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Gazmend Krasniqi 

SHËNIME PËR NJË KOHË LETRARE

1.
Se cila qe pamja e letërsisë që zhvillohej në Shqipëri para viteve 
’90, na mjafton të kujtojmë parullën e kohës se një shkrimtar 
“duhet të kuptohet nga i gjithë populli”, e cila shoqërohej 
gjithmonë me emrat e caktuar. Vetë Kadareja do ta gjente kohën 
për t’u shprehur për atë situatë, kur do të thoshte në bisedat me 
Alain Bosquet: në vendet e Lindjes komuniste poezia ka shërbyer 
shpesh për të mbuluar gropat dhe djerrinat e letërsisë. Titujt e 
shumtë të librave, tirazhet, festivalet, çmimet, recitimet publike 
etj., bënin pjesë më shumë se proza në festën e zhurmshme të 
diktaturës. Ju e dini se me poezinë mund të bëhen spekulimet më 
të mëdha. Në poezi mungesa e talentit mund të fshihet më lehtë 
sesa në prozë ose në dramë. Çdo tyryfyl mund të mbrojë sajesën e 
tij poetike, domethënë kotninë e vet me “individualitetin poetik”.
Më kujtohet se e kisha lexuar dhe rilexuar botimin Antologji e 
poezisë franceze (1983), që kishte dalë në pikën më të vdekur 
për mendimin letrar shqiptar, derisa arrita në përfundimin se 
ishin dëmtuar (nuk e kam fjalën për autorët e ndaluar) edhe 
përkthimet: ai libër nuk më shërbente dhe ia fala një dashamirësi 
të këtij arti, pak më i ri në moshë. Kohë më vonë, pas rropatjesh 
të panumërta për të kuptuar natyrën e poezisë, u pendova për 
atë veprim, sepse u kujtova të kem edhe një herë në dorë dy 
përkthimet e vetme të Poradecit në atë vëllim: poezia Mulliri e 
belgut Verharen dhe Mesditë e Charles Leconte de Lisle.
Për përgjigjen e pyetjes se çfarë përfaqësonte përkthimi i kësaj 
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të fundit për sistemin letrar të kohës, duhet të rikujtojmë pak 
prej saj:
Veç grunjat duke u pjekur, si det i praruar,
Shkëlqejnë andej matanë dhe s’duan gjumë fare;
Fëmijë paqësorë të tokës së bekuar,
Pa frikë i thithin diellit kupëzat dëfrimtare.
Ky tekst, i marrë në mirëbesim për shijen e tij ndaj origjinalit, 
të kujtonte poetikën parnasiane.
1. Një poezi tipike soditëse e natyrës
2. Nuk synohet ndonjë mesazh patriotik a shoqëror
3. Poezia është e paprekur nga politika apo ideologjia
4. Kemi një art universal
5. Formë e përkryer, gati një kthim te klasicizmi nga kjo 

pikëpamje
6. Poezi impersonale
7. Kemi autonominë dhe fisnikërinë e artistit, misioni i të cilit 

nuk i nënshtrohet askujt
8. Kemi një pasojë letrare të cilën duhet ta mbajnë parasysh ata 

që shkruajnë poezi
9. Ata që lexojnë poezi ta dinë se poezia nuk është një fjalim, po 

diçka që ekziston në vetvete dhe për vetveten
10. Poezia mund të reduktohet deri në një kotësi tingullore, siç do 

të thoshte Mallarme-ja
Përkthimi i kësaj poezie qe një argument më shumë në 
favor të konstatimit se Poradeci i mbronte këto koncepte të 
papranueshme për poetikën zyrtare dhe si pasojë e këtij fakti qe 
mbyllur në “kullën e fildishtë”. Nisur nga teoria e polisistemit, 
dhe e sistemit letrar brenda tij, mund të imagjinojmë që Lasgushi 
mendonte se nga disa pikëpamje
1. a) poezia shqipe qe në proces formimi
2. b) poezia shqipe qe periferike
3. c) poezia shqipe përballej me një krizë
Pa këtë vetëdije, punët e poezisë shqipe do të shkonin më keq. 
Ashtu siç shkuan.

AGORA
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2.
Në situatën letrare të paraqitur, cila do të qe rruga e brezit të 
viteve ’90, pra në kushte lirie?
A posteriori, pas kaq vitesh, duket se bëhet me gjak të ftohtë 
pyetja se çfarë ndodhte me mendimin letrar shqiptar në 
kapërcyellin e ndarjes me letërsinë e socrealizmit, pra me 
kalimin në një periudhë ku binin diktatet nga jashtë apo brenda, 
censura dhe autocensura, apo pyetja se çfarë poetike bindëse 
mund ta zëvendësonte socrealizmin e imponuar, i cili po binte 
bashkë me ideologjinë që e kishte mbajtur në këmbë. Sidoqoftë, 
edhe sot nuk është krejt pa vështirësi, sepse, në pamje të parë, 
meqë mungojnë studimet e mirëfillta dhe antologjitë serioze, 
krijohet ideja se ka munguar edhe mendimi letrar që duhej të 
përcaktonte poetikat e dekadave të fundit, ku poezia shqipe 
u zhvillua në liri, por kjo nuk mund të ishte e vërtetë për një 
proces që zhvillohej së brendshmi, sipas natyrës së vet.
Natyrisht, i artikuluar ose jo, mendimi letrar i kësaj periudhe 
nuk mund të harronte se poezisë shqipe të modernitetit (shfaqur 
në dy – tri dekadat e para të shekullit XX, kur Shqipëria e 
pavarur përpiqej të bëhej një shtet modern) mund t’i veçoheshin 
dy poetika më me ndikim, dy pole që tërhiqnin shumë nga vetja:
– ajo e kultit të formës (arti i kënaqësisë estetike);
– ajo e kultit të moralit të ri shoqëror dhe veprimit në emër të 
tij (arti i revoltës).
Siç jam munduar ta shpjegoj në një studim më të gjatë, Poetika 
e parë – arti është etern dhe nuk i shërben askujt – lidhej me 
krijimtarinë e Lasgush Poradecit (1899-1987), student dhe 
doktorant i Gracit (Austri). Ky art, ku në plan të parë dilnin 
mjetet, ndërsa burimi i poetikës duhej kërkuar te parnasistët 
francezë, po shembulli shqiptar i formës mbetej jezuiti i kulturuar 
Ndre Mjedja (1866-1937), përgjithësisht, ngrihej kundër 
patriotizmit të tejkaluar dhe folklorizmit, duke u karakterizuar 
nga stili aticist – i përmbledhur, lapidar, thelbësor.
Stili azianist – tepri, paqartësi, tensionim – një botë që lejon 
të shndërrosh gjithçka në gjithçka, ku një ngjarje artistike nuk 

AGORA GAZMEND KRASNIQI
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buron prej botës së natyrës, por prej botës së përfytyrimeve, do 
të shfaqej më vonë. Ai e gjente modelin tipik te ndonjë poemë 
e veçantë e poetit nga Kosova, Fahredin Gunga (1936-1997). 
Mirëpo, në periudhën kur lulëzonte socrealizmi, për të shkruar 
me këtë poetikë duhej të jetoje jashtë Shqipërisë (Martin Camaj), 
apo në Kosovë, pjesë e ish-Jugosllavisë, ku frynte ndonjë fllad i 
lehtë lirie në planin përkatës.
Poetika e dytë – mbrojtja e njeriut nga ideologjia dhe 
institucionet e shtetit – lidhej me emrin e Migjenit. Kjo 
poetikë, ku mjetet nuk qenë në plan të parë, por mbeteshin të 
rëndësishme, mund të akuzohej se si ekspresionizmi, që më fort 
se një metodë mund të jetë një ndjenjë shpirtërore, nganjëherë 
binte në “Formylë logjike”, siç do të shkruante për Migjenin një 
bashkëkohës i tij (Qemal Draçini, 1922-1947). Të dyja poetikat 
mund të adhuronin të njëjtin poet, për shembull, Baudelaire-in 
(pranuar si shfaqja më e shquar e modernitetit perëndimor), por 
në pamje të ndryshme, të dyfishtë:
– Të prirë nga forma (veçse duhet thënë se Poradeci nuk e qaste 
errësirën simboliste);
– Të prirë nga problematika (veçse Migjenin e tërhiqte pjesa ku 
i këndohej skamjes njerëzore).
Poetika e parë, në kohën e quajtur të Realizmit Socialist, 
nuk mund të funksiononte, prandaj doli jashtë loje një poet 
si Lasgush Poradeci. Kjo periudhë impononte, duke filluar 
me urdhër nga lart, elemente të poetikës së dytë, atë pjesë që 
mund të vihej në shërbim, prandaj në këtë kohë Migjeni ishte 
poeti më i dashur dhe i popullarizuar, por jo për ato elemente 
të poetikës ekspresioniste, që mund t’i viheshin në dukje 
këtij poeti, megjithëse si formacion letrar ekspresionizmi qe 
parë si një farë revolte e rezistence ndaj krizës së moralit dhe 
psikikës evropiane të kohës. Pra, ai nuk mund të ndikonte 
me mbinjeriun niçean (filozofi që kishte luajtur rol vendimtar për 
ekspresionizmin), ekstazën, errësirën, klithmën apo groteskun, 
të cilat as vetë Migjeni nuk i kishte sjellë të plota, pasi 
ekspresionistët niseshin më fort nga një realitet shpirtëror, sesa 

