
alfabetin grek.
Rasti i Finiqit të Epirit dhe
miti i Kadmos, përbën një argument të fortë në favor të variantit
të dytë. Profësori dhe akademiku
grek Mihail Saqellariu thotë se
Finiqi i Epirit, nuk lindi në bregun
e Libanit. Emri Finiqi iu dha qytetit të Libanit, pasi banorët e
atjeshëm ishin të dhenë pas ngjyrosjes së pëlhurave me ngjyrën e

Athinaja, Epiri, Finiqi, Troja
Para se të flasim për marrëdhënien e drejtpërdrejt të
Athinas me Finiqin, mund të
bëhet një parantezë për të parë
marrëdhënien me të gjerë të saj
me Epirin dhe Trojën. Tërheq
vëmendjen fakti se të gjithë
heronjtë që mbetën gjallë nga
Troja e rrënuar u kthyen në
Epir, për të themeluar qytete, si
në rastin e Butrintit, apo për të
lenë pasardhës shtetëformues
si në rastin e Mollosëve. Po
ashtu qyteti që mbante emrin e
parë të Trojës, ILION, gjendet
sipas toponimeve, vetëm në
Epir. (!)

veçantë të kuqe që helenët i
thoshin “finon”. Fjalët finon- finosfinix janë greke. Sipas Liddell &
Skott, hartues të fjalorit të madhë
të gjuhës greke kjo fjalë interpretohet me të kuqën e purpurt. Sipas
historianit St. Sotiriu fenikasit e
kanë prejardhjen nga qytetet minoase Finix dhe Limin Finikuntos
të Kretës, të ndërtuara përgjatë
mijëvjeçarit të tretë p. Kr.
Në këtë logjikë, Finiqi i Epirit,
shton rendësinë e vet në çeshtjen
e alfabetit grek edhe për shkak të
marrëdhënieve të tij me Kadmon.
Miti i Kadmos, ashtu si e Irakliut,
është i shpërndarë kudo në Mesdhe, duke vërtetuar në këtë menyrë
edhe shtrirjen gjeografike të
qyteteve “Finiq”. Rendësia e
veçantë e marrëdhënies së tyre ka
të bëjë me “lajmin” se Kadmos solli në Greqi alfabetin grek nga “Finiqi”. M. Saqellariu këmbëngul se
Finiqi i Kadmos nuk ishte vendi i
Fenikasve semitë, por Finiqi i Epirit. Ai shton akoma se me të njëjtin
emër, Finati, është i njohur në fis
epirotas, pasardhës të fenikasve të
Epirit, të cilët nën udhëheqjen e
Kadmos pushtuan Biotinë. Ekziston gjithashtu miti se Kadmos së
bashku me të shoqën Armonia, (në
martesën e të cilëve morën pjesë
gjithë perenditë e Olimpit), në fund
të jetës së tyre braktisën fronin
mbretëror në Tebë dhe u vendosën
në Finiq dhe se këtu lindën një
pasardhës, Ilirion, i cili konsiderohet si paraardhësi i parë i ilirëve,
mit që vendos marrëdhënie gjaku
midis ilireve dhe heleneve. Duke u
nisur nga fakti se zbulimi i Dodonës vërtetoi se në Epir flitej greqishtja para viteve 2100 p. Kr dhe
fakti i zhvillimit të madhë të Finiqit dhe pjesëmarrjes së këtij qyteti
në të gjitha zhvillimet e mëdha të
rajonit më të gjerë, si edhe marrëdhëniet e veçanta me Kretën (në
kuadrin e marrëdhënieve të
shumëfishta të Dodonës dhe Epirit me civilizimin Kretas), është e
pranueshme logjika interpretuese
e mitit të Kadmos në lidhje me alfabetin grek dhe rolin e Finiqit të
Epirit.

MARRËDHËNIET E
VEÇANTA TË FINIQIT ME
PERËNDESHËN ATHINA

Perëndesha Athina, përbën një
eksluzivitet i Epirit. Në raport me
gjithë teogoninë me origjinë dodonase, Athinaja përbën një rast të
rrallë të ruajtjes së marrëdhënieve
shpirtërore me Dodonën dhe Epirin. Dhe në këtë areal bën përjashtim marrëdhënia e perëndeshës
Athina me Finiqin, adhurimi ndaj
së cilës ruhet edhe në traditën e
mëvonshëm të krahinës. Por kjo
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marrëdhënie sjell më afër Finiqin
me Kretën dhe raportet e Finiqit
me alfabetin grek. Kështu, me këtë
prani të Athinas ngjizet dhe fiton
vlerë të shtuar kozmosi i Dodonës.
Athinaja është e bija e Zeusit të
Dodonës dhe e Mitidhës, e cila kishte për at Qiellin (produkt i bashkimit të teogonisë dhe kozmogonisë dodonase). Ajo u lind nga koka
e Zeusit. Nga vendet lindjes së
Athinasë përmendet Kreta dhe
Libia. Janë të njohura marrëdhëniet e Epirit, Dodonës-Finiqit, me
këto dy vende. (Një nga variantët
themeluese të orakullit të Dodonës
e lidh atë drejtpërdrejtë me Libinë)
Kafsha e zgjedhur e Athinasë
ishte kukuvajka, simboli i njohur
i dijës në Epir. Ndër bëmat e saj
përmendet se mundi dhe zhduku
përbindëshin e Aijidhas, i cili kishte shkatërruar gjithçka dhe në Finiq (si në Libi, Egjipt, Fregji). Në
luftën e Trojës ajo mbajti anën e
akejve dhe heronjtë e dashur të saj
ishin të gjithë ata që kishin marrëdhënie edhe me Epirin)

ROLI I DUKSHËM E
ATHINASË NË EPIR

Perendesha Athina mbikqyri
ndërtimin e anijes Argo, më të
madhen deri në atë kohë. Për suksesin e udhëtimit kosmogonik të
argonauteve Athinaja e pajisi Argon me dru nga pema e shenjtë e
orakullit të Dodonës, të cilit i dha
aftësinë e të folurit që të mund të
artikulonte profecitë.
Në zonën rreth Dodonës adhurimi i perendisë Athina, thonë studiuesit, të çon tek identifikimi me
adhurimin e vet orakullit.
Pas shek. VI p. Kr, adhurimi i
Athinas në Epir rikthehet vrullshëm. Gjendet në 10 nga qytetet
më të njohura të Epirit midis të
cilëve në Nikopoli, Butrint, Orikum, Finiqi, Apollonia, Epidamni.
Nga 21 emra karakterizues për
perëndeshën Athina në të gjithë
botën helene, 7 prej tyre i gjejmë
në Epir. Midis tyre tërheqin vëmendjen emërtimi i parë i tempullit të saj në Athinë, Poliadhos, por
edhe e Virgjer, Palladha, Erganin
(mbrojtese e punës krijuese të
krahut) etj.

ATHINAJA , EPIRI, FINIQI,
TROJA
Para se të flasim për marrëdhënien e drejtpërdrejt të Athinas me Finiqin, mund të bëhet një
parantezë për të parë marrëdhënien me të gjerë të saj me
Epirin dhe Trojën. Tërheq vëmendjen fakti se të gjithë heronjtë që
mbetën gjallë nga Troja e rrënuar
u kthyen në Epir, për të themeluar
qytete, si në rastin e Butrintit, apo
për të lenë pasardhës shtetëformues si në rastin e Mollosëve. Po
ashtu qyteti që mbante emrin e
parë të Trojës, ILION, gjendet sipas toponimeve, vetëm në Epir. (!)
Emrin Palladha, me të cilin karakterizohet Athinaja, lidhet me
një statujë me veti mbrojtese të tilla që garantonin integritetin e
qyteteve që e dispononin. Sipas
Apollodhoros, perëndesha Athina
u rrit në femijëri nga perendia Tritonas i cili kishte një vajzë me emrin Palladha. Vajzat sterviteshin
së bashku në artet luftarake, por
një ditë u zunë. Në momentin që
Palladha u bë gati të godiste Athinanë, Zeusi vuri në mbrojtje të së
bijës mburojën e vet. Palladha u
tremb dhe nuk arriti të përballonte goditjet e Athinas. Athinaja në
kujtim të mikeshës krijoi një
statujë të ngjashme me shoqen e
humbur padrejtësisht dhe për faj
të saj, të cilit i dha cilësi mbrojtëse

dhe e vendosi në krah të të atit.
Statuja mbeti në Olimp deri ditën
që Zeusi tentoi të përdhunonte Elektrën, e cila për t’ u mbrojtur, u
vendos pranë statujës së Palladhës.
Zeusi e hodhi statujën e cila ra në
Troadha, përmbi një kodër. Ishte
momenti që Illos themelonte qytetin e tij Ilion e cila më vonë do të
quhej Trojë. Ardhja e statujës me
veti hyjnore mbrojtëse nga qielli u
konsiderua shenjë aprovuese për
ndërtimin e qytetit dhe kështu u
bë. Thuhet akoma se Troja në
luftën me akejtë kishte të garantuar mbrojtjen e saj për dhjetë vjet,
deri në momentin që Odiseu me
ndihmën e Dhiomidhit, vodhën
nga tembulli i Athinasë në Troadha statujën e Palladhës.

ATHINAJA NË FINQ
ADHUROHEJ ME TEMPULLI
MË TË LASHTË
Në Finiq perendesha Athina
adhurohej në tempullin e saj me
emrin Poliadhos. Në fakt ky emër
e ka origjinën te perendesha mbrojtese e akropoleve të qyteteve të vjetra helene. Tempulli i Poliadhos
kushtuar perendeshës Athina,
përbën ndërtimin më të hershëm
besimi në qytetin e Athinës.
Në një nga mbishkrimet e
gjetura në Dodonë thuhet se qyteti i Finiqit kërkonte leje nga Zeusi
i Dodonës për të çvendosur tempullin e Athina Poliadhos pasi rrezikonte. Arkeologu Evangjelidhis
dhe shkencetarë të tjerë janë të një
mendjeje se mbishkrimi daton në
shek IV për në shek III p. Kr. Duke
u nisur nga ky fakt rezulton se
perendesha Athina Poliadhos
adhurohej në Finiq para shek IV
p. Kr, madje me tempull të veçantë.
Njëkohësisht konkludohet se
bëhet fjalë për ndërtimin më të
vjetër besimi nga vendasit, pasi në
vet Dodonën, vetëm në shek IV p.
Kr, u ndërtua një tempull i vogël
kushtuar Zeusit, perëndisë së Dodonës. Ajo që tërheq vëmendjen
dhe që konfirmon tezën e lidhjeve
tepër të ngushta midis Dodonës

Qytetin e shkatërroi Teuta
U shkatërrua më 230 nga
mbretëresha illire Teuta dhe siç
na njofton Polibi, ajo u verbua
prej sasisë dhe cilësisë së
plaçkës nga qyteti i rrënuar me
popullsi të panumërt dhe nivel të
lartë kulturor. Ndërkohë, kujtesa
popullore konsideron edhe sot
shkatërrimin e Finiqit si më të
madhin e njohur ndonjëherë.
dhe Finiqit është fakti i kërkesës
për lejen e kërkuar nga Finiqi tek
Zeusi i Dodonës për të kryer këtë
zhvendosje të tempullit të Athinas
Poliadhos. Por ajo që ka rendësi
akoma më të madhe është fakti
se që ng
a shek VIII të p
nga
p.. Kr adhurimi i Athinas Poliadhos në Korinth si edhe në Korfuz, në Ambraqi dhe në koloni të tjera Korinthiase ishte i njohur me emrin Finiqi dhe prej saj iu dha emri
i muajit Finikeon dhe të një kodre në Korinth
Korinth.