AGORA
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fizik, siç ndodhte te poeti ynë.
Meqë moderniteti estetik “bashkëkohor”/“modern” ka nxjerrjen 
në plan të parë mjetin, siç thonë formalistët, Poradeci e plotëson 
më së miri këtë kusht, edhe pse me një formë thellësisht të 
mbyllur. Nëse ndodh e kundërta, pra i mëshon subjektit përballë 
formës, atëherë kemi poezitë e tij më të dobëta. (Është fjala për 
poezinë Më lini të flas unë, të cilën e tall edhe dishepulli i tij më 
i madh, Kuteli, etj.) Sabri Hamiti etj. në Kosovë, nuk e deshën 
për formën e tij, por pikërisht për këtë mision – shpërfaqjen 
në formë dhe idiomë më fort sesa në subjekt. Nga pikëpamja e 
formës, ai shërben si mbyllës i një epoke – formës së mbyllur – 
duke treguar pjekurinë e plotë të letërsisë kombëtare.
Pas tij, askush nuk do të bënte atë që kishte bërë ai: me 
Migjenin fillonte një epokë tjetër, që mund të emërtohet si epoka 
e formës së hapur. E veçanta është se te Migjeni shumë shpesh 
subjekti është më i fortë sesa forma, çka, për paradoks, në këto 
raste, e bën më fort “bashkëkohor” sesa “modern”, përmes një 
“egoje të vetëdijshme” (Stephen Spender, Struggle of Mondern, 
Calinesku, fq. 21).
– Migjeni është “bashkëkohor” (uni volterian – te Migjeni 
shfaqet si “ne”) që vepron te ngjarjet. Ajo që shkruan, është 
racionalizëm, politikë, sociologji e përgjithshme. Këtë na e 
tregojnë poezitë programatike, afishuese të ideve të caktuara 
(Parathanja e parathanieve, Birt e shekullit të ri etj.) Temat 
janë të reja, të forta, por rrinë mbi formën, mjetin, edhe pas 
përmbytjes me diksion (idiolekt) që nuk ishte parë më parë.
– Migjeni është “modern” (uni modern) që ndikohet nga ngjarjet 
(si Baudelaire e Rimbaud), e transformon botën, ndaj së cilës 
është i ekspozuar, përmes prirjes për të pranuar vuajtjen dhe 
plogështinë (Poezitë “Rezignata, Rima e tretun, cikli Kangët e 
fundit etj). Ai është i vetëdijshëm për këtë. Kujtojmë se Koliqi 
qe shprehur se me këto do të mbetej në poezinë shqipe. Po të 
mos harrojmë se Anton Pashku, autori i manifestit letrar “Mbi 
komunikimin poetik”, fliste për një antologji ku do ta largonte 
plotësisht.

AGORA GAZMEND KRASNIQI
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Lexuesi mesatar, që e ka të vështirë përballjen me modernizmin, 
vazhdon të dojë Migjenin e parë – ku mbizotëron uni volterian. 
Arsye tjetër është se socrealizmi që e mohonte interesin 
për formën, parimet apo poetikat e “luhatshmërisë” dhe 
“papërcaktueshmërisë”, i vuri në shërbim të vetes, duke pjellë 
libra të trashë interpretimesh, krejt jashtë asaj që përmbanin 
tekstet e poetit.
(Për shembull: E ndjej nga dielli alegorik valën.)
Problem më vete, në krijimtarinë e këtij poeti, janë ato që A. Pipa 
do t’i quajë proza poetike, por në njërin prej botimeve qenë quajtur 
gabimisht, meqë nuk përmbushnin kriteret klasike të tregimit, 
skica. Në fakt, Migjeni as që e kishte çuar ndërmend tregimin, pasi 
ato nuk gjenden në fletoren ku bëhet lista e prozave të shkruara 
apo që mendonte të shkruante. Në gjuhën e pikturës, skica është 
studimi që mendohet në shërbim të veprës së ardhshme. Te 
Migjeni, ato tekste nuk kanë atë qëllim. Si te Baudelaire (Spleen i 
Parisit), ato janë domethënëse për krijimtarinë e tij.
(Bukuria që vret: Hana e zbetë, si fytyra e nji të vdekuri, kundron 
nga kupa e qiellës. Kundron botën e maleve të kristalizueme nga 
bora. Kundron kasollat e kristalizueme të katundit, të cilat as 
frymë nuk marrin.Të gjitha janë mbështjellë në bardhsin e borës. 
Vret shpirtin e malsorit siç vret shpirtin e artistit shtatorja e 
bardhë e nji grues së lakuriqët.)
Migjeni është poeti i parë i larguar thellësisht nga tradicionalja.
Me të fillonte aftësia ripërtëritëse e modernizmit, për të mohuar 
veten, “traditat” e tij të larmishme, por pa humbur identitetin. 
Edhe në rastin e poezisë, siç thuhet shpesh, ka modernizma sa 
ka modernistë.
Sidoqoftë, duhet thënë se hapi i parë në modernitet ishte hedhur 
me kohë: subjekti dhe forma shkonin paralel, herë-herë duke 
anuar nga forma (cikli Bukuria i Naimit, pjesa më e madhe e 
krijimtarisë së Mjedjes etj.). Për të mos u kthyer edhe më tepër 
në kohë, Variboba, që do të thotë se sistemi shtyhet deri te ajo 
që quhet letërsia parakombëtare.
Pra, tradita qe keqinterpretuar.

AGORA
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3.
Pas Luftës së Ftohtë, tashti që Shqipëria qe pjesë e një historie 
më globale, apo e një kohe të profetizuar “pa histori”, iluzioni 
se poezia mund të shndërronte shoqërinë njerëzore nuk mund 
të kthehej më në pozicionin e dikurshëm. Ngaqë, me anë të 
përkthimeve të shumta, kërkohej të plotësohej sistemi letrar 
shqiptar, binte më shumë në sy poetika e parë: kërkimi i poezisë 
në gjendjen e vet. Poetika e dytë nuk arrinte të imponohej vetë, 
edhe pse herë pas here ngrinte lart flamurin e migjenizmit (që 
ka lënë një emër të dashur për lexuesin), por më tepër duke i 
bërë jehonë pa argumente profesionale një nostalgjie, sepse qe 
huazuar nga socrealizmi krijimi i listave me emra që vjen pa 
studime reale, prandaj, për këtë periudhë, mund të flitet më 
shumë e më mirë për poetika, sesa për emra.
Cilido qe produkti, poetët prekën hapjen maksimale. Mirëpo 
eklektizmi stilistik i këtyre poetikave mbetej një çështje për 
zgjidhje: poetika e parë më tepër po u përkiste studimeve, ndërsa 
poetika e dytë më tepër po u përkiste lexuesve, të edukuar (nga 
një pjesë e kritikës apo shkollës) që të gjejnë te arti mbështetje 
për problemet sociale.
Sidoqoftë, megjithëse kohë lirie, koncepti zyrtar i letrares iu 
nënshtrua politikave të kohës. Universitarët e djeshëm i dhanë 
status asaj letërsie stereotipe dhe shabllone, me të cilën qenë 
mësuar dikur, duke ia nënshtruar interesave politike të momentit, 
me anë të vlerësimeve, shpërndarjes së çmimeve apo listave të 
leximeve shkollore nga institucione thellësisht të kapura nga 
politika apo nga njerëzit e saj. Kjo letërsi e cekët po i merrte 
frymën kulturës shqiptare, duke bërë të parespektueshëm, siç 
pranohet gjerësisht, çdo gjykim që jepet sot për të. Është pozitive 
që, së voni, përshëndeten – këtë e ka bërë edhe Kadareja – disa 
prej autorëve që, sipas mendimit zyrtar, qenë pjesë e “periferive” 
për shumë kohë, si Martin Camaj, Anton Pashku, Zef Zorba apo 
Frederik Rreshpja, poetë e shkrimtarë që zhvendosin dinamikën 
e gjithë letërsisë shqipe, edhe pse dukej se sistemi letrar qe 
shpartalluar në atë masë sa nuk linte asnjë hapësirë ndërhyrjeje.