MITI I ARAHNIT “MARET” E
FINIQIT DHE ‘TARANDE
LLA’ NË ITALINË E JUGUT
Burimet shkencore vërtetojnë
gjithashtu se Athina Finiqi korrespondon njëkohësisht me Athina
Erganin, mbrojtese të punës së
krahut dhe kryesiht të tekstilisteve dhe të ngjyrosësve me

Vallja ‘Tarandella’ në Italinë e Jugut

ngjyrën Finikon, të kuqën e purpurt.
Është i njohur miti i Arahnit,Merimangës. Arahni, një vajzë e
re kishte fituar famë të madhe në
tekstile dhe qendistari, aq sa dhe
vet Nimfet e adhuronin. Mirëpo
ato e lidhnin aftësinë e saj me faktin se kishte mësuar artin e vet
pranë perëndeshës Athina. Arahni, duke qenë se nuk donte të kishte këtë lidhje, ftoi perëndeshën
Athina (Palladha në këtë rast) në
konkurrim. Perëndesha u paraqit
si një grua plakë dhe i kërkoi Arahnit-Merimangës më shumë maturi.
Ajo u përgjigj me arrogancë.
Perëndesha zbuloi identitetin e vet
dhe konkurruan. Tekstili i Merimangës me pamje nga jeta erotike
e
perendive,
nevrikosi
perëndeshën Palladha, që e transformoi të renë në një insekt me
helm që do të thurte vazhdimisht
duke tërhequr cepin e fijës së vet.
Sipas mitologjisë Arahni e kishte origjinën nga Lydhia në Azinë e
Vogël. Ky fakt se bashku me luajalitetin konvencional të kronotoposit
në mitet, ndihmon për të parë afërinë
e Arahnit (Merimangës) me Epirin.
(Bëhet fjalë për pikëpamjen e
gjithëpranuar se shumë qytete dhe
fenomene mitologjike që kërkohen
në Azinë e vogël gjenden në Epir dhe
anasjelltas. Shembull kuptimplotë
përbën komunikimi i Trojës më Epirin, si edhe fakti se komunikimi midis ketyre dy rajoneve ka qenë i panderprerë deri në historinë moderne)
Ndihmon në këtë ecuria e traditës
së arahnit-merimangës në jetën e
Epirit dhe të krahinave me kulturë
të ngjashme me të.
Në Finq u gjend një reliev prej ari
me figurën e arahnit-merimangës.
Diçka e ngjashme u perserit edhe
në Kretë. Gjithashtu në zonën e
Epirit, si edhe në Italinë e Jugut
(Magna Greece), egziston miti i
përbashkët me merimangën helmatisese dhe kafshimet prej saj të
grave. Lidhet me gratë jo si hyjni,
por me gruan epirotase që ishte e
zonja e tokës, e natyrës, bartese e
civilizimit, e sigurimit dhe vijimësisë së jetës. Praktikisht ajo ishte
e ekspozuar tek sulmet e merimangës, i cila njihet edhe si “e veja
e zezë” pasi mund të shkaktonte
edhe vdekjen
Deri vonë, madje edhe deri pas
Luftës së Dytë Botërore, këtu ruhej tradita, sipas së cilës që të shpetonte nga kafshimi helmatisës i
merimangës, gruan e kafshuar e
vendosnin në pleh organik në dekombozim (proces gjatë të cilit
prodhohet nxehtësi) Rreth e qark,
si në vajtimet e lashta, rrinin gra,
me emrin Maria-Mare, të cilat duhej të këndonin formula magjike
apo dhe të vajtonin.

Temperatura dhe vetia e plehut
organik, por më shumë krijimi i
vetbesimit tek gruaja e dëmtuar
për shpëtimin e saj, çonte në
shërimin e saj.
Provokon interes emri Marie –
Mare. Në Finiq me këtë emër ka
gjasa të thirreshin vajzat e virgjëra. Ekziston një varg i një këngë
të stërlashtë popullore që i referohet qytetit të Finiqit i cili, sipas
kësaj kënge, kishte 9 mijë Mare, të
cilat sipas kujtesës popullore, kur
hynin në valle zhurmat e zbukurimeve të tyre prej ari e argjendi dëgjoheshin në një largësi prej dhjetë
kilometrash. Argumenti është i
mjaftueshëm për të bërë një
paralelizëm tjetër në retrospektivë. Është e njohur se figura e
Shën Mërisë adoptoi cilësi nga më
të mira të perëndive gra të lashtësisë. Në krye të tyre qëndron
perëndesha Athina. Nuk identifikohen thjeshtë nga fakti i të qenit të virgjëra. Dihet se festa e madhe 15 gushtit, kushtuar fjetjes së
Shen Merisë koençidon me festën
më të madhe në Athinën e lashtë
që i takonte lindjes së Athinasë.
Nuk është gjithashtu rastësi që
tempulli i Athinas në Akropolin e
Athinës u bekua dhe shndërrua
nga Justiniani në kishën kryesore
të Athinës dhe tempulli mori emrin
Shen Meria Athiniote. Mund të vihet re akoma se Athinaja u lind nga
koka e Zeusit. Shen Meria lindi me
mënyrë hyjnore njeriut e Zotit.
Sigurisht, pas dekretit të Justinianit nga ky fenomen nuk bëri
përjashtim as Epiri e Finiqi. Por
ajo që dallon është fakti se shumë
nga këto tempuj i kushtohen virgjëreshës Shën Mëri. Nga 78 manastire në pjesën veriorie të Epirit, 49 i përkushtohen Shën Mërisë.
Ngjashmëria me Italinë e Jugut
Në Italinë e Jugut, e njohur
si Magna Greece, e cila zotëron
lidhje të drejtpërdrejta dhe diakronike me Dodonën dhe Epirin dhe
Kretën, ekziston gjithashtu e njëjta traditë për shpëtimin e gruas së
kafshuar nga merimanga, duke
ruajtur madje rregulla paganistike. (Folklori i këtushëm, si zakonisht, i hoqi kësaj tradite anën funksionale, shpëtimin e viktimës nga
helmi dhe e shfrytëzoi për krijimin, fillimisht të një valleje popullore, e cila në vijim u shndërrua
në një identitet me vete i stilit
“pop”, me famë ndërkombëtare.)
Bëhet fjalë për vallen e Tarandelës,
të arahnit-merimangës. Në Italinë
e Jugut gratë e kafshuara nga
merimanga quheshin Tarandane.
Merimangat quheshin Tarandelat.
Ato ishin të ngjyrave të ndryshme.
Ngjyra lidhet me rrezikshmerinë
për jetën e gruas. Kafshimi i merimangës se çdo ngjyre tjetër me përjashtim të ngjyrës së zezë bëhej me
tropare dhe vajtime si në rastin e
Finiqit dhe Epirit. Në rastin e kafshimit nga merimanga e zezë, gratë
e tjera mirrnin gruan e kafshuar
dhe tundini fortë e pafundësisht
me lëvizje nga më të ndryshme.
Organizmi, nëpërmjet djersës dhe
gjakut që rridhte, jashtëqiste helmin dhe tarantana shpëtonte nga
dhimbja dhe pasojat e tjera. Lëvizjet që imponoheshin në raste të tilla, kujtonin më shumë ritmet dionisiake, diçka që u adoptua sot nga
ritmet folk të vallës së Tarandelës.
Emri Tarandelë gjithashtu vjen
nga emri i qytetit Tarando në të
njëjtën krahinë, themelues i të
cilës është Tarandua, mitologjik, i
biri i Posidhonës dhe i Satirës, vajzës së mbretit të Kretës Minoa.
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PËRKUJTIM
NGA ERMIRA XHOMAQI
100 vjetori i Liceut Francez të Korçës, përbën një ngjarje të shënuar në historinë e shkollës shqipe,
sepse që në vitet e para pas Pavarësisë, ky lice luajti një rol sa të
veçantë aq edhe të rëndësishëm në
formimin e elitës shqiptare të kohës dhe përhapi në Shqipëri kulturën franceze dhe vlerat e saj.
Frekuentimi i këtij liceu për
pjesën më të madhe të atyre të rinjve arsimdashës nuk ishte një rastësi, por konsideohej si një portë e
hapur drejt Europës. Dhe prej
këtu merr udhë një histori e gjatë
e pambarimtë e intelektualizmit
shqiptar, gjurmët e të cilit me
gjithë dramën e pësuar nën diktaturë mbërritën të gjalla deri në
ditët tona! A ishte vallë zgjedhja e
këtij liceu, ajo që do të udhëhiqte e
do të përcaktonte në vitet e mëpasme fatin e jetës së asaj rinie të pasionuar pas dijes e kulturës perëndimore?!
Duke reflektuar këtë pyetje
ndoshta shumëkush prej nesh
sjell ndërmend atë institucion arsimor të shquar i cili funksionoi
gjatë gjithë periudhës ndërmjet dy
luftërave botërore, nga viti 1917
deri më 1942. Asokohe koloneli
francez Descoins, me urdhër të
gjeneralit Maurice Sarrail, komandant i ushtrisë së Lindjes dhe
i forcave të Antantës, nënshkruan protokollin që shpallte krijimin e Republikës Autonome të
Korçës, me president Themistokli
Gërmënjin, nën mbrojtjen ushtarake të ushtrisë franceze. Në të njejtën kohë Komisioni Ndërkombëtar i Kufijve i ripërcaktoi Shqipërisë kufijtë e vitit 1913 dhe më
25 tetor 1917, Franca, bëri të mundur hapjen në Korçë të një Liceu
Francez. Menjëherë pas formimit
ky lice, i cili më vonë do të quhej
edhe Lice Kombëtar, do të bëhej një
nga më të njohurit në Ballkan, për
cilësinë e programeve mësimore
dhe të mësimdhënies, ndërkohë që
krijimi dhe funksionimi i tij u bë
pjesë e një historie të lidhur
pazgjidhshmërisht me peripecitë
politike që kalonte Shqipëria dhe
qyteti i Korçës në ato vite. Sipas
Jacques Bourcart-it, një gjeolog i
Armatës Franceze të Lindjes i cili
ka jetuar ato vite në Korçë, Franca ishte lëkundur fillimisht për
hapjen e Liceut, dhe kjo për të mos
provokuar zemërimin e qeverisë
greke e cila synonte kontrollin e
plotë të kësaj zone të Shqipërisë.
Megjithatë koloneli Descoins këmbënguli deri në instancat më të
larta franceze dhe paraqiti projektin e krijimit të këtij liceu, programet shkollore të të cilit ishin
krejtësisht të njëjtë me ata
francezë dhe për këtë arsye Ministri francez i Arsimit Edouard Herriot-i, vendosi që diplomat e maturanteve të Liceut Francez të Korçës të ishin të barasvlershme me
diplomat e bakaloreatëve në
Francë.
Pikërisht aty, në bankat e këtij
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Prej Liceut Francez të Korçës nis udhën një histori e gjatë e pambarimtë e intelektualizmit shqiptar, gjurmët e të cilit
me gjithë dramën e pësuar nën diktaturë mbërritën të gjalla deri në ditët tona! A ishte vallë zgjedhja e këtij liceu, ajo
që do të udhëhiqte e do të përcaktonte në vitet e mëpasme fatin e jetës së asaj rinie të pasionuar pas dijes e kulturës
perëndimore?!

Tragjedia e studentëve të
Liceut Francez të Korçës
Nga auditorët europianë, në humnerën e diktaturës
liceu, qindra të rinj shqiptarë u
mbrujtën me idetë e iluminizmit e
të së drejtës, të barazisë, të pluralizmit e të demokracisë, nisën projektet e tyre të para plot shpresa e
dëshira për të ardhmen, lexuan
për herë të parë pamfletet e Hygoit, admiruan Volterin në vlerësimin e tij për Gjergj Kastriot
Skënderbeun, si edhe mësuan për
gjithë ata shkrimtarë francezë që
kishin ngritur lart figurën e
heroit tonë kombëtar. Një frymë e
re u ndje në gjeneratën e tyre dhe
në krejt shoqërinë shqiptare, një
entuziazëm i ri i mbartur nga ata
studentë të talentuar, të etur për
dije e kulturë, të cilët studiuan më
pas në mbarë qytetet europeane:
në Romë, Paris, Montpellier, Toulouse, Grenoble, Lyon etj, duke
krijuar kështu atë plejadë të
çmuar të elitës shqiptare, ëndrra
e së cilës për një Shqipëri të re, do
të zhytej shpejt dhe dhimbshëm në
terrin që i ofroi diktatura.
Pjesa më e madhe e studentëve
shqiptarë të ardhur në Francë në
vitet ‘20-’30, kishin mbaruar Liceun Francez të Korçës dhe kjo edhe
për faktin se vetëm studentët e
këtij liceu pranoheshin pa kryer
studime plotësuese në universitetet franceze dhe integrimi i tyre
në to ishte i menjëhershëm. E ndërsa për disa prej këtyre liceistëve
jeta pasuniversitare vazhdoi një
rrjedhë relatisht të qetë e të patrazuar, për shumë të tjerë vorbulla e
saj i përfshiu dhe i flaku ata në një
tragjedi të paparë.
Sigurisht ky shkrim merr përsipër jo të relatojë kalvarin nëpër
të cilin u rrokullis jeta e të rinjve
ish-liceistë të Korçës, të cilët pa
dyshim, nëse do të jetonin, do të
kishin qenë shtylla të forta në
fusha të ndryshme të mendimit ligjor dhe të drejtësisë shqiptare, të
shkencave politike dhe filozofisë,
të ekonomisë dhe letërsisë, të mjeksisë, inxhinjerisë dhe agronomisë,
të cilët do të vendosnin e do të ndërtonin bazat e një shteti shqiptar
europian e demokratik, por gjithsesi këto rreshta janë një përpjekje për t’u bërë homazh këtyre
personaliteteve, jeta e të cilëve
mori rrapëllimën e mbrapshtë dhe
humbi e u shkatërrua në vitet e
regjimit totalitar. Ata u shuan
mizorisht në kulmin e shkëlqimit
të tyre dhe ende nuk kanë gjetur
vendin që u takon në panteonin e

Bashkë liceistë në Liceun Francez të Korçës. Mes
tyre edhe A. Rami. Viti 1928

Bashkë liceistë në Liceun
Francez të Korçës. Mes tyre
edhe A. Rami. Viti 1930
mendimit intelektual shqiptar.
Historia e ish-liceistëve të Korçës,
dëshmon për energji të tëra njerëzore të pafajshme, mbytur me një
lehtësi kriminale nga “fitimtarët”,
nën diktaturë, ndërkohë që kontributi i tyre intelektual do të kishte qenë aq i çmuar dhe i vyer për
Shqipërinë e pasluftës.
I referohem këtu, pikërisht
viteve kur menjëherë pas çlirimit
të vendit, idetë perëndimore dhe
republikane të një elitë të përgatitur në nivelet më të larta të universiteteve europiane do të binin
ndesh me konceptin absurd stalinian dhe ideologjinë bolshevike të
Lindjes. Ideologji e cila iu diktua
Shqipërisë në atë periudhë nga
Enver Hoxha, një ish-liceist i Liceut Francez të Korçës, i cili u
kaloi tangjent studimeve të tij për

Historia tragjike e liceistëve
Historia e ish-liceistëve të Korçës dëshmon
për energji të tëra njerëzore të pafajshme,
mbytur me një lehtësi kriminale nga “fitimtarët”, nën diktaturë, ndërkohë që kontributi i
tyre intelektual do të kishte qenë aq i çmuar
dhe i vyer për Shqipërinë e pasluftës.

biologji në Montpellier. Në arkivat
Departamentale Herault të këtij
qyteti, në fondin e arkivave te
Fakultetit te Shkencave, ruhet
gjithashtu edhe dosja universitare
e diktatorit Hoxha në regjistrin
me numrin: 15 ETP 20439. Në dosjen
e tij nuk figuron asnjë notë dhe
asnjë diplomë. A mos ishte vallë
ky dështim shkaku i armiqësisë
së thellë të tij me bashkëliceistët e
Liceut të Korçës?
Fati i atyre, që në vitet e liceut
u kryqëzuan me diktatorin Hoxha, do të ishte tragjik. Ky
pikëtakim dhe përplasja e tyre
ideologjike, do t’u kushtonte shtrenjtë, shumë shtrenjtë mjaft prej
liceistëve të Korçës. Sepse shumë
prej tyre që e kishin njohur nga
afër Hoxhën, miq dhe shokë, por
edhe ata që e njohën në mënyrë të
rastësishme, u bënë pjesë e një
vargu të gjatë eliminimesh dhe
ekzekutimesh. Të konsideruar si
kundërshtarë politikë, edhe pse
me një potencial intelektual të
padiskutueshëm, ata përfunduan
pafajësisht në gijotinë, u internuan, u burgosën, u torturuan, u
vranë dhe u zhdukën, menjëherë

pas vendosjes të diktaturës në
Shqipëri.
Dhe lista e tyre është e gjatë
pafund...
Midis tyre edhe Sabiha Kasimati (1912-1951), vajza e parë shqiptare e diplomuar në Liceun
Francez të Korçës, e cila përfundoi studimet e larta në Fakultetin
e Shkencave Biologjike në Universitetin e Torinos në Itali.
Megjithëse nuk u angazhua në
politikë, ajo mbajti një qëndrim
protestues ndaj regjimit diktatorial. U arrestua në vitin 1951, pas
incidentit të bombës në Ambasadën Sovjetike në Tiranë dhe u
pushkatua pa gjyq më 26 shkurt
1951, së bashku me 21 intelektualë
të tjerë. Në vitet e gjata të internimit, pas lirimit nga burgu,
Abdulla Rami (1908-1973), bashkëliceist e në të njejtën klasë me
Kasimatin e Hoxhën në Liceun
Francez të Korçës dhe i lauruar
në jurisprudencë në Universitetin
e Montpellier-së,
do t’i kushtonte homazhit të
Kasimatit përkthimin e një prej
poemave më të njohura të poetit
francez André Chénier. Në dorëshkrimet e Ramit kam lexuar mes
vargjeve edhe këto rreshta shqipëruar prej tij:
Ç’përbuzje fisnike shprehnë
buzt’ e tua
Kur hakmarrësi xhelat erdh e
t’u afrua
Me kërcënim e vdekje që s’të
tundën fije...
Vet xhelati u zbeh me gjyqtarët
e zi
E senatori i pështirë me ministrat e tij
Kur ti e pambrojtur as që njohe
frikë
Fjala jote e ëmbël, e thjeshtë me
bujari
Ju mësoi që krimi sado llahtari
At’ që braktis jetën s’e trëmb
asnjë çikë.
Menjëherë pas përfundimit të
studimeve në Francë dhe kthimit
në atdhe, ai shërbeu si jurist e
gjyqtar në jugun e Shqipërisë dhe
më pas në Kosovë. Aderoi në
rradhët e nacionalistëve shqiptarë
të Ballit Kombëtar, me ëndrrën për
një Shqipëri të lirë dhe Etnike.
Arrestohet në dhjetor të vitit 1944
dhe vuan 18 vjet burg në birrucat
e Burrelit së bashku me vëllain e
tij të idealeve Hasan Rami (19051988), kujdestar konvikti në vitet
1927-1928 në Liceun Francez, më
pas drejtor shkolle në Krujë e në
Vlorë dhe nacionalist në rradhët
e Ballit Kombëtar. Ai u arrestua
në vitin 1945 dhe vuajti 10 vjet
burg.
Historia e liceistëve të Korçës
vazhdon më tragjedinë e mjekut
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...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri ishte relativisht
e njëtrajtshme. Kishim një shkrim, kushtuar një epistolari të rrallë të shkrimtarit
shqiptar Martin Camaj, me gruan e tij serbe. Të dy intelektualë, por që fati i vështirë i veçoi në dy jetë të ndryshme. Martini dhe Nina martohen në qershor të vitit
1951 në Beograd, së pari në bashki e në
fund në kishën katolike të Krishtit Mbret,
tue pasë si dëshmitar martese Ndue
Gjomarkajn dhe Skënder Kastratin, na
shkruan Arben Ndreca. Të dy përballin
shumë vështirësi ekonomike, por Nina