AGORA GAZMEND KRASNIQI
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Meqë dukej se në këto anë kishte shkelur poetika e postmodernizmit, 
ku autoriteti shpërfillej, çfarë e priste poetin shqiptar në këtë 
eklektizëm, që përcaktohej nga kjo traditë, nga diçka që vinte prej 
dominantes apo përtej dominantes së saj, por gëzonte lirinë të binte 
në kontakt me poetika të tjera, sepse sistemit dinamik letrar po i 
servireshin përkthime apo mundësi leximesh pa fund?
Përgjigja është personale (megjithëse prirja qe e gjerë):
– Kërkesa nga ana intelektuale përcaktonte një stil letrar 
përfshirës (duke thithur edhe lexuesin e prozës), ashtu siç pat 
kthyer Elioti historinë e nxjerrë jashtë nga simbolistët;
– Dekanunizimi i standardeve kulturore, veprave dhe 
autoriteteve të mëparshme përcaktonte mohimin e autoritetit 
të autorit, zhvlerësimit të qëllimeve dhe synimeve të tij;
– Kundërshtimi i së pritshmes, duke e tëhuajtur me qëllim 
lexuesin, përcaktonte shkatërrimin e burimet e veta me parodi, 
ironi, pastiche, si dhe fragmentimin e teksteve, duke i kthyer në 
kolazhe e montazhe;
– Shmangia e seriozitetit dhe përgjegjësinë, duke nxitur 
arbitraritetin dhe lojën, argumentonte që kuptimi është i 
papërcaktuar, duke mohuar një interpretim përfundimtar apo 
të parapëlqyer, përziente zhanret, zhvishte kontekstin, duke e 
zvogëluar përmbajtjen te një minimum i rreptë;
– Meqë poezia është një art intertekstual, ndërtimi i një teksti të 
ri mbi shtresat e teksteve të vjetra, përcaktonte funksionimin si 
një realitet i ri artistik, pra si një tekst i ri poetik, që të kujtonte 
parimin e përmendur të poetikës së “kaleidoskopit”.
Poetika qëndronte te të gjitha këto së bashku. Arsyeja për të 
thirrur retorikën (efekti i Qarkut Kulturor të Shkodrës, gjë që 
piktori Sezan e shprehte “ta bësh pikturën një art të muzeve”) si 
dhe, njëkohësisht, spërdredhja e qafës së saj (gardhet kulturore 
mund t’i pillte vetëm mendja) mund të shkonin bashkë, por kjo 
kërkonte punë pa fund. Kjo është arsyeja që nëpër intervista 
jam shprehur për “fletore ushtrimesh”, duke e përsëritur 
shpesh, sepse kjo shprehte thelbin e asaj që kërkoja dhe bëja 
(që kërkoj dhe bëj). E admiroj këtë metodë pune dhe poetët që 
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e kanë praktikuar atë janë një shembull, edhe pse më fort se te 
një kodifikim, kjo rrugë mund të çojë te një poetikë individuale. 
Gjithsesi, në ujërat e postmodernes, por me vetëdijen se qe 
fjala për një poezi që e kishte njohur parakombëtaren – nga 
pikëpamja e qarqeve – si dhe pjekurinë formale të kombëtares, 
që qe mbyllur me Poradecin, për t’i bërë vend thyerësve të 
mëdhenj, të udhëhequr nga Migjeni, të cilët do të kalonin edhe 
nëpër metodat letrare, shpesh avangardiste të shek. XX.
Për fat të keq, letërsia zyrtare nuk ka qenë e përgatitur për ta 
institucionalizuar këtë.
Eklektizmi i madh stilistik, por edhe rezistenca e mendimit të 
paemancipuar, do ta pengojë edhe për ca kohë.
Disa dekada më parë, Ibrahim Rugova, një nga kontribuesit 
më të mëdhenj të kritikës letrare shqiptare në përgjithësi, 
fuste në Qarkun Kulturor të Kosovës një metodë konkrete për 
vlerësimin e poezisë shqipe në një sistem letrar që ai e njihte 
mirë. Është e qartë se kjo metodë mund të aplikohet aty ku 
mund të përfytyrojmë një sistem letrar.
Për ata që nuk e njohin këtë fakt, ia vlen të kujtohet nga fillimi 
kjo metodë të cilën Rugova e ilustroi praktikisht, për të parë 
më pas të përbashkëtat e poetëve vërtet të mirë, të cilat do të 
ndërtonin një kohë letrare:
Libër i dobët – është nën nivelin e asaj që është shkruar dhe shkruhet;
Libër i zakonshëm – nuk bie në sy, nuk sjell ndonjë element për 
t’u theksuar, që nxit diçka të re, por përfshihet në situatën e 
momentit;
Libër interesant – përmban elemente që tërheqin vëmendjen e 
kritikës, por si tërësi nuk është i realizuar;
Libër i mirë – ka mëvetësi artistike, por nuk ndihet shumë në 
procesin poetik;
Libër i mirë e me ndikim – me mëvetësinë artistike dhe elementet 
novatore ndikon në procesin e situatës poetike.
Në çdo kohë, do të na mundojë pyetja: a mund të imagjinojmë 
një tabelë të tillë Mendelejevi?
Nëse po, kemi hedhur një hap të rëndësishëm.

AGORA GAZMEND KRASNIQI



16

Octavio Pas 

POEZIA, SHOQËRIA, SHTETI

Nuk ka gjë më të dëmshme dhe më barbare se sa t’i japësh 
Shtetit të drejtën dhe fuqinë mbi sferën e krijimtarisë artistike. 
Pushteti politik është shterp, sepse esenca e tij qëndron te 
nënshtrimi i njerëzve, paçka se pas cilës ideologji fshihet. Edhe 
pse kurrë nuk ka pasur liri absolute të të shprehurit – Liria 
gjithnjë përcaktohet nga disa pengesa dhe nga disa kufij: jemi 
të lirë përballë kësaj apo asaj -, nuk është e vështirë të tregohet 
se atje ku pushteti sundon çdo veprimtari njerëzore, arti meket 
apo shndërrohet në një krijimtari servile dhe mekanike. Një art 
i lirë është diçka e gjallë, një shpikje e vazhdueshme brenda 
njëfarë drejtimi. Asnjëherë i imponuar nga jashtë, por i lindur 
nga prirjet e thella të shoqërisë, ky drejtim, deri në një farë pike, 
është i paparashikueshëm, ashtu siç është edhe rritja e degëve 
të pemës. Përkundrazi, arti zyrtar është mohim i natyrshmërisë 
krijuese: perandoritë e mëdha përpiqen ta njëtrajtësojnë fytyrën 
e ndryshueshme të njeriut dhe ta kthejnë në një maskë të 
përsëritur pafundësisht. Pushteti e ngurtëson, e gdhend në një 
fytyrë të vetme – madhështore, të tmerrshme apo teatrale, por si 
përfundim thjesht monotone – larminë e jetës. “Shteti jam unë” 
është një formulë që shpreh tjetërsimin e fytyrave njerëzore, të 
gdhendura me tipare të gurta të një uni abstrakt që përshtatet 
deri në fund me modelin e një shoqërie të kërkuar. Arti që ecën 
dhe end kombinime të reja sipas mënyrës së një melodie të 
diktuar, duke përdorur të njëjtat elemente, degradohet në një 
përsëritje të mërzitshme.
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Nuk ka asgjë më urgjente se sa të hedhësh dritë mbi pështjellimin 
e bërë midis të ashtuquajturit “art i përbashkët” apo “art kolektiv” 
dhe artit zyrtar. Njëri është arti që frymëzohet nga bindjet dhe 
idealet; tjetri, arti që i nënshtrohet rregullave të një pushteti 
tiranik. Idetë dhe prirjet e ndryshme shpirtërore – kulti i polisit, 
krishterimit, budizmit, Islamit, etj. – janë mishëruar te Shtetet 
dhe Perandoritë e fuqishme. Por, do të ishte një gabim ta shihje 
artin gotik apo romanik si krijim të Papatit, ose skulpturat e 
qytetit Mathura në Indi si shprehje të perandorisë së themeluar 
nga Kanishka. Pushteti politik mund të kanalizojë, të përdorë 
dhe – në disa raste – të nxitë një rrymë artistike. Por kurrë 
nuk mund ta krijojë atë. Për më tepër: në përgjithësi influenca 
e tij, me kalimin e kohës, rezulton sterilizuese. Arti gjithmonë 
ushqehet nga gjuha shoqërore. Kjo gjuhë, po ashtu dhe mbi të 
gjitha, është një vizion për botën. Ashtu si artet, Shtetet jetojnë 
falë kësaj gjuhe dhe i futin sa më thellë rrënjët e tyre në atë 
vizion për botën. Nuk e krijoi Papati krishterimin, përkundrazi 
ishte krishterimi që krijoi Papatin; Shteti liberal është krijesë 
e borgjezisë dhe jo e kundërta. Shembujt janë të shumtë. Dhe 
kur një sundimtar i imponon një populli vizionin e tij për botën 
– p.sh: Islami në Spanjë -, Shteti i huaj dhe gjithë kultura e 
tij qëndrojnë si mbivendosje të huaja përderisa ai popull nuk 
e përvetëson atë koncept fetar e as atë politik. Kjo do të thotë: 
derisa vizioni i ri për botën nuk kthehet në besim dhe gjuhë 
të përbashkët, nuk lind një art apo një poezi me të cilat të 
karakterizohet shoqëria. Kështu që Shteti mund të imponojë 
një vizion për botën, mund të ndalojë lulëzimin e vizioneve të 
tjera dhe të shfarosë ato që i bëjnë hije, por ai kurrë nuk arrin të 
krijojë një tjetër. Pikërisht kështu ndodh edhe me artin: Shteti 
nuk e krijon dot atë, me vështirësi mund ta shtyjë përpara pa e 
korruptuar dhe, në të shumtën e rasteve , sapo nis ta përdorë e 
deformon, e mbyt apo e kthen në një maskë.
Arti egjiptian, arti actek, arti barok spanjoll, apo ai i “shekullit 
të madh” francez – për të cituar shembujt më të njohur – duket 
sikur i përgënjeshtrojnë këto ide. Sepse të gjitha këto përkojnë 
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me kulmin e pushtetit absolut. Kështu që nuk është e çuditshme 
që shumë njerëz të shohin te drita e tij një refleks të madhështisë 
së Shtetit. Një hulumtim i përciptë i disa prej atyre rasteve do të 
ndihmojë për të zhbërë keqkuptimin.
Ashtu si gjithë artet e të ashtuquajturave “qytetërime ritualiste”, 
ai actek është një art fetar. Shoqëria acteke është e zhytur, herë 
me hije e herë plot dritë, në atmosferën e së shenjtës. Të gjitha 
bëmat e tyre janë të nginjura në fe. Vetë Shteti është një shprehje 
e saj. Moktezuma është më shumë se një shef: është prift. Lufta 
është një rit: shfaqja e mitit diellor, ku Huitzilopochtli, Dielli i 
pamposhtur, i armatosur me xiuhcoatl-in (gjarprin e zjarrtë) 
e tij, shkatërron Koyolxauhqui-n dhe skuadronet e tij të yjeve, 
Centzonhiznahua-t. Veprimtaritë e tjera njerëzore kanë të njëjtin 
natyrë: politika dhe arti, tregtia dhe artizanati, marrëdhëniet 
e jashtme dhe ato familjare dalin nga mitra e së shenjtës. Jeta 
publike dhe ajo private janë fytyrat e së njëjtës rrjedhë jetësore, 
jo botë të ndara. Të vdesësh apo të lindësh, të shkosh në luftë apo 
në një festë, janë bëma fetare. Prandaj, është një gabim i madh 
ta marrësh artin actek për art shtetëror apo politik. Shteti dhe 
Politika ende nuk e kishin arritur pavarësinë e tyre; pushteti 
ishte ende i veshur me fe dhe magji. Në të vërtetë, arti actek 
nuk shfaqte prirjet e Shtetit, por të fesë. Mund të duket sikur 
po bëhet lojë fjalësh, meqenëse karakteri fetar i Shtetit nuk e 
kufizon atë, përkundrazi e shton fuqinë e tij. Ky gjykim nuk është 
i drejtë. Sepse nuk është njësoj një fe që mishërohet në një Shtet, 
siç ndodh tek actekët, me një fe që vihet në shërbim të Shtetit, 
siç ndodh te romakët. Ndryshimi është aq i madh sa pa të nuk 
mund të kuptohet politika acteke përballë Kortesit*. Ka edhe më: 
arti actek, mirëfilli, është fe. Skulptura, poezia apo piktura nuk 
janë “vepra arti”; as nuk janë paraqitje, por mishërime, shfaqje të 
gjalla të së shenjtës. Po ashtu: karakteri absolut, i përgjithshëm 
dhe totalitar i Shtetit actek nuk është ai i një rendi politik, por 
i një natyre fetare. Shteti është fe: komandantët, luftëtarët dhe 
skllevërit janë kategori fetare. Format me të cilat shprehet arti 
actek, ashtu si edhe shprehjet e politikës, krijojnë një gjuhë të 

AGORA



19

shenjtë e përbashkët për të gjithë shoqërinë.
Kontrasti midis romakëve dhe actekëve tregon ndryshimet midis 
artit të shenjtë dhe artit zyrtar. Arti i Perandorisë frymëzon 
të shenjtën. Madje më shumë, nëse kalimi nga e shenjta te 
laikja, nga mitikja te politikja – siç duket te Greqia e Lashtë 
apo në fund të Mesjetës -, nuk është një kërcim mbrapsht. Në 
të vërtetë, nuk jemi përpara një Shteti fetar, por përpara një 
feje Shteti. Augusti apo Neroni, Mark Aureli apo Kaligula, 
“mrekullitë e racës njerëzore” apo “përbindëshat e kurorëzuar”, 
janë qenie të dashura apo të frikshme, por nuk janë perëndi. 
Madje as imazhet me të cilat mëtojnë të përjetësohen nuk janë 
hyjnore. Arti perandorak është një art zyrtar. Edhe pse Virgjili i 
ka kthyer sytë nga Homeri dhe Antikiteti grek, e di se harmonia 
origjinale është prishur përgjithmonë. Universi i federatave, 
aleancave dhe rivaliteteve të polisit klasik do të zëvendësohet 
nga shkretëtira urbane e Metropolit; feja e të gjithëve nga feja 
e Shtetit; përdëllimi i hershëm që zbrazej në altarët publike, si 
në epokën e Sofokliut, nga qëndrimi i brendshëm i filozofëve; 
riti publik do të bëhet detyrë zyrtare dhe akti i vërtetë fetar 
do të kthehet në një përsiatje të shkretë; sektet filozofike dhe 
mistike do të shumëfishohen. Shkëlqimi i epokës së Augustit 
– e më pas ai i Antoninëve – na bën të harrojmë se bëhet fjalë 
për periudha të shkurtra frymëmarrjeje dhe armëpushimi. Por 
as dashamirësia e ilustruar e disa njerëzve e as vullneti i mirë 
i disa të tjerëve – të quajtur August apo Trajan – nuk mund 
t’i ringjallin të vdekurit. Arti zyrtar, në momentet e tij më të 
mira e më të larta, ai romak, është një art oborri, i drejtuar një 
pakice të zgjedhur. Veprimtaria e poetëve të asaj kohe mund të 
ilustrohet me këto vargje të Horacit:

Odi profanum vulgus et arceo. Favete Hnguis: carmina non prius 
audita Musarum sacerdos Virginibus puensque canto…