Enver Zazani (1908-1947), bashkëliceist edhe ai në të njejtën klasë me
Hoxhën, Ramin dhe Kasimatin në
Liceun Francez. Pas studimeve
për mjekësi në universitetin e
Lyon-it në Francë, Zazani, kthehet
në atdhe. Ai u lidh në ato vite me
lëvizjen Nacional Çlirimtare dhe
u zgjodh deputet pas zgjedhjeve të
para në Shqipëri. Por nuk vonoi
shumë dhe arrestohet me grupin
e parë të deputetëve, nën akuzën
“veprimtari ar miqësore ndaj
pushtetit popullor”, dhe pushkatohet më 4 shtator 1947. Po kështu
pushkatohet edhe juristi Qenan
Dibra (1910-1946), i cili pas mbarimit të Liceut Francez të Korçës përfundoi studimet e larta në fakultetin e Drejtësisë në Sorbonë, e më
pas shërbeu si atashe në Legatën
Shqiptare në Paris. Menjëherë pas
kthimit në atdhe ai punoi si jurist
duke qenë njëkohësisht edhe
përkrahës e pëfaqësues i organizatës së Legalitetit. Arrestohet në
vitin 1946 dhe pushkatohet së
bashku me 6 shokë të tjerë. I njëjti
fat tragjik me të do të ndiqte edhe
Hilmi Hysin (1913-1947), i pushkatuar në moshën 35 vjeçare. Pas pëfundimit të Liceut Francez të Korçës, në profilin e filozofisë ai diplomohet në Fakultetin Juridik të
Sorbonës dhe pas kthimit në atdhe shërbeu si Gjyqtar Paqtues në
Burrel, Berat e Tiranë e njëkohësisht aderoi në rradhët e Organizatës Balli Kombëtar. Arrestohet
në gusht të vitit 1947, për “veprimtari kundër regjimit diktatorial”
të sapo ardhur në pushtet dhe
pushkatohet në janar të vitit 1948.
Këtë faqe historie e plotëson
edhe emri i Foto Balës (1908-1991),
i cili pas Liceut Francez të Korçës,
studioi filologji dhe filozofi në Universitetin e Montpellier-së. Pas
kthimit në Shqipëri ai emërohet
mësues i filozofisë dhe i gjuhës
frënge në Liceun Francez të Korçës. Arrestohet menjëherë pas
zgjedhjeve të vitit 1945 dhe dënohet me burgim të përjetshëm, nga
të cilat vuajti 17 vjet. Atëherë ai i
shkroi një letër Enver Hoxhës,
shokut të liceut, ku e kritikonte
për veprimet e tij dhe si pasojë e
kësaj familja e tij u dergj në internim.
Fati tragjik i bashkëliceistëve
të liceut të Korçës do të ndiqte edhe
Myslim Çarçanin (1908-1987), një
nga liceistët më të talentuar në
matematikë, i cili pas liceut shërbeu si kryetar komune në disa
qytete të vendit. Gjatë luftës, edhe
ai u përfshi në Organizatën e Ballit Kombëtar të Delvinës. Më 15
prill të vitit 1945 arrestohet për
veprimtari antikomuniste dhe
prangoset. Dënohet me vdekje, por
dënimi i tij u kthye në burgim të
përjetshëm dhe së fundi vuajti 7
vjet në burgun e Burrelit.
Golgota e kësaj tragjedie
liceane do të pëfshinte edhe mjaft
personalitete të tjerë. Mes tyre
edhe Aleko Turtulli ( 1910-1988), i
cili pas mbarimit të Liceut Francez
të Korçës, përfundoi studimet në

shkollën e Lartë të Tregtisë në
Montpellier. Pas kthimit në atdhe
ai i kushtohet marrëdhënieve tregtare, por shumë shpejt arrestohet
dhe burgoset për “veprimtari
ar miqësore” e vuan 10 vjet në
burgjet dhe kampet e punës. Po
ashtu edhe inxhinieri Adem Beli
(1909-1998), i cili pas mbarimit të
Liceut përfundoi studimet e larta
për agronomi në Toulouse. Pas
kthimit në atdhe, me titullin e inxhinierit agronom, ai shërbeu si
Drejtor i Përgjithshëm i Bujqësisë
në Ministrinë e Ekonomisë dhe
aderoi në Organizatën Balli Kombëtar. Arrestohet në vitin 1946
me grupin e deputetëve dhe dënohet me 20 vjet burg nga të cilat
vuajti 8 vjet. Vetëm pak vite më
vonë bashkëliceisti me të i Liceut
Francez të Korçës Mustafa Kadilli (1914-1990), pushohet nga puna si
mësues për motive politike dhe
megjithëse në një gjendje shumë të
rëndë shëndetësore, detyrohet të
punojë punë krahu të rëndomta.
Tragjedive të liceistëve të mësipërme do t’ju shtoheshin edhe
plot emra të tjerë si: Nedin Kokona (1908-1998), Xhevdet Kapshtica
(1906-1993), Aziz Vrioni (1914-1993),
Asllan Ypi (1911-1980), Felatun Vila
(1908-1967), Fetih Selenica (19061961), Xhelal Shënapremte (19131979), Alqi Nushi (1915-1995), të cilët
pas mbarimit të Liceut Francez të
Korçës, studiuan për Drejtësi në
Francë dhe plot ëndrra e dëshira,
me valizhen e iluzioneve në duar,
u kthyen në Shqipëri, por shumë
shpejt ata u dënuan, u burgosën
dhe u internuan familjarisht.
Golgota e jetës së tyre pulson
ende sot dhe gjurmët që ata lanë
në auditoret e dijes i dhanë
shpresë e forcë një gjenerate të
re... Sa europian ishin ata, po aq
atdhetar mbetën deri në fund të
jetës së tyre. Një jetë e gatuar në
një shesh paradoksesh, dhimbjesh, furtunash dhe padrejtësish,
ku përzihen së bashku komeditë
dhe tragjeditë, vendet dhe gjuhët,
idealet dhe kulturat, shpresat dhe
ëndrrat, vuajtjet dhe filozofitë…
Ndaj dhe historia e tyre më sjell
ndërmend një shprehje të famshme të Hygoit të madh që thotë:
“Rruga e dijes shpesh kalon mes
qelive”... madje edhe më tej, në Shqipëri për mjaft nga studentët liceistë të Korçës, ajo kaloi përmes
tragjedive...
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ka edhe probleme shëndetësore. Martini studjon në Romë, viziton katundet arbëreshe për me hulumtue rreth gjuhës
së tyne dhe bashkëpunon me Shêjzat e
Koliqit. Ndërkaq nis me u afirmue si shkrimtar në rrethet kulturore të emigracionit, shkruan Arben Ndreca. Të dy i
kushtohen shumë prirjeve të tyre dhe në
vitin 1962 ajo do të shkojë pranë Martinit
në München, ku do të punojë për pak vite
pranë München American Elementary
School si mësuese dhe bibliotekare. Ndarja përfundimtare me Martinin ndodh në
vitin 1968, dhe mbas kësaj date Nina kthehet në Milano ku do të jetojë deri në nëndor të vitit 1987. Shkrimi më shumë ishte

një gjendje njerëzore dhe respekti për
këtë familje. Problem ishte te fotoja e përdorur dhe autori e kishte disi problem që
ajo të mos shpërdorohet, ashtu si ndodh
rëndom në median tonë...
Kujtim Morina, diplomati dhe përkthyesi i njohur solli në këtë numër Derek Ëalcott, me një përkthim aspak të lehtë nga
origjinali. Mbase duhej të ishte pak më
barok përkthimi i tij, aman figuracioni disi i
vështirë për publikun tonë, e justifikon
përkthyesin … Në këtë numër patëm dhe
poezi nga Feride Papleka, ardhur pak javë
më parë. Brishtësia dhe delikatesa e ndjenjës e vesh të gjithë këtë cikël poetik
duke na dhënë një botë të gjerë dhe shumë

kërkuese ndaj kanoneve estetike prej
autores…Autorja duhet të jetë disi e
mërzitur me vonesën relative të botimit.
Si zakonisht vazhdon specialja kushtuar Dritëro Agollit, që do të ndjekë dhe
disa javë të tjera, por që autori Shpëtim
Çuçka në këtë numër na kish përcjellë
në qasjen e tij sa i takon historisë.
Në këtë numër pati vend edhe për
një vështrim të romanit “Nomeja e
Largët” të Faik Ballancës. Autori Premçi
ishte i pakënaqur me autorin për
vonesën pak javëshe të botimit të
tij....Numri mund të thuhet se ishte relativisht i zakonshëm dhe shumë larg pritshmërive tona.

“Tregu i librit po përballet me një sërë sfidash, si pothuajse të gjitha tregjet e tjera, që
kanë të bëjnë me ndikimin e teknologjive të reja, me një demografi në ndryshim e sipër, me
një krizë ekonomike me pasoja afatgjata, etj. Nëse ka një rënie të lexueshmërisë, unë do
t’ia vishja këtë një trendi më të përgjithshëm, pothuajse global”, thotë botuesja Berhami.

Loreta Berhami
“Nuk besoj se ka ndryshuar ndonjë gjë, por...”
Drejtoresha e botimeve “PEGI” flet për “Milosao”. Çfarë
shikon ajo si problematika në këtë vit dhe ndryshimet që kanë
pasuar në muajt e fundit në tregun e librit...
Me çfarë prezantimesh të reja
vjen PEGI në këtë vit dhe cilat
janë risitë e botimeve të saj?
“Sivjet, vetëm për panair, do të
botojmë një sërë titujsh të rinj, për
të rritur e për fëmijë. Si prozë, për
të rriturit kemi: vëllimin e tretë të
serisë “Mikesha gjeniale” nga Elena Ferrante, të titulluar “Histori
arratie e qëndrese”, “Posta” nga
Charles Bukoëski (si dhe ribotimin e “Femrat” me një sërë rregullimesh redaktoriale), “Zemra
vërtitëse” nga Donal Ryan (libër
fitues i disa çmimeve dhe shumë i
vlerësuar nga kritika), si dhe romanin e dytë të autores shqiptare
Enit Karafili, i titulluar “Dhunë e
dhunti”. Ndërsa kemi edhe një
vëllim me poezi “poema të huaja”
nga Entela Tabaku. Për fëmijët
kemi vazhduar botimin e titujve
nga seritë më të ndjekura, si
Jeronim Stilton, Martina, Olivia
apo Nina. Për adoleshentët, do fillojmë një trilogji të re nga autorja
Kerstin Gier, të kritikuar shumë
pozitivisht, me titullin “E kuqe

rubini”.
Çfarë ka ndryshuar në mjedisin e librit në këtë vit kalendarik, në konceptin tuaj?
“Nuk mendoj se ka ndryshuar
ndonjë element madhor. Ka
përmirësime të vogla natyrisht,
por të rëndësishme: vë re që gjithmonë e më shumë botues po kthehen drejt titujve, që ne të fushës
do t’i quanim “letrarë”, dhe ky është një zhvillim për t’u duartrokitur. Ka një sensibilizim publik
gjithmonë e më ballëlartë në lidhje
me leximin dhe librin. Gjithashtu,
mendoj se disa nga profesionistët
e fushës po tregohen më të