Lidhur me letërsinë spanjolle të shekujve XVI e XVII dhe 
marrëdhënieve të saj me monarkinë Austriake: gati të gjitha 
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format artistike të kësaj periudhe lindin në atë moment kur 
Spanja hapet ndaj Kulturës së Rilindjes, kur depërton ndikimi 
i Erazmit dhe vendi bëhet pjesë e prirjeve që përgatisin 
epokën moderne (La Celestina*, Nebriha*, Garsilaso*, Vives*, 
vëllezërit Valdes*, etj.). Përfshi artistët që i përkasin asaj 
që Valbuena Prat* e quan “reaksion mistik” dhe “periudhë 
kombëtare”, veti e përgjithshme e të cilëve është opozicioni ndaj 
europizmit dhe “modernizmit” të epokës së Perandorit, dhe që 
nuk bëjnë asgjë veç se zhvillojnë prirje dhe forma që i kishte 
përvetësuar Spanja e disa viteve të mëparshme. San Huani* 
imiton Garsilason (me sa duket, përmes “Garcilaso a lo divino” 
të Sebastian de Kordova*); frati Luis de Leon* kultivon vetëm 
format poetike të Rilindjes dhe në mendimin e tij bashkohet 
Platoni me kristianizmin; Servantesi – figurë midis dy epokave 
dhe shembull i shkrimtarit laik në një shoqëri fretërish dhe 
teologësh – “mbledh tharmet erazmiste të shekullit XVI”, veçse 
është nën ndikimin e drejtpërdrejtë të kulturës dhe jetës së lirë 
të Italisë. Shteti dhe Kisha kanalizojnë, kufizojnë, krasitin dhe 
shfrytëzojnë këto ndikime, por nuk i krijojnë. Dhe po t’i hedhim 
sytë krijimit më të pastër kombëtar të Spanjës – teatrit -, ajo 
që do të na çuditë është pikërisht liria dhe gjallëria e tij brenda 
normave të epokës. Për t’i rënë shkurt, monarkia austriake 
nuk e krijoi artin spanjoll, por përkundrazi e veçoi Spanjën prej 
modernitetit të sapolindur.
As shembulli francez nuk na jep prova bindëse rreth 
marrëdhënies së supozuar shkak pasojë midis përqendrimit të 
pushtetit politik dhe madhështisë artistike. Si edhe në rastin 
e Spanjës, “klasicizmi” i epokës së Luigjit XIV qe i përgatitur 
nga brenga e jashtëzakonshme filozofike, politike dhe jetësore 
e shekullit XVI. Liria intelektuale e Rabelais dhe Montaigne, 
individualizmi i figurave më të shquara të lirikës – nga Marot 
dhe Scève* deri te Jean de Sponde, Desportes dhe Chassignet, 
duke kaluar te Ronsard dhe d’Aubigne -, erotizmi i Louise 
Labe* dhe i veprës Blasonneurs du corp féminin* janë dëshmi 
të natyrshmërisë, të zhdërvjelltësisë dhe krijimit të lirë. E njëjta 
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gjë duhet thënë edhe për artet e tjera dhe për jetën e lirë të 
atij shekulli individualist dhe anarkik. Nuk ka stil më zyrtar, 
të vendosur nga një Shtet, se arti i dinastisë Valois, i cili është 
sajesë, sensualitet, trill, lëvizje, kureshtje e apasionuar dhe e 
qartë. Kjo rrymë sundon shekullin XVII. Por gjithçka ndryshon 
me t’u konsoliduar Monarkia. Pas themelimit të Akademisë 
poetët nuk përballeshin vetëm me mbikëqyrjen e Kishës, por 
edhe me atë të një Shteti gramatikan. Procesi i sterilizimit arrin 
kulmin, vite më pas, me shfuqizimin e Ediktit të Nantës dhe 
triumfin e partisë jezuite. Vetëm nga kjo perspektivë marrin 
kuptim të vërtetë padia për Sidin* dhe telashet e Kornejit, 
vështirësitë dhe pikëllimet e Molierit, vetmia e La Fontenit 
dhe, në fund, heshtja e Rasinit – një heshtje që meriton diçka 
më shumë se një shpjegim të thjeshtë psikologjik dhe që më 
duket se përbën një simbol të situatës shpirtërore të Francës në 
“shekullin e madh”.
Këta shembuj tregojnë se artet më shumë duhet t’i druhen një 
mbrojtjeje se sa ta falënderojnë atë, sepse, me pretekstin se 
po i mbron, ajo mund t’i dëmtojë. “Klasicizmi” i Mbretit Diell 
e sterilizoi Francën. Dhe nuk e teprojmë aspak nëse themi që 
romantizmi, realizmi dhe simbolizmi i shekullit XIX janë një 
mohim i thellë i shpirtit të “shekullit të madh” dhe një tentativë 
për të rifilluar traditën e lirë të shekullit XVI.
Greqia e Lashtë na zbulon se arti i përbashkët është spontan 
dhe i lirë. Është e pamundur të krahasosh polisin athinas me 
Shtetin cezarian, me Papatin, me Monarkinë absolute apo me 
Shtetet moderne totalitarë. Autoriteti suprem i Athinës është 
Asambleja e qytetarëve dhe jo një grup burokratësh i mbështetur 
te ushtria dhe policia. Dhuna nëpërmjet së cilës tragjedia dhe 
komedia antike trajtojnë çështjet e polisit ndihmon për të 
shpjeguar veprimin e Platonit, i cili dëshironte “Ndërhyrjen e 
Shtetit te liria e krijimit poetik”.
Mjafton të lexosh tragjikët – sidomos Euripidin – apo Aristofanin 
për të kuptuar lirinë dhe shfrimin e pakrahasueshëm të këtyre 
artistëve. Kjo liri shprehjeje bazohej te liria politike. Madje 
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mund të thuhet se themeli i konceptimit të botës për grekët 
ishte sovraniteti dhe liria e polisit.
“Pothuaj se në të njëjtin vit që Aristofani paraqet Retë e tij – thotë 
Burckhardt në veprën e vet Historia e kulturës greke -, shfaqet 
memoria politike  më e vjetër e botës: Rreth Shtetit të athinasve.” 
Refleksioni politik dhe krijimi artistik jetojnë në të njëjtën klimë. 
Piktorët dhe skulptorët shijojnë të njëjtën liri, brenda kufijve të 
zanatit të tyre dhe të kushteve ku punonin. Politikanët e asaj 
epoke, ndryshe nga ç’ndodh në ditët tona, patën idenë e mirë për 
t’iu shmangur bërjes së ligjeve mbi krijimet artistike.
Arti grek mori pjesë në debatet e qytetit sepse vetë natyra e 
polisit kërkonte opinion të lirë nga qytetarët për çështjet 
publike. Një art “politik” mund të lindë vetëm atje ku ekziston 
mundësia për të shprehur opinione politike, domethënë, atje ku 
mbretëron liria për të folur dhe për të menduar. Në këtë kuptim 
arti athinas ishte art “politik”, por jo në kuptimin e keq që ka 
kjo fjalë në kohën tonë. Lexoni Persët për të kuptuar çdo të 
thotë ta shikosh kundërshtarin me sy të pastër, pa deformimet 
e propagandës. Dhe egërsia e Aristofanit është ushtruar 
gjithnjë kundër bashkëqytetarëve; përdorimet e skajshme për 
të përqeshur armiqtë e vet janë pjesë e karakterit të komedisë 
antike. Kjo klimë luftarake politike në art buronte prej lirisë. 
Dhe askush nuk e përndoqi Safon se i këndonte dashurisë në 
vend t’u këndonte luftërave të qytetit. Duhej të vinte shekulli 
XX, ky shekull sektar dhe meskin, për të parë turpe të tilla.
Arti gotik nuk ishte vepër e Papëve e as e Perandorëve, por e 
qyteteve dhe e urdhrave fetarë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe 
për institucionin tipik intelektual të Mesjetës: Universitetin. Si ky 
edhe katedralja janë krijime të komunave urbane. Shpesh është 
thënë se ata tempuj, me pingultësinë e tyre, shprehin aspiratën 
kristiane drejt së përtejmes. Duhet shtuar se, nëse synimi i 
ngrehinës lëshuar drejt qiellit mishëron kuptimin e shoqërisë 
mesjetare, struktura e saj tregon strukturën e vet kësaj shoqërie.
Në të vërtetë e gjitha ajo është lëshuar lart, drejt qiellit; por, 
në të njëjtën kohë, çdo pjesë e kësaj ndërtese zotëron jetë të 
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vetën, individualitet dhe karakter, veç se ajo shumësi nuk 
e prish unitetin e së tërës. Prirja e katedrales ngjan me një 
materializim të gjallë të asaj shoqërie ku, përball pushtetit 
monarkik e feudal, komunitetet dhe korporatat formojnë një 
sistem diellor të komplikuar federatash, lidhjesh, paktesh dhe 
kontratash. Spontaniteti i lirë i komunave, jo autoriteti i Papëve 
dhe Perandorëve, i jep artit gotik lëvizjen e tij të dyfishtë: nga 
njëra anë lëshimin drejt qiellit si një shigjetë; dhe nga ana tjetër 
shtrirjen horizontale, duke strehuar e duke mbuluar, pa i shtypur, 
gjithë speciet, llojet dhe tipat e krijimit. Në realitet, arti i madh 
i Papatit i përket periudhës baroke dhe përfaqësuesi i saj tipik 
është Bernini*.
Marrëdhëniet midis Shtetit dhe krijimit artistik, në çdo rast, 
varen nga natyra e shoqërisë së cilës i përkasin të dy. Por, në 
përgjithësi – deri ku është e mundur të nxjerrësh përfundime 
nga një sferë aq e gjerë dhe kontradiktore -, shqyrtimi historik 
vërteton se Shteti jo vetëm nuk ka qenë kurrë krijues i një arti 
të vërtetë dhe me vlera, por sa herë ka tentuar ta kthejë artin 
në një instrument për qëllimet e veta e ka denatyralizuar dhe 
degraduar atë. Kështu, “arti për të paktët” pothuaj është përgjigja 
e lirë e një grupi artistësh që, hapur apo tinëzisht, i kundërvihet 
një arti zyrtar apo kalbjes së gjuhës shoqërore. Góngora* në 
Spanjë, Seneka dhe Lukano në Romë, Malarmeja përpara 
filistinëve së Perandorisë së Dytë dhe Republikës së Tretë, janë 
shembujt e artistëve që, duke afirmuar vetminë e tyre dhe duke 
refuzuar auditorin e kohës së tyre, arritën një komunikim, i cili 
është më i larti që mund të synojë një krijues: komunikimin 
me pasardhësit. Falë tyre, gjuha, në vend të shpërbëhet në 
zhargon apo të ngurtësohet në formulë, harmonizohet dhe bëhet 
e vetëdijshme në vetvete e për fuqitë e çlirimit.
Hermetizmi i saj – asnjëherë e padepërtueshme, veç gjithnjë e 
hapur ndaj kujtdo që guxon të kapërcejë pas mureve valëzues 
dhe të ashpër të fjalëve – është i ngjashëm me atë të farës. Atje, 
e mbyllur fle jeta e ardhme. Shekuj pas vdekjes së tyre, errësira 
e këtyre poetëve bëhet dritë. Dhe ndikimi i tyre është aq i thellë 
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sa mund t’i quash jo thjeshtë poetë poemash, por poetë apo 
krijues poetësh. Në armët e tyre figurojnë gjithnjë feniksi, shega 
dhe kalliri eleusin.

 Përktheu: Bajram Karabolli

* Oktavio Paz (1914 – 1998) – Poet, shkrimtar, diplomat dhe përkthyes meksikan. 
Fitues i çmimit Nobel në letërsi për vitin 1990. Konsiderohet si një ndër shkrimtarët 
më të mëdhenj të shekullit XX dhe një nga poetët më të mëdhenj hispanikë të të gjitha 
kohëve. Vepra e tij letrare, me përmasa gjigante, përfshin gjinitë më të ndryshme, 
ku shquhet poezia, eseja dhe përkthimi. Veç çmimit Nobel është nderuar edhe me 
15 çmime të ndryshme letrare, kombëtare e ndërkombëtare. Detyra e ambasadorit 
të Meksikës në vende ekzotike si India dhe Japonia e pajisën Pazin me një përvojë 
të rrallë, gjë që i shërbeu mjaft për krijimtarinë e tij artistke. Eksperimentimi dhe 
jokonformizmi mund të jenë dy nga fjalët që do ta përcaktonin më mirë punën 
e tij poetike. Poet modernist në fillimet e tij; më vonë poet ekzistencialist; dhe në 
shumë raste poet me ngjyra të surrealizmit. Esetë e paraqitura këtu janë marrë nga 
studimi i tij “Harku dhe lira” (1956).
* Ernan Kortés (1485 – 1547) – konkistador spanjoll që nënshtroi me egërsi actekët.
* La Celestina – vepër tragjikomike e shekullit XVI e shkruar nga Fernando de 
Rohas (1470 – 1541) që konsiderohet si një nga kulmet e letërsisë spanjolle.
* Nebriha (Antonio de Nebrija 1441 – 1522) – humanist i famshëm spanjoll.
* Garsilaso (Garcilaso de la Vega 1501 – 1536) – poet spanjoll, nga më të shquarit 
e Shekullit të Artë spanjoll.
* Huan Luis Vives (1492 – 1540) – humanist, filozof dhe pedagog spanjoll.
* Antonio dhe Huan Valdes – humanistë dhe mendimtarë erazmistë spanjollë të 
shekullit XVI.
* Valbuena Prat (1900 – 1977) – filolog dhe historian spanjoll, autor i historisë së 
letërsisë spanjolle.
* San Huan (1545 – 1604) – poet spanjoll.
* Sebastian de Kordova (1545 – 1604) – poet spanjoll.
* Luis de Leon (1527 – 1591) – poet dhe humanist spanjoll.
* Marot, Scève, Jean de Sponde, Desportes, Chassignet dhe d’Aubigne – poetë 
francezë të shekullit XVI.
* Luise Labé (1525 – 1566) – poeteshë franceze e shkollës lioneze gjatë Rilindjes.
* Blasonneurs du corp féminin – poemë e Clement Marot.
* Padia për Sidin – Tragjikomedia Sidi (1637) e Pier Kornejit shkaktoi një 
polemikë të ashpër që është njohur si Padia për Sidin. Autori u akuzua pjesërisht 
për plagjiaturë (vepra është bazuar te Shthurjet e Sidit e Guillen de Castro), por, 
sidomos, sepse nuk përfillte tre njësitë klasike teatrale (kohën, vendin dhe aksionin), 
që ishte një dogmë e vërtetë e teatrit të epokës.
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Agron Tufa