HESHTJA E LIBRIT...
NGA BEN ANDONI
Afrimi i kohës së mbajtjes së
Panairit të Librit e kujton publikun për një nga ngjarjet më të
rëndësishme kulturore për botën
shqiptare. Paçka ankimeve të
përhershme të botuesve shqiptarë;
problematikës reale, e cila qëndron mbi shpatullat e tyre; politikës së librit; jemi dëshmitarë që
libri si shumë sfera, që lidhen me
jetën tonë ka bërë përparime.
Mbase të vogla, por ato janë të
prekshme prej titujve dhe autorëve të sjellë. Panairi nuk është
se lidhet shumë me politikën, që
duhet thënë, se bën më shumë
zhurmë sesa ka plane bazike për
funksionalizimin e një strukture
inkurajimi. E megjithatë nuk
mund të mohohet se ka një qasje
më të mira të ideve të Ekzekutivit
për librin me mbështetjet e përkthyesve dhe autorëve vendas. A

është e mjaftueshme? Afërmendsh nuk shkon fare me kushtet ku
jetojmë sepse ndihma e shtetit
pritet të jetë shumë më e madhe
për promovimin e librit shqip dhe
shkuarjes te publiku. Ashtu, si
projektimi i të ardhmes prej Shtëpive Botuese dhe promovimi i
autorëve shqiptarë prej tyre duhet
të jetë shumë e shumë më i madh,
krahasuar me politikën e sotme
botuese, ku vetëm një pakicë e autorëve nuk paguajnë për librat e
tyre.
Por duhet të veçojmë edhe aspekte të tjera. Sot e kësaj dite, megjithë
politikën e premtuar të pushtetit
qendror dhe atij lokal, libri nuk
shkon më në duart e shqiptarëve,
kudo që ata jetojnë. Ka qytete që
prekja e librit mungon thellësisht
prej mungesës së librarive, duke
lënë jashtë hartës fshatrat, ku në
jo pak syresh problemi më i madh
është vetë mbijetesa sesa libri.

kujdesshëm me cilësinë e punës së
tyre. Këto janë të gjitha hapa të
vogla ndoshta, por në drejtimin e
duhur”.
A duket se libri po përballet
me humbjen e lexuesit shqiptar?
“Lexuesi shqiptar nuk ka se si
të humbasë, pasi thellë-thellë, ai
do të parapëlqejë gjithmonë të lexojë në shqip. Tregu i librit po përballet me një sërë sfidash, si
pothuajse të gjitha tregjet e tjera,
që kanë të bëjnë me ndikimin e
teknologjive të reja, me një demografi në ndryshim e sipër, me
një krizë ekonomike me pasoja
afatgjata, etj. Nëse ka një rënie të
lexueshmërisë, unë do t’ia vishja
këtë një trendi më të përgjithshëm,
pothuajse global. E megjithatë, siç
e kam thënë shpesh, në të ardhmen, jam e bindur që njerëzimi (e
kështu edhe shqiptarët) do t’i kthehen kënaqësisë së leximit dhe do
të rizbulojnë një nga ato veset e
magjishme që nuk të bën dëm. A
do të jemi ne gjallë për ta parë këtë?
Kjo është tjetër çështje”.
E megjithatë organizimi i
Panairit 2017 është një ogur i mirë
sepse është një vëmendje në atë që
do bëhet me botimet në një vit kalendarik, por edhe një moment prehje, ku botues, autorë, përkthyes
takohen dhe komunikojnë me njëritjetrin. Paqtohen, mirëkuptohen,
shpesh mllefosen por edhe bëjnë
plane. A mund që të bëhet më
shumë? Këtë askush nuk mund ta
thotë nga pjesëmarrësit botues, që
preferojnë se opinionet t’i ndajnë me
tarafet e tyre, por kurrë publikisht.
Zakonisht
ato
që
thuhen
shënjestrojnë ata që s’duan, por
kurrkush e ka të vështirë të bëjë
Mea Culpën dhe të derdhë pak
paqtim në ditët e librit. “Milosao” u
përpoq të ndajë opinione me disa
botues. Por ftesës, megjithë premtimet e përgjigjes në kohë, iu
përgjigj vetëm një botuese!!! E
urojmë, gjithsesi, mbarëvajtjen e
mirë të këtij panairi dhe presim
risitë e tij. Presim, po ashtu edhe
propozimet e botuesve shqiptare,
që libri të mos heshtë kaq shumë
si deri më tani...
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Poema “Baballarët” (1969) është ndër veprat më të mira në
mënyrë absolute jo vetëm të
Dritëro Agollit, por edhe të letërsisë sonë në tërësi. Të shumta janë
cilësitë e një krijimi të tillë. Së pari,
tema. Ne sot në këtë shoqëri faqe
me nder demokratike jemi njohur
me fakte të dendura të vrasjes së
prindërve nga fëmijët. Po edhe
përtej këtyre fakteve jemi përditë
në dijeni të marrëdhënieve aspak
dashamirëse, të ngrohta e nderimplota, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Dhe kudo problemet përmblidhen te paratë dhe te liria e pakufizuar, liria pa detyrime, që
kërkon të ketë ky apo ai pjesëtar i
familjes ndaj pjesëtarëve të tjerë.
Jo se brezi i baballarëve të kohës së D. Agollit ishte pa të meta.
Jo se në familjet e atyre brezave
gjithçka ishte si në vaj. Çështja
kryesore e një familjeje, si qelizë
bazë e shoqërisë, është që përvoja
– e ëmbël dhe e hidhur – e brezit të
rritur t’i përcillet në mënyrë të
përmbledhur e të pastruar brezit
të ri. Këtu, ndër të tjera dhe në një
masë shumë të madhe, qëndron
shkaku se përse shoqëria njerëzore ecën përpara me shumë vështirësi e me ripërsëritje të vazhdueshme, madje edhe rikthime
pas: stafeta e shprehive të punës e
të sjelljes shoqërore dhe thesari,
sado i vogël, i njohurive të fituara
nga njëri brez nuk i përcillen si
dhe sa duhet brezit tjetër, qoftë për
paaftësi të brezit të rritur, qoftë
për mungesë dëshire të brezit të
ri.
Temë e gjerë, praktikisht e pashterueshme.
Po le të shohim trajtimin që i
bën asaj D. Agolli:
Në shpate ngjiti e nga shpatet
zbrisni
Të hollë si kosore e jataganë;
………………………………
Ju shpien udhët në ara e qytete
Dhe s’prehi kurrë
e s’rrini kurrë,
Po gjithnjë kërkoni nëpër jetë,
Godisni me çekanë e mbillni
grurë;…
Të dish të zbërthesh thelbin e
jetës së një brezi, thelbin e jetës në
tërësi, është detyra më e madhe,
pasi së këtejmi buron edhe detyra
tjetër shumë e madhe: të përcaktosh rrugën që duhet ndjekur.
Egoizmi dhe shpirti i vogël nuk e
lejojnë njeriun as të hedhë hapin
e parë, as të gjejë rrugën për hapin tjetër.
Në këtë drejtim Dritëro Agolli
ka goditur menjëherë në shenjë.
Ai ka gjetur tiparin kryesor të baballarëve të brezit të tij: njerëz të
thjeshtë e thatimë, që janë në
lëvizje të vazhdueshme, në veprimtari të vazhdueshme.
Ky përcaktim i saktë, kjo e goditur në shenjë, flasin jo vetëm për
tiparin e brezit të vjetër. Ato zbulojnë edhe tiparin kryesor të
Dritëro Agollit si njeri e si poet:
nderimin e tij për baballarët dhe
për punën e tyre, si simbole të së
cilës janë gjetur çekani dhe gruri.
Lexojmë më tej portretin poetik të baballarëve:
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Të dish të zbërthesh thelbin e jetës së një brezi, thelbin e jetës në tërësi, është detyra më e madhe, pasi së këtejmi buron
edhe detyra tjetër shumë e madhe: të përcaktosh rrugën që duhet ndjekur. Egoizmi dhe shpirti i vogël nuk e lejojnë
njeriun as të hedhë hapin e parë, as të gjejë rrugën për hapin tjetër...

Për poemën “Baballarët” të
Dritëroit dhe mesazhet e saj
Dhe hapni libra e gazeta hapni
Dhe ulni mbi shkronja kokën;
Mendimin e shekujve mundohi
ta kapni,
Mendimin e shekujve e mendimin e kohës.
Të tillë i sheh poeti baballarët:
njerëz që me anë të punës e mbajnë
të gjallë jetën duke ia ndryshuar
faqen botës dhe që përmes leximit
të librit e gazetës mundohen të
rrokin mendimin e shekujve dhe
mendimin e kohës. Njerëz të punës
dhe njerëz të mendjes…
Lexojmë vargjet e poemës dhe
e kemi të vështirë të besojmë sa
kanë ndryshuar brezat. Sot njerëzit u mësuan pa punë. Dhe vetë
puna sot ka një kuptim fare të
ndryshëm nga dikur dhe fare pa
përmbajtje serioze. Sot njerëzit u
mësuan të ndjekin vetëm televizionin, e shumta, internetin, të cilët
përhapin jo pak gjëra të pasakta e
të pavërteta. Sot leximi i librit është kthyer në diçka të rrallë, në diçka të dalë mode. Edhe për shkak
të vetë librave që sot botohen.
Shkruan poeti më tej:
Dhe shihni si lag djersa jonë
digën,
Dhe shihni si bie djersa nëpër
valët,
Që fusnin në kasolle tmerr e
frikë,
Kur shfrynin si rrebesh me
nëntë ballë.
Njerëz të punës baballarët,
njerëz të punës bijtë. Kjo është
mënyra më e mirë e trashëgimit të
vlerave në një shoqëri. Jeta ka
dëshmuar dhe dëshmon se njeriu
i punës e çmon dhe e ndjek kurdoherë me interes punën, edhe të
tjetrit qoftë, aq më tepër të bijve të
tij. Lind pyetja: Po sot? Çfarë mund
të soditin njerëzit e dikurshëm të
punës, kur rrinë kafeneve? Ndjekin me sy se si rri shitësi në dyqanin ngjitur duke pritur blerësit?
Punë është kjo? Punë i thonë
kësaj?
Poeti na sjell para syve edhe të
tjera pika takimi mes dy brezave
të kohës së tij. Për shembull, çështjen e zakoneve të vjetra:
Ju vetë ligjin e përgjakur prishët
Që kur ne malit dolëm partizanë;
Ju vetë ligjin e hakmarrjes grisët,
Kur bashkë ndiqnim laron dhe dushmanë…
Ashtu si heshti krisma e hakmarrjes,
Po heshtin edhe pashkë e ramazanë,
Se rrugën tonë drita e ka larë,
Se baballarë e bij një zemër kanë…
Vargjet e mëposhtme të poemës sikur e prekin
drejtpërdrejt kohën tonë:
Dhe pranë radios mendjen rrini vrisni:
“Si shkojnë baballarë e bij në botë?”
……………………………………
Bërtasin narkomanët:
“Etërit janë mykur,
Me ta në paqe ne,
modernët,
s’rrojmë,
Në pleqërinë e tyre janë zhytur