REALIZMI SOCIALIST

 Termi

 Realizmi socialist është term i përdorur në shkencën e 
letërsisë sovjete dhe në shkencat e arteve që në vitet ’30 për të 
shenjuar “metodën themelore”, e cila “i kërkon artistit paraqitjen 
me vërtetësi konkrete historike të realitetit në zhvillimin e tij 
revolucionar”, - realitet i cili ndërthuret ‘me detyrën e edukimit 
të punonjësve në frymën e socializmit’ (“Kongresi i Lidhjes së 
Shkrimtarëve të BRSS-së”, 1934). Nocioni estetik “realizëm” lidhej 
me përcaktimin “socialist”, çka solli në praktikë nënshtrimin e 
letërsisë dhe arteve ndaj parimeve të ideologjisë dhe politikës. 
Postulati kryesor i realizmit socialist u bë partishmëria dhe 
ideshmëria sociale. Përpjekjet (nga fundi i viteve 1950) për ta zgjeruar 
“bazën teorike” të realizmit socialist (postulatet e artit popullor 
dhe pastaj të humanizmit socialist) nuk e mundësuan themelimin 
e një estetike të realizmit socialit, si metodë artistike. Kërkesat e 
realizmit socialist u shndërruan faktikisht në tabu, që e frenuan 
krijimtarinë që për vite me radhë ishte mënjanuar (shmangur) 
nga jeta shpirtërore e popullit prej veprave të talentuara të Ana 
Ahmatovës, Dmitri Shostakoviçit, Sergej Ejzenshtejnit, Pavel 
Filonovit etj., duke stimuluar, përkundrazi, krijimin e veprave 
mediokre e konformiste që u bënë bori të propagandës. Përpjekjet 
për ta zgjeruar “bazën teorike” të socrealizmit me idetë e “tabanit 
popullor” (në fund të viteve ’30), të “socializmit humanist” (në fund 
të viteve ’50) ose me parimet e estetikës së “sistemit të hapur” (në 
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vitet ’70), nuk e ndryshuan statusin zyrtar dhe natyrën ideologjike 
të nocionit. Në fund të viteve ’80 socrealizmi shndërrohet në term 
historiko-letrar.

 Historia
 
Termi (në fillim “letërsia proletare”) është futur nga A. 
Lunaçarskij që më 1905. Në kongresin e parë të Lidhjes 
së Shkrimtarëve të BRSS me 1934, Maksim Gorki pohon: 
«Realizmi socialist e konfirmon realitetin si bëmë, si krijimtari, 
qëllimi i së cilës është - zhvillimi i pandërprerë i aftësive më të 
çmuara individuale të njeriut për hir të ngadhënjimit mbi forcat 
e natyrës, për hir të jetës së tij të shëndetshme e të gjatë, për 
hir të lumturisë sipërane të të jetuarit mbi këtë tokë, të cilën ai, 
në akord me nevojat e bën të prodhojë pandërprerë, e selit atë, 
si një parajsë të bukur njerëzore, të bashkuar në një familje»[3].  
Realizmi socialist, duke qenë metoda themelore e letërsisë, 
kritikës dhe arteve pamore sovjete, i kërkon artistit një 
pasqyrimin e të vërtetës historike-konkrete të realitetit në 
zhvillimin e tij revolucionar. Madje ky pasqyrim objektiv i të 
vërtetës konkrete historike të realitetit duket të kombinohet 
me shndërrimet ideore dhe edukimin në frymën e socializmit.  
Ky përkufizim u bë pikë referuese për krejt interpretimin 
e artit socrealist deri në fund të viteve 1980.  
«Realizmi socialist është një metodë artistike thellësisht jetësore, 
shkencore e përparimtare, e zhvilluar si rezultat i sukseseve të 
ndërtimit socialist dhe edukimit të njerëzve sovjetikë në frymën 
e komunizmit. Parimet e realizmit socialist …janë shtjellime 
të mëtejshme të mësimeve leniniste mbi partishmërinë 
e letërsisë.» (Enciklopedia e madhe sovjetike, 1947) 
Në këtë mënyrë Lenini shprehu mendimin, se arti duhet të 
qëndrojë në anën e proletariatit: «Arti i përket popullit. Gurrat 
e thella të artit mund t’i gjejmë vetëm midis klasës së gjerë të 
masave punonjëse … Ati duhet të bazohet në ndjenjat, mendimet 
dhe kërkesat e tyre dhe duhet të rritet bashkë me ta».
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 Disa nga parimet e socrealizmit
 
• Fryma (tabani) popullore. Me këtë nënkuptohet, që 
letërsia dhe artet pamore duhet të jenë të kuptueshme për 
popullin e thjeshtë, së këndejmi kemi dhe shfrytëzimin 
e të folurës popullore, me proverbat dhe idiomat e tij. 
• Ideshmëria. Të tregohet jeta e paqtë e popullit, kërkimi i rrugëve 
të reja, risive, për ta bërë më të mirë jetën, përmes akteve heroike 
me qëllim final arritjen e një jete të lumtur për të gjithë njerëzit. 
• Konkretësia. Në paraqitjen e realitetit të tregohet procesi 
i zhvillimit historik, i cili nga ana e tij duhet t’i përgjigjet të 
kuptuarit materialist të historisë (në procesin e ndryshimeve të 
kushteve të tyre të jetesës njerëzit ndryshojnë dhe ndërgjegjen 
e tyre, ndryshojnë marrëdhëniet ndaj realitetit përreth). 
Siç theksohej në dispencat shkollore sovjete, metoda nënkuptonte 
shfrytëzimin e trashëgimisë së artit realist botëror, por jo si 
një imitim i thjeshtë i modeleve të mëdha, por me një qasje 
krijuese. «Metoda e realizmit socialist paracakton një lidhje 
të thellë të artit me realitetin bashkëkohor, një pjesëmarrje 
aktive të artit në ndërtimin e socializmit. Detyrat e metodës 
së realizmit socialist kërkojnë prej çdo artisti një të kuptuar 
esencial të domethënies së ngjarjeve shndërruese në vend, 
zotësinë për t’i vlerësuar dukuritë e jetës shoqërore në zhvillimin 
e tyre, në bashkëveprimin e tyre të koklavitur dialektik». 
Metoda përfshinte në vetvete unitetin e realizmit dhe 
romantikën sovjetike, duke ndërthurur heroiken dhe 
romantiken me “pohimin realist të vërtetësisë origjinale në 
realitetin e përditshëm». Pohohej se, në këtë mënyrë humanizmi 
i «realizmit kritik» përplotësohej me «humanizmin socialist». 
Shteti jepte direktivat, i dërgonte artistët me detyra krijuese, 
organizonte ekspozitat, duke stimuluar kësisoj zhvillimin e asaj 
koniunkture arti për të cilën kishte nevojë. Ideja e «porosisë 
shoqërore» është pjesë e socrealizmit.
 Që të bëhej udhëheqës i popullit dhe njëherësh shërbëtor 
i tij, siç thoshte Majakovski, shkrimtarit i takonte t’i shërbente 
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me besnikëri shtetit, duke refuzuar lirinë e brendshme, pa të 
cilën procesi krijues është thjesht i pamundur. Librat e shkruar 
pa dhembjen dhe frymëzimin, në të mirë të koniunkturës, edhe 
nëse shpërndaheshin në shoqëri, në thelb ata mbeteshin jashtë 
sinorëve të artit. Edhe më e trishtueshme është se pikërisht 
këto vepra propagandoheshin si modele të artit. U shkëputën 
lidhjet edhe me modelet botërore të letërsisë së madhe ruse të 
shekullit XIX.
 Ndërkaq, procesi letrar në Rusi u ndërlikua edhe 
më shumë nga ndikimi i formës komando-administrative të 
normës shoqërore, e cila me një agresivitet të rrallë dhe egërsi 
ndëshkuese lante hesapet me cilindo shkrimtar që dilte jashtë 
modeleve të diktuara.
 Sistemi i degëzuar (centralizuar) i tabuve të rrepta 
e deformoi zhvillimin e natyrshëm të letërsisë. Duke u 
mbështetur në artikullin e Leninit “Organizata e partisë dhe 
letërsia e partishme”, realizmi socialist operonte me një kodeks 
rekomandimesh se si duhej të shkruante një anëtar i Lidhjes së 
Shkrimtarëve Sovjetë.
 Anatemës dhe syrgjynosjes iu nënshtruan të gjithë ata 
shkrimtarë që shfaqën sadopak një botëperceptim tjetër mbi 
realitetin; rrjedhat letrare të modernizmit u mallkuan si pjella 
të ideologjisë borgjeze dhe u përndoqën pa mëshirë gjer në 
shfarosjen fizike të autorëve modernistë. Në këtë atmosferë të 
përzishme u pushkatuan apo vdiqën nëpër kampet e përqendrimit 
shkrimtarët e poetët më të famshëm rusë (Gumiljovi, Isak Babéli, 
Mandelshtami, Harmsi, Vjedenskij). Një pjesë e tyre parapëlqeu 
vetëvrasjen (Majakovski, Esenini, Fadejevi, Cvetajeva), të tjerë 
u torturuan dhe u dërguan në kampet siberiane të përqendrimit 
(Zabollockij, Sharllamovi, Sollzhenicini, Josif Brodskij), ose iu 
ndalua botimi dhe u përndoqën (Ana Ahmatova, Boris Pasternak, 
Andrej Pllatonov, Mihaill Bullgakov).
 Viti 1937 shënoi kulmin e fushatës së terrorit stalinist në 
letërsinë ruse: u zhdukën të gjitha shkollat, rrymat, drejtimet 
avangardiste në të gjitha sferat e artit. Me pushkatimin e Danill 
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Harmsit (1905-1941) mori fund praktikisht dhe grupi më i sprasmë 
i avangardës ruse (OBERIU). Pushteti stalinist kishte dëbuar më 
parë, në mesin e viteve ’20, të gjithë filozofët rusë (200), të cilët i 
grumbulloi në një anije dhe i largoi përgjithmonë nga territori i  
BRSS-së.