Dhe mes anakronizmave notojnë!”
Si e shihte D. Agolli marrëdhënien etër-bij, baballarë-fëmijë, në poemën e tij?
Ju,

baballarë,

keni djem të mirë,
Se ëndrrat i bashkuam në një ëndërr,
Se grurin tok e kemi shirë,
Ndaj njëri-tjetrin nuk e shohim vëngër
Dhe kur dikush,
këlysh mikroborgjezi,
Me petkun progresiv na vjen vërdallë
Dhe sherrin etër-bij kërkon të ndezë,
Ia shkulim dhëmbë
e dhëmballë…
Ç’mund të themi ne sot, në lexofshim të tilla vargje, ndërkohë që
të tjera lajme na vijnë nga televizioni dhe nga shtypi? Njerëzit kanë
të drejtë të mbledhin supet me
mosbesim. Nuk ka sot asnjë
normë morali familjar që nuk është shkelur. Në këtë mes edhe normat që rregullojnë marrëdhëniet
etër-bij.
Pa ndalur te shkaqet e kësaj
shpërbërjeje të marrëdhënieve
mes dy brezave, nuk mund të mos
sjellim ndër mend dy dukuri: e
para, përçmimin që përhapi shtypi pas vitit 1991 për punën dhe jetën
e baballarëve; e dyta, faktin që
nuk u gjet asnjë shkrimtar a poet
të shkruante një vepër kushtuar
nderimit të brezit të baballarëve.
Ndërkaq poema “Baballarët”
mbyllet me vargjet:
Dhe shkojnë motet,

bën të sajën koha,
Ju plaki edhe kërrusi si kosorë,
Po para nesh ju ngrihi si epoka,
Fisnikë,
madhështorë!...
Poezia mund të lindë nga shtysa
të shumta e të shumëllojshme.
Dhe mund të thuhet pa lëkundje
se shtysa e një poezie, e një krijimi
artistik, në fund të fundit shtysa
për çdo veprimtari dobiprurëse –
prodhuese, shkencore a artistike
– ka ndikim përcaktues në rezultatin e veprimtarisë. Një shtysë e
vockël do të japë detyrimisht një
rezultat të vockël. Një shtysë e
madhe, e përjetuar thellë, do të

japë patjetër një vlerë të madhe e
afatgjatë.
Poema “Baballarët” është një
vepër e madhe, për arsyen se në
zanafillë të saj ka qenë një shtysë
e madhe, një shtysë e përjetuar
gjatë dhe thellë: ndjenja fisnikëruese e nderimit të birit për babanë si njeri të punës, nderimi i
brezit të bijve për brezin e baballarëve punëdashës e punëmëdhenj.
Dhe, meqë flasim për nderimin
e brezit pasardhës për brezin
parardhës, këtu ka edhe një moment tjetër në dukje të hollë, por
mjaft kuptimplotë: Ç’kuptojnë
njerëzit me fjalën “nderim”? Te
shpjegimi i dhënë për fjalën
“nderoj” në “Fjalorin e gjuhës së
sotme shqipe” (1980) lexojmë:
“Sillem mirë e me respekt të
veçantë kundrejt dikujt; shpreh
vlerësimin e lartë dhe respektin
për dikë”. Të ngjashme janë
shpjegimet edhe në fjalorë gjuhësh
të tjera.
Në vargjet e D. Agollit për baballarët ndihet një nderim, i cili
për mban diçka më shumë se
shpjegimi i dhënë në fjalor. Është
diçka, që nuk është thjesht
vlerësim, respekt, nuk është
thjesht mirësjellje. Dhe nuk është
as thjesht dashuri. Në rastin e
vlerësimit dhe respektit për dikë
duket sikur nisemi nga diçka
konkrete (nga një veprim a veprimtari e caktuar e dikujt), nga
diçka pothuajse e matshme ose e
peshueshme. Në rastin e dashurisë mbizotërojnë emocionet, përjetimet, ndjenjat.
Te qëndrimi i D. Agollit për baballarët ndihet një ndjenjë nderimi të thellë, që kapërcen çdo ndjenjë tjetër të mirë njerëzore (pa
rënë kurrsesi në fetishizim), ndihet një ndjenjë që nuk niset nga
gjëra të matshme a të peshueshme
me ndonjë mënyrë, një ndjenjë që
nuk merr shkas nga një veprim a
një veprimtari e caktuar, një ndjenjë që tejkalon ditët, javët e vitet,
që tejkalon kohën dhe që është shkrirë dhe bërë njësh me botën
tonë shpirtërore, me jetën tonë.
Është ndjenja e thellë e një dashurie të thjeshtë e njëkohësisht të
shenjtë, një ndjenjë mirësie,

dhembshurie e dashurie të
pabujshme, e cila me thjeshtësinë
dhe shenjtërinë e saj arrin të ngrihet në shkallën më të lartë të
ndijimit dhe përjetimit, ngaqë vetë
objekti i një ndjenje të tillë qëndron në shkallën më të lartë. Është fjala, pra, për një ndjenjë fisnike dhe fisnikëruese në shkallën
më të epërme. Dhe pikërisht ky
nderim, ku shkrihen mirësia,
dhembshuria dhe dashuria e
pabujshme, qëndron në thelbin e
nderimit dhe dashurisë së njeriut
për vendlindjen. Pikërisht ky
nderim i thellë për brezin e baballarëve dhe nënave është në
zanafillë të fjalëve “atdhe” dhe
“mëmëdhe”.
Nga gjithë kjo rrjedh në mënyrë
të arsyeshme dhe pothuaj të
vetvetishme se hartimi i fjalorëve
shpjegues, që janë themeli i një gjuhe të gjallë, duke qenë një veprimtari e mirëfilltë shkencore, do të
duhej të ushqehej e frymëzohej më
mirë nga nuancat e ndjenjave, që
ngjallin veprat e mëdha të artit.
Koha jonë ka aq nevojë për këtë
vështrim mbi brezin e baballarëve
tanë, ka aq nevojë për vargje të tilla. Por, sikurse ka ndodhur aq dendur në historinë e njerëzimit, ajo
që është e nevojshme për shoqërinë, ajo që është e domosdoshme për përparimin, kundërshtohet dhe luftohet me të gjitha
mënyrat, edhe ato më të papërfytyrueshmet dhe më të pabesueshmet.
Dhe vjen në kujtesë një pjesëz
domethënëse nga filmi “Skënderbeu”. Teksa i dërguari i Skënderbeut, Tanush Topia, i drejtohet
dozhës dhe senatit të Venedikut
për të kërkuar ndihmë në luftën
kundër turqve, vjen dhe e mbështet fjalën e tij edhe një poet venedikas. Dhe si ia kthen dozha poetit? “Ndjenjat e poetit nuk vlejnë
në çështjet e shtetit”. Kështu kanë
vepruar dozhët e të gjitha kohërave. Kështu veprohet edhe në
ditët tona. Ndaj edhe marrëdhëniet baballarë-bij janë në atë gjendje
ku janë.
Në rast se lexojmë poemën “Baballarët” të Dritëro Agollit, nuk
mund të mos e vëmë re këtë prirje
të ndryshme në dy epoka të ndryshme. Dhe nuk mund të mos nxjerrim një përfundim rreth çështjes
se cila epokë qëndron përpara: ajo
e punës apo ajo e papunësisë; ajo e
njerëzve të punës apo ajo e
njerëzve të papunë; ajo e nderimit
të thellë të bijve për baballarët apo
ajo e armiqësisë së papajtueshme
etër-bij.
Poema “Baballarët” është monument poetik, monument kulture,
i ngritur në nderim të punës, të
njerëzve të punës, të baballarëve,
nga brezi i ri i njerëzve të punës,
nga bijtë punëtorë.
Ky fakt e bën poemën e Dritëro
Agollit një tjetër thesar shumëvlerësh e me vlerë të pavenitshme,
që poeti ia ka dhuruar vendit të
tij, popullit të tij.
Vijon
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LETËRSIA

NGA KASËM TREBESHINA
KAPITULLI I PESËMBËDHJETË
Ku tregohet se Gjergj Mullaga
me thënien e tij të famshme “fundi daltë hair” kishte të drejtë. Dasma!
Këngë, valle, raki... Gëzim!...
Dasma!... Gëzim për ata që martohen, gëzim edhe për ata që
shikojnë!... Më e madhja nga të tri
ngjarjet kryesore të jetës. Sikur të
mundja, do të merresha vetëm me
përshkrimin e dasmave... Ashtu
gjersa të vdisja!... Kur lindim nuk
mund ta shijojmë gëzimin e të lindurit dhe më mirë që nuk e shijojmë. Veç të tjerave, kush e di se
sa vështirësi gjejnë mushkëritë
kur mundohemi të marrim
frymë!... Nuk mund t’i hamë as
petullat dhe as bukëvalen që bëhet
për nderin tonë. Edhe kur vdesim
nuk mund të hamë gjë dhe nuk
mund të hidhërohemi për vdekjen
tonë... Po martesën e mbajmë mend
mirë për gjithë jetën që mundim
të jetojmë. Atë e kemi ëndërruar,
menduar, përgatitur... Pa çka në
mos daltë ashtu si e kemi ëndërruar në ëndjet e moshës sonë të
kaltëruar!... Martesa përfaqëson
të vetmin gëzim tek i cili vemi me
vetëdije, ndaj dhe në dasëm të
gjithë dehen pa pirë. Moshataret
e pamartuara ia kanë zili nuses,
moshatarët e pamartuar dhëndrit.
Të vegjëlit dhe të voglat duan të
rriten sa më parë... Pse?!... As ata
s’e dinë, po nxitojnë që të jetojnë.
Duan të rriten që duan të rriten,
se dasma i magjeps me magjinë e
saj të fortë sa vetë jeta, të bukur
sa vetë jeta, të pakuptuar sa vetë
jeta me madhërinë e saj!...
Si e bashkon jeta gjithë këtë
mrekulli?!...
Asnjë nuk mund t’i përgjigjet
kësaj pyetjeje për këtë zjarr të ndezur te shkretëtirat e panjohura
kozmike. Asnjë...
Aty më lart e krahasova
dasmën me një premierë të bukur,
të madhe, të mrekullueshme...
Mund që krahasimi është i drejtë.
Kuptohet, fjala ishte për një premierë që nuk është parë në skenë
dhe nuk do të shihet, se në
mrekullinë e saj ia kalon edhe vetë
mrekullisë!... Këtu është fjala për
një shfaqje që jetohet vetëm një
herë, që ti e shikon në gjatësinë e
një mbrëmjeje dhe pastaj të mbetet në mendje për të gjithë jetën si
ëndrra e një ëndrre që as ti vetë
nuk je i sigurt në e ke parë ose jo.
Kush nuk ua ka zili atyre që lozin
rolet e para në një kryevepër? Kur
për një shfaqje lindin dëshira të
tilla, atëherë çfarë dëshirash
mund të lindin kur jemi të pranishëm në një martesë?... Në ato
çaste dhe vetëm në ato çaste djem
dhe vajza, pa e kuptuar as vetë si
dhe pa qenë të vetëdijshëm për
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ëtë javë është ndarë nga
jeta prozatori, dramatur
gu dhe poeti Kasem
Trebeshina. Ai jetonte prej vitesh
në Turqi. Kritika shqiptare,
përveç studiuesit Behar Gjoka
dhe pak të tjerëve, ka qenë shumë
skeptike me të. I lindur në Berat
më 5 gusht 1926, ai filloi studimet
në Shkollën Normale të Elbasanit, por i ndërpreu më 1942, pasi u
përfshi në Luftën Nacionalçlirimtare. Trebeshina nuk vazhdoi
studimet e larta në Institutin e
Teatrit “Ostrovski” të Leningradit, pasi sipas Gjokës nuk pranoi
të merrte leksione për Estetikën
marksiste. Në vitin 1961 arrin të
botojë poemën “Artani dhe Minja