 Në letërsi

Shkrimtari, sipas shprehjes së njohur të shkrimtarit Jurij 
Oljesha, është «inxhinier i shpirtrave njerëzor». Me talentin e 
tij ai duhet të ndikojë te lexuesi si propagandist. Ai e edukon 
lexuesin në frymën e besnikërisë ndaj partisë dhe e ndihmon 
atë në luftë për fitoren e komunizmit. Veprimet subjektive dhe 
përpjekjet individuale duhet t’i përgjigjen ecurisë objektive 
të historisë. Lenini ka shkruar: «Letërsia duhet të jetë e 
partishme … Poshtë shkrimtarët e papartishëm. Poshtë 
shkrimtarët supernjerëz! Puna letrare duhet të bëhet pjesë e 
çështjes së përbashkët proletare, “tyrrjela dhe rrotativa” të një 
mekanizmi madhështor social-demokratik, që vihen në lëvizje 
nga gjithë avangarda e ndërgjegjshme e gjithë klasës punëtore». 
Vepra letrare në zhanrin e socrealizmit duhet të jetë e ndërtuar 
«në idenë e çdo forme të shfrytëzimit çnjerëzor të njeriut 
nga njeriu, të demaskojë krimet e kapitalizmit, të flakërojë 
mendjet e lexuesit dhe shikuesit me urrejtjen e vërtetë, 
t’i frymëzojë ata në luftën revolucionare për socializmin”. 
Maksim Gorki ka shkruar për socrealizmin kështu: 
«Për ne shkrimtarët me domosdoshmëri jetike e krijuese 
është të kapim atë pikë botëkuptimore, nga lartësia e së 
cilës - dhe vetëm nga ajo lartësi - të dallojmë qartë të gjitha 
krimet e ndyra të kapitalizmit, të gjitha qëllimet e tij të 
poshtra, dinake, dhe ku të duket e qartë në këtë sfond gjithë 
madhështia e punës heroike e diktaturës së proletariatit». 
Ai gjithashtu ka shkruar se: «…shkrimtari duhet të zotërojë një 
dije të mirë të historisë së të shkuarës dhe dijen mbi dukuritë 
sociale bashkëkohore, në të cilat ai është i thirrur të përmbushë 
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njëkohësisht dy role: rolin e mamisë dhe të varrmihësit». 
Gorki predikonte, se detyra kryesore e realizmit socialist është 
edukimi i i një pikëpamjeje socialiste dhe revolucionare mbi 
realitetin, në akord me sensibilitetin përkatës të këtij botëkuptimi. 
Shkrimtari sovjet bjellorus, Vasilij Bikov e konsideronte 
realizmin socialist si metodën më të përparuar e më të 
sprovuarën. “Kështu që ne, shkrimtarët, mjeshtërit e fjalës, 
humanistët, që e zgjodhëm atë metodë për krijimtarinë tonë, 
nuk njohim një metodë tjetër më të përparuar e më të sprovuar”.  
Shkrimtari disident Andrej Sinjavskij (vs. Abraham Terc) 
në esenë e tij «Çfarë është realizmi socialist», duke analizuar 
ideologjinë dhe historinë e zhvillimit të realizmit socialist, e po 
ashtu edhe tiparet e veprave të tij më tipike në letërsi, ka dalë në 
një përfundim, se ky stil në fakt nuk ka asnjë lidhje me realizmin 
e “vërtetë”, por ai është një variant sovjet i klasicizmit me një 
surrogato romantizmi. Po në këtë ese ai gjithashtu propozon, 
që për shkak të orientimeve të gabuara të instruktorëve të 
artit sovjet kundrejt veprave realiste të shek XIX (veçanërisht 
ndaj realizmit kritik), krejt të huaja për natyrën klasiciste të 
socrealizmit, - dhe, sipas mendimit të tij, për shkak të sintezës 
së pafalshme dhe kureshtare të klasicizmit me realizmin brenda 
një vepre - krijimi i veprave të shquara të artit në këtë stil 
është një dukuri krejtësisht absurde. I përket këtij shkrimtari 
përkufizimi i famshëm te kjo ese se socrealizmi është: “...një 
gjysmëart gjysmëklasik, jo shumë socialist dhe aspak realist”.

 Mitologjizmi i Realizmit Socialist

Tragjedia (apo komedia) e socrealizmit ka të bëjë me 
faktin se ai ekzistoi në epokën e lulëzimit të vetëdijes 
neomitologjike, modernizmit dhe artit avangardist, të 
cilët nuk mund të mos ndikonin në poetikën socrealiste. 
Kështu, për shembull, në romanin “Nëna” na paraqitet mjaft 
hollësishëm miti kristian mbi Shpëtimtarin (Pavel Vllasovi), i 
cili flijon veten në emër të të gjithë njerëzimit, dhe nënës së tij 
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(domethënë shën Mëria) – kësaj figure kyçe për vetëdijen ruse dhe 
mitit kristian të adoptuar prej saj. Kjo që thamë nuk kundërshton 
faktin se kjo vepër është diçka krejtësisht mediokre. Rëndësi 
ka që, duke i shpallur luftë religjionit, bolshevikët megjithatë 
shpallën një religjion të ri, shumë të njohur e të harruar, për 
të krishterët e lashtë. Për këtë ka shkruar bindshëm një nga 
historianët më të njohur të kulturës sër Arnold Xhozef Tojnbin. 
“Kishës së zhvilluar bolshevikët i kundërvunë bashkësinë 
kompakte kristiane, por primitive, të shekujve të parë pas 
Krishtit me kultin e varfërisë, shoqërizimin e pasurisë dhe 
agresivitetin ndaj paganëve ideologjikë. Po ashtu si kristianët 
e parë, “republika e re sovjete” gjendej në “rrethin e armiqve”, 
veçse në rastin e parë kjo ishte Perandoria e shpartalluar 
Romake, kurse në të dytin – shoqëria e përparuar kapitaliste. 
Në rastin e parë fitoi krishterimi, në rastin e dytë - kapitalizmi.  
Një vepër tjetër është romani i A. S. Serafimoviçit “Përroi 
i hekurt”, i cili rrëfen si e nxjerr divizionin e Tamanskit nga 
rrethimi, një komandant i kuq, Kozhuh-u, - nën dritën e 
mitologjisë evangjeliste, historisë së daljes së judejve nga Egjipti 
dhe përftimit të Tokës së Premtuar. Kozhuhu këtu del gjoja në 
rolin e Moisiut, për çka gjejmë edhe aludime të drejtpërdrejta 
në tekst. Me vite realizmi socialist përpunoi mitologjinë e vet 
ideologjike, me tipare jo më romantike, por më së shumti të 
planit klasik. Siç dihet, konflikti bazë në ideologjinë e klasicizmit 
është konflikti ndërmjet detyrës/arsyes dhe ndjenjës, ku fiton 
detyra. Në vepra të tilla të socrealizmit, si: “çimentoja” të F. 
Glladkovit, “Si u kalit çeliku” të N. Ostrovskijt, “Rrëfim për 
njeriun e vërtetë” të B. Polevojit, dalin në pah qartazi këto 
karakteristika. Heroi i veprave të tilla heq dorë nga dashuria 
për hir të revolucionit. Realizmi socialist e tejkalon edhe 
klasicizmin. Heroi i tij, i shpërblyer nga pushteti, e humbet në 
përgjithësi kurmin njerëzor, duke u shndërruar në robot. Diç e 
këtillë ndodh me Pavel Korçaginin. E përmbyll këtë mitologjemë 
Aleksej Meresjev me “Njeriu i vërtetë”, i cili zëvendëson “njeriun 
e vogël”, “njeriun e tepërt” me “njeriun e ri” të letërsisë ruse të 
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shek XIX. Njeriu i vërtetë – është një mutant teknologjik. Atij i 
kanë shkurtuar këmbët, por ai vazhdon të mbetet pilot, përveç 
kësaj, shkrihet me makinën – ky episod është përshkruar mjaft 
hollësisht në romanin e Boris Polevojit. Trupi i personazhit 
socrealist zëvendësohet me hekurin, ai kalitet me çelik – një 
“druvar i hekurt” i socializmit të zhvilluar. Në shumëçka këtë 
poetikë të papërsëritshme të socrealizmit rus e kanë “zbuluar” 
poetët dhe artistët e konceptualizmit rus (1960).
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Zef Skiro Di Maxho 

MBRËMNET 

Jo më gazment
mbi hijet mbrëmësore.