“Promemorje” për Enver Hoxhën,
shkruar më 5 tetor 1953, ku denoncohet vendosja e pushtetit “njëdorësh” në Shqipërinë e Pasluftës
së Dytë Botërore dhe Metodës së
Realizmit Socialist të cilën Kasëm
Trebeshina e identifikon me një
çensurë nga më të çuditshmet.
Vepra e Trebeshinës ka elementë
të surealizmit dhe të së ashtuquajturës letërsi kuteliane. “Stina e
stinëve”, është një nga veprat më
përfaqësuese të atyre që janë botuar deri më sot e Kasëm
Trebeshinës. Ky vëllim përfshin tri
novela: “Stina e stinëve”, “Odin
Mondvalsen” dhe “Fshati mbi shtatë kodrina” apo “Kapriçio shqiptare”....

ose hijet e fundit të maleve” dhe
një përkthim pa emër të Garsia
Lorkës. Veprat e Trebeshinës
kanë nisur të botohen në fillim të
viteve ’90 fillimisht në Prishtinë:
“Stina e stinëve”, 1991; “Mekami,
melodi turke”, 1994; “Histori e atyre që nuk janë”, 1995; kurse në Tiranë: “Legjenda e asaj që iku”, 1992;
“Koha tani, vendi këtu”, 1992;
“Çezari niset për në luftë”, 1993;
“Rruga e Golgotës”, 1993; “Lirika
dhe satirë” 1994; “Hijet e shekujve”, 1996; “Ëndrra dhe hije drama”, 1996 etj. Pretendohet se një
pjesë e madhe e veprës së Kasëm
Trebeshinës është ende në dorëshkrim. Ndërkohë në vitet e fundit
është folur për letrën e tij

Fshati mbi Shtatë Kodrina
kufijtë e forcës së njeriut, arrijnë
dhe shkrijnë në hapësirat
kozmike që nuk kanë fund, anë
dhe fillim!... Në ato çaste dhe vetëm
në ato çaste gjithë hapësirat dhe
njeriu përbëjnë një të tërë të vetme, ndaj shpirti i ri, që kërkon të
çelë, rrëmbehet nga një ndjenjë e
perëndishme, hapet së bashku me
pafundësitë...
Dhe pastaj?!...
Ai fluturim nuk mund të
përsëritet më!... Dhe ne të shtytur
nga një ndjenjë hyjnore mundohemi të arratisemi përsëri qiejve për
t’u sjellë rrotull vezullimeve të
yjeve.
Më duket i ngatërrova të gjitha!
S’ka dyshim që i ngatërrova E
qullosa keq dhe mos më keq!... S’ka
dyshim, përgjersa lashë fshatin
mbi shtatë kodrinat dhe fillova të
merrem me dasma, kështu do të
ndodhte!... Megjithatë, kam dhe
s’kam faj. Kam faj se dola nga fjala që dhashë në fillim dhe s’kam
faj se në dasëm shkova i mbushur
me historitë e Rrapo Hardhisë dhe
m’i mori pakëz mendtë atmosfera
e dasmës.
Ç’t’i bësh! Kujtimet...
Prapa malit… Bile prapa tri
malesh... Ose më mirë, “prapa
malit në një fushë”... Dhe pa e kuptuar erdhën kujtimet... Puna është se në dasëm e kaluam si në
dasëm. Rrapua këndoi dhe piu si
nuk kishte kënduar dhe pirë ndonjëherë me parë. Dajua ia mbante
këngët si nuk ia kishte mbajtur
ndonjëherë më parë. Me një fjalë,
e nderuam fshatin dhe gjithë anët
e tyre. Kush e di sa u rrokullisë kur e ktheu Rrapua dollinë me
tasin e çorbës! Kur e panë keq, njëri
nga ata miqtë thirri:
- A shkon bedeli, o vëllezër?
Rrapua ishte zemërgjerë: kur e
pa se ata donin të mbro-nin një
mik të largët, tha:
- Bedeli pranohet!
Dhe ai burri që foli piu për
mikun një tas çorbe me raki. Do të
thoni, zotëria juaj, pse e ktheu
Rrapua me tasin e çorbës? Po Rrapua ashtu e kishte. Ishte i përpjekur në raki. Pastaj ata edhe e
rënduan një çikëz atë mbrëmje, e
rënduan për ato dyfeqisjet që ishin bërë në kohën e Luftës së Parë
Botërore, të asaj luftës që nuk
merrej vesh si bëhej në këto anë...
Ja si kishte qenë puna. Rrapua,
fshatarët e tij dhe gjithë ajo anë,
duke qenë zonë e Italisë, ishin
regjistruar komitë me Italinë. Ai
miku përkarshi Rrapos, duke qenë
në zonë të Austrisë, kishte qenë
regjistruar komit me Austrinë. Në
raki e sipër, ai tjetri ia hodhi një

(fragment)
herë fjalën Rrapos për një sulm që
kishin bërë ata të Austrisë tek
Tenda e Lisave, duke i vënë përpara ata te Italisë.
Rrapua e pa një herë atë mikun
dhe iu drodh maja e mustaqes së
majtë. Dukej që ishte zemëruar.
Pastaj, duke shkuar dorën faqes
si për të rregulluar mustaqen, foli
rëndë-rëndë.
- Ashtu është, si thua zotrote.
Tek Tenda e Lisave na vutë përpara, se nja tri ditë më parë ju
kishim ndjekur ne gjer në malet
përtej. Ti ke hak që nuk i di këto
gjëra, se duket sikur s’kishe lindur akoma në atë kohë!...
Të gjithë mbetën në heshtje. Ai
komiti i Austrisë kishte parë të
tjerët dhe kishte pyetur i çuditur:
-Si nuk kisha lindur?!... Kaq i
vogël të dukem?!...
Rrapua tha:
- Kam frikë se ti edhe tashti nuk
ke lindur mirë... Gjynah që nuk
erdhi yt atë në dasëm!...
- Babai, dritë pastë, më ka vdekur!...
- Paska nxituar pa të lindur
mirë!...
Te tjerët, kur e panë se fjalët po
shkonin larg, hynë në mes për ta
mbyllur këtë të plasur sa pa u bërë
e madhe.
- Dale, Rrapushka!...
- Prit, o Malo, dhe ti i uruar!...

- E morët me valë, o burra!...
Dajua qe ngrysur, po nuk foli.
E kuptova se qe zemëruar shumë
dhe mund të merrte flakë nga çasti në çast. Por në kohën e duhur,
një plak i moçëm, ai që rrinte në
krye të vendit, bëri shenjë dhe, kur
të gjithë heshtën, foli kështu:
- Ti, Rrapo, kishe të drejtë. Po
Malua i ka nganjëherë ato. E nis
shakanë pa e menduar si del
shakaja. Një pjesë nga ne këtu
kemi qenë burra dhe me armë në
dorë në Luftën e Parë Botërore. Siç
qe koha bëmë edhe ne. Mbaj mend,
ne me Kapedan Sefën u shkruam
me Austrinë... jo për të luftuar,
xhanëm, se nuk na hante malli për
Austrinë... Po ashtu qe koha!... ju
andej u shkruat me Italinë. U bë
tre vjet luftë dhe nuk u vra asnjë
njeri. Nuk u vra asnjë njeri, as nga
ne dhe as nga ju!... Si bëhet kjo
punë?!... “Pse nuk u vranë?” - do
thoni ju. Po neve, more vëllezër,,
nuk na kishte marrë Perëndia
mendtë që të vriteshim për Austrinë, për Italinë, apo për Francën
!... Nga halli kishim marrë nga një
dyfek, po me njeri-tjetrin ishim
marrë vesh si do të bënim se
vëllezër kemi qenë dhe vëllezër do
të jemi. Kur jepte Austria urdhër
për sulm, ne e lajmëronim anën
tuaj: “Thyhuni sonte, se do të sulmojmë ne!” Kur urdhëronte Italia

për sulm, na vinte lajmi: “Sonte
duhet të thyheni, se do të sulmojmë ne me urdhër të Italisë.”
Kështu ishin punët, prandaj dhe
në ato luftëra nuk u vra njeri. Po
ty, o Malo të bredh gjuha para
mendjes!
Me kaq e mbylli ai plaku, pa
Malua tha:
- Amani, more vëllezër, po unë
bëra shaka!...
- Koka e falur s’pritet - thirrën
të tjerët dhe me kaq u mbyll kjo
punë.
Po Rrapos i hipën dhe e lidhi në
gisht këtë. Sa gjeti rastin si dollibash, kërkoi tasin e çorbës.
Atëherë të shihje të pirë!... Rrapua
sokëllinte dhe thërriste:
- Derrat në misër!... Bjerini matarasë!...
Pastaj ia merrte një kënge më
të bukur nga të gjithë të tjerat që
kishte kënduar. Këngë , o këngë!...
Kush do t’u këndojë juve tashti që
ka vdekur Rrapo Hardhia?!...
Eh, Rrapo, Rrapo! Ti këndoje
mbarë e prapë, ashtu si të vinin në
gojë, këndoje ato lashtësira të shtrenjta për ne që kemi lindur në
këtë vend... Këndoje ato gëzime të
tërbuara, ato dhimbje të heshtura, ato trimëri të flakura me dorë
të lëshuar dhe pa kujdes, të mbjella posht e lart dhe ku mund!...
Tashti kanë dalë disa këngë më
të bukura dhe rinia i këndon ato
si jo më mirë. Nuk ke ç’u thua,
Rrapo!... Na i kaluan. Po prapë, ato
këngët e tua monotone mbeten
çuditërisht të mrekullueshme në
eter... Madhështore si malet tona,
me melodi të njëllojtë si gurrat
tona, si ujrat që çajnë shkëmbenjve dhe zallishteve. Me një aromë
të thjeshtë si ajo e trëndelinës në
livadhet malore... Të trishtuara, të
ëmbla, të përmallshme si varret e
humbura të trimave, si pirgjet e
gureve në vendet ku ranë të parët
tanë. Të shtrenjta sa vetë Shqipëria.
Hej!... Përsëri zuri të flasë
përçart... Edhe një herë më rrëmbyen kujtimet. Duket se sevdaja
për këtë vend se, kur i thonë fjalës,
sevda dhe dashuri është e njëjta
gjë dhe të gjithë e dinë se sevdaja
është më e rëndë... Edhe nga
plëndësi, edhe nga plumbi! Si të
doni zotëria juaj, qoftë nga plënci,
qoftë nga plumbi...
Eh, pleqëri, pleqëri! Duket
dashurinë po na e kthen në zakon
dhe zakonin në ligj më të fortë se
vdekja. Megiithatë, do t’ia lidh
grykën thesit të mbushur me kujtime dhe, më vonë, do ta vazhdoj
këtë histori ashtu siç kam dhënë
fjalën në fillim.

20 -BOTIME JASHTË VENDIT
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Shkrimtari dhe diplomati Visar Zhiti, megjithëse larg vendit në shërbimin
e radhës diplomatik, mbetet shumë aktiv me botimet e tij. Së fundmi po i
propozojmë lexuesit dy botime të tij, romanin e vogël në italisht “Funerali i pafundmë” dhe “Si na erdhi ai, i ndaluari”, që përmban esse, përshkrime udhëtimi, poezi, dokumente, një lloj përzierje e tyre. Në librin e
dytë, ashtu si parashihet nga kopertina, ku janë si personazhe Jevtushenko dhe i biri i shkrimtarit, Atjoni, në një takim të tyre në Lugano, shtjellohet një si dialog brezash, kohësh, shpjegim i vetes, shpjegon autori. Libri
përmban edhe shumë foto, një lloj kurimi nostalgjie që Zhiti i bën të shkuarës së tij të afërt, që e ka brengosur pafund.

PROZA

P
POEZIA

NGA DEMIR GJERGJI
Sa shpirtra pa trupa mbi botë!
Sa trupa pa shpirtin nën tokë!
Gëzo, shpirti im, që ke një bujtinë,
Vallëzo, trupi im, dëshmo
Gjithësinë!
‘17

UDHËTIME...
-ParabolëToka lundron orbitës së vet,
Në Tokë, kontinenti, drejt qendrës
ngarend,
Përmes kontinentit treni po nget,
Vagonëve te trenit karroca rrëshqet,
Uloku mbi karrocë ik ëndrrës kometë.
Ku do të ndalet Toka,
Ku do të ngecë Evropa,
Trenit ku do t’i mbyllet porta,
Ku do të mbërrijë karroca,
Ulokun ku do ta lërë forca,
Përmbysur mbi ëndrrën e vet!?

PAMJE PËRTEJ SHIUT
Shihet shiu,
Lëkundet si dantellë e vjetër.
Bie gjithkund,Shigjetë që s’ra në shenjë kurrë.
Flaka e diellit
Dhe hijet, dhe etjet,
Tani, Më larg se ti.
Pamjet përtej,
Janë kurmi yt që vishet,
Me mall e vetmi,
Kurmi yt,
Gjah i shenjuar
Nga heshtat e syve të mi.

MBRETËRESHA
E MBRËMJES
-PërrallëzLë fronin dhe mbretërinë e vet,
Me 700 mbretër dhe po aq skllevër,
Pamjet plaken papritur përreth,
Asaj i falen njomështitë e verës.
Pranon pa mëdyshje çdo nder e
dhuratë;
Stërkalat sythave, përshpirtjet e
borës,
Dhe del nga mbretëria e vet
kryelartë,
Me varg luleshqerrash në vend të
kurorës.
Mbi vyshkjen gjirit, pak pudërpolen,
Në hirin e shpirtit ca farëza mbijnë,
Mbretëresha e mbrëmjes pas erës
po rend,
Si lodër fëmije lë pas mbretërinë.
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Poeti ka zgjedhur regjistrin e tij linear lirik për të shprehur ngacmimet e kohëve të fundit. Prehja mbas lirikës duket edhe si
një grishje për t’iu larguar frymës së ashpër të kohës...

Të bindur se nuk do të gjendemi
kurrë!
Kështu si shkokëlohen ditët e
vogla:
Andej gogla-gogla, këtej poplapopla,
E kotë ta lemë takimin për mot,
Më mirë po puthemi e ndahemi që
sot!

VJESHTË VJENEZE
-ValsNjë vejushë vej-e-vjen nëpër Vjenë,
Ca zonjushë e kujtojnë, disa zonjë.
Nëpër vjeshtë zonja shfaqet si
refren,
Teksa vajzë endet qiejve me
avionë.
Gjeth e gjurmë nëpër sheshe
ngashërejnë,
Udhë e Qumështit nëpër kozmos
sos në hon...
Një vejushë vjen e vete nëpër
Vjenë.
Violina më kot harkun e kërkon...
Vjenë, vjeshtë 2014

KTHIMI I
KRYELUFTËTARIT
-Motivuar nga “Gjeorgjikat” e
VirgjilitArmët i dorëzova,
E zhvesha parzmoren,
Nuk më premton koha,
Të festoj fitoren.
Gradat e karrierës,
Po i shqep nga supet.
Fushën e betejës,
Ta plugoj më duhet.
I zbraz prej urrejtjesh,
Me grurë i mbush grushtet.
Është kohë mbjelljesh,
Jo lakmish për bustet.

HYJNESHA
Erosi erdhi, eremit më gjeti.
“Më dërgoi Venusi të të them,
Se puna e tij kaq ishte...
Përsose më tej hyjneshën Venerë!”
Po ç’mund të bëja unë, eremit i
mjerë,
Më shumë se Venusi bëri në qiell?!
Veçse te buza t’i mbillja një puthje,
Veçse te jeta t’i shtoja ca muzgje,
Veçse te ashti t’i ndizja një flakë,
Veçse te shpirti t’i hapja nje plagë,
Veçse te syri t’i pikja një lot,
Veçse te fryma t’i zgjoja një oh,
Veçse së thelli t’i hapja një brengë,
Ta gdhendja pastaj statujë në
mermer,
Ta bëja të rronte në shekuj të tjerë.

U BINDA...
U binda, se e kuqja është prush i
së kuqes,
Nga buzët e tua në kurthin e
puthjes.
U binda, se e kaltra është qiell i së
kaltrës,
Nga frymëmarrja jote në flatrat e
fjalës.
U binda. se e gjelbra është lojë e
së gjelbrës,
Nga prania jote në hon të
mungesës.
U binda, se e zeza është zi e së
zezës,
Nga braktisja e vetes në mes të
harresës!

NATË SHTRATI
- “Moj Pashone, moj shigjetëll,
Ike natën, më le vetëm” (Këndonte im atë)
Shigjetlla zhvishet nëpër gurë,
Si vetëtima tej në re,
Vështrimin tim e vesh lëkurë,
Dhe fshihet bashkë me të në dhé.

ZERO
Në rrethin e mbyllur të zeros,
Si brenda lëvozhgës së vezës,

Trajta uji
Një epos flirton me një eros,
Për tjetër shpjegim të Gjenezës.

SHTRAT I TRADHTUAR
Brenda mureve, perdeve, qelqeve
të blera prej Tij,
Futur lëvereve të lara prej teje,
Mbi shtratin e shtrenjtë, mbërthyer
nga Ai,
Qeshja me buzët e tua,
Qaje me lotët e mi,
Nën dritën e një abazhuri,
Dhe hijen e Atij burri.
Të zhvishja me ankth, të puthja me
frikë.
Hyja nëpër ty e klithja:
Po sikur të vijë!?
Po sikur të vijë!?...
Të nesërmen mbrëma, nën trupin
e rëndë të Tij,
Qaje me lotët e tu, kyçur syve të mi:
”Ah, të ishte Ai! Ah, të ishte Ai!”

JAM UJI
Jam uji dhe pres të më falesh!
Më pe, brymë lulëzova kristalesh,
Më le, shkëmb u trupëzova në
akull,
Më erdhe, reve u ngrita si avull,
Më fole, mbi ty u shkunda shi,
Më pive, lumë vërshova te ti;
Nëpër kurm, i ngrohtë, nëpër shpirt
si lot!
Jam uji, që mos qofsha!
Uji,

Në trupin e burrit prej bore!

SHKRUMB
Ishte ajo verë me larva dielli
Shumëzuar nëpër limfë e klorofilë,
Nëpër ujë, gurë e shpirt.
Peshqit ndizeshin në lumë,
Shpendët digjeshin në flur.
Ajo verë, kur fara në mitër ndjehej
sëmurë.
Prisja uratën e ditëlindjes prej teje,
Ajo shtrihej me hirin gjithkund...
Larvat e diellit vallëzonin me trimuf!
Ishte ajo verë, sterrë si asnjëherë.
Farat prisnin hapin tënd t’i zgjonte
nën shkrumb.

GUSHT I NGUSHTË
Vapë ishte, dielli përpiqej të digjte
më kot.
Thatë ishte, pylli hijen e kishte
kullotë.
Pluhur ngrihej, syri i stinës
kthjellohej në lot.
Zhurmë bëhej, ariet e blerta
shtegtonin me zogjtë.
Dhembje kishe, e qeshura ime të
dilte për zot.

GËNJESHTËR
Kështu si rrëshqanen ditët e gjata:
Andej me ndajnata, këtej me
mandata,
Po vijmë të shihemi sërish si dikur,

KOHA E KARENINËS
Një kohë dimërore të qepej nga pas,
Të bëhej lëkurë, të vishej fustan.
Gjithkund të kanosej: “Do të të vras!”
Gjer erdhi t’u bë qefin e temjan.
Ç’ishte ky hekur gulçues, i rëndë
Mbi mishin dhe eshtrat e tua fildish?!
Mbi fluturën e frymës ç’deshi kjo
gjëmë?!
Ti shkove te vdekja, pa ditur se ç’ish!
Të ishte kjo kohë digjitale atëherë,
Mbase diçka do të mbetej prej teje!
Dhe vetë Tolstoji, me mjekrën në
erë,
S’do qante mbi penën që shkruante
pa leje!
Ose të ishe një Anë e sotme,
Për shembull, kjo që po shkon para
meje,
Një vjershë do ta nisja, që ty të të
mbronte,
Vetëvdekjes t’i ikje, kur kokën ta
ktheje.

MBYTJA E PYLLIT
-Kronikë në tri kohëI. Vjeshtë:
Pylli,
Me thundrën e ujit në fyt,
Dha frymë.
U mbyt!
II. Verë:
S’di ç’perëndi
E deshi ujanën për tjetër batërdi.
Pylli fatzi
Qan hijen e tij.
III. Erë tjetër:
Ky peshk,
Nga gropat e syve të ketrit skelet,
Thërret
Vdekjen e vet!