Vjerrja e kohës
sjell ndjesira
të paduruashme
e një mendim
të sosuri.

Qielli
zgjesh ngjyrat
çë s’i kan hije
liturgjis së martesës
me trishtimin.

NGA MAS RUSHI ARBËRESH
(Mjeshtër Gjergjërushi)

5
Unë qeshë
farkëtar e nallban.
 Më pëlqente ta zbutja hekurin
e t’i jepja trajtë e fuqi.
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 Hekurin e ri e desha:
më ngjante.
 Tani jemi të zbutur të dy
nga koha e nga ndryshku.

 Retë gjysmë mali
kanë ngrënë.
 Kohë e ndërrueshme.

11
 I rashë mëngjesit
me kudhër më parë
se lajmin ta jepte
kambana.
I rashë mesditës diellore
e goditjet e mbrëmjes
rraha
në hekur tingëllues
sikur t’ishte gazmore puna
e freskues zjarri
i farkës.
Muzikën time shënova
në hekur
e jetën time.
 Në një kordele liqeni
sonte hëna kridhet
metal i ftohtë
pa përcëllime.

 Në tejdukshmëri
peri i tymit të pipës
kundër natës
që shkon përpara.
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25
 E pastaj do të vdesë
në kafaz kanarina
e mas Nastasit
që pa dritën e diellit
e kërceu tërë jetën
pa mendime
por pa liri.
 Ashtu në kafazin e kohës
ne rrimë.
 E pamë diellin, hënën,
bukurinë e reve
dhe ngjeruam ajrin e frymëmarrjes
e disa herë lirinë.
 Patëm ndjenja të forta.
E pimë duhan
gjer te ora
e prishjes së kafazit
kur era fryu më e fortë
e na fshiu mendimet.
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Sokol Zekaj

UDHËTIM

Kemi kohë që ecim
nëpër një tokë të zhveshur
kopre dhe gjembaçësh,
nuk flasim, mendojmë më vete
sekush për udhë të vet,
pasi kemi kohë që ecim
nëpër një tokë të zhveshur
kopre dhe gjembaçësh,
sikur udhëtojmë për te një shenjt.

CONVULSION

Ah, këto re zhurmëtare
këto re zjarrmëtare,
zunë gjysmën e qiellit
lart udhës sime të drejtë e të largët,
dhe po marrin në shenjë
zemrën e zbehur të diellit
sipër ujërash të thella
kësaj vere të vonë,
po dridhem si t’ish vetë zemra ime
pas kaq verash kaluar
para harqeve të erës
me shigjetat që vetojnë.
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VIJA BLU

Sa më shumë hapet qielli
Bëhet më blu.
E pamundura afrohet,
E mundura largohet.

Dikur e përfytyroja veten
N’udhëtime me kuaj,
Me priftin dhe filozofin
Me baulet plot libra.

Kur qiellin shohim gjatë
Nis erë e ftohtë,
Kështu sodis, një shkop
Ngulur në tokën e zhveshur.

CANTO

Ndërsa lirohesha pak
nga errësira e natës
me të cilën qeshë kopsitur deri n’sy
poshtë drurëve të lartë,

dera u hap përgjysmë
dhe drita ra mbi një trëndafil
që e tundte një erë
ardhur nga yje të rinj.

Po, ai qe buzë murit
dhe unë qeshë pranë tij,
ndërsa aroma
çelte një tjetër trëndafil.

E falënderova derën

POEZI SOKOL ZEKAJ



40

që nuk desha të hapej më shumë,
as nuk desha me hy
as nuk desha me ikë

SHTËPIA

Ti hap furrën
nën një ndriçim të bukur feste,
dhe një trëndafil avulli
të mbështjell, plot aroma.

DRITARE

Tryezë. Vizore. Lapsa.
Shkollari heq vija mbi letër.
Jashtë bie shi
Dhe, në të rrallë veton.

Nga dritarja shkollari sheh shiun
Përkulur lëndinës
Si ai vetë mbi projektin,
Një ngjyrë për një tjetër.

Lapsi mbi letër
Dhe shiu mbi bar e pemë,
Një tingull kanë, dhe
Një arsye.
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KOHË E BUTË

Pas kaq shtrëngatash, retë e mbetura
janë stoli për qiellin
e kaltër. Edhe kapelja e bardhë
mund të fluturojë si pëllumb.

Eh, por, përse hëna na jep kënaqësi
më shumë se dielli?
Lidhim qenin. Lëmë portën hapur.
Dhe dalim.

Marsi që shkoi ka qenë borë dhe akull
dhe ti pate rrëshqitur keq.
Desha të them, jeta
është më shumë se një keqardhje e ëmbël.

Vijat e bardha në rrugë
ngjajnë si prej bore
që ka zënë të shkrijë,
mbi të cilën këndojnë zogj.

Makinat shtyjnë njëra-tjetrën në lojë
si lopët. Njerëzit
mbajnë shkëlqimin ndër dhëmbë
dhe flakin shishat kamionçinave.

Diell i verdhë. Fishkëllima
e vinçit të lartë
bie mbi ditën
si maja e thikës mbi një portokall.

Pa shih, banderola enden qiellit, thonë:
“Na falni!”, “Ju lutemi!”
Ulemi te një bar, dhe kërkojmë
diçka të athët, a ndoshta të idhët.
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NJË VIZATIM

Në një libër timin të kahershëm
që ua jepja miqve për ta lexuar,
kam gjetur një vizatim. E shoh dhe më duket
një punë e pakryer,
ose mbase e çuar përtej të kryerës, ku ta dish!

Mund të jetë një këpucë
apo një varkë
apo një shpend,
apo asnjë prej këtyre,
pasi secilit prej tyre i mungon ndonjë gjë
ndër ato vija të holla që shuhen papritur aty ku duhej të 
vendosnin.

Por për të kuptuar gjithçka në këtë botë
ato që janë dhe ato që nuk janë,
dhe ato që duhej të ishin pa qenë të domosdoshme,
do duhej mendja Universale
ndërsa unë jam një plak që me varkën time
veçse ndjek rrjedhën e një lumi.

Më kujtohet një stinë në fshat,
çdo buzëmbrëmje
një njeri, ndoshta një druvar, ndërsa zbriste drejt luginës,
ia merrte një kënge
që përplasej nga një mal te tjetri
nëpër hijet e natës që vinin duke u dendësuar.

Unë tendosesha
si dikush që e kanë zënë nga hunda,
për të kuptuar zërin e parë
i cili gjithmonë përzihej me jehonat
ndërsa edhe jehonat përziheshin mes tyre.
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Dhe, atëherë kur njeriu zbriste poshtë rrëpirave
në luginë,
ku jehonat hapeshin në ajër
ndërsa zëri vinte më i afërt
si gështenjat që bien përtokë nga boçat e çara, bash atëherë,
këngëtari e ndërpriste këngën!

KUJTIMI

Ka qenë një natë pa dritë
plot lule të errëta
rrugës kah duhej të çanim bashkë
nëpër dredhëzat e erës
- të padukshme por aq të vështira! -
më afër se siç thuhet
krah për krah, po them
si krahu me zemrën.

Por ti ike me njërën
nga fantazmat që përshkonin natën
me vështrimin nën qepalla
nëpër shiun e pjerrët,
dhe me fishkëllimat e ujit
që i binin në akord
daulles së errësirës,
dhe me gjethet e verdha
tashmë gjithë plagë
që binin duke u ngritur,
dhe ujërat i degdisnin drejt detit.

Në të vërtet gjithçka më bëhej
se ikte drejt detit
-fara të zeza që dalin
nga boça që ra
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bashkë me petalet e thara-
dhe mbeta vetëm për vetëm
me mesnatën time
dhe me furtunën e huaj,
si guri i ftohtë, i lagur 
i një ylli të shuar,

nën zhurmën monotone të reve
sikur shkarkohej zhavorr
nga një vagon i gjatë
për trasenë e askundit,
ndërsa vrundullonte era
zbrazëtisë ku ti pate qenë,
por ndoshta ti as që ishe me mua
o ndoshta qemë ndeshur
te një rrugë ku unë nuk isha
pa e ditur kush qe
delja e zezë e tufës së bardhë,
sidoqoftë unë askend nuk ftova,
gjëmonin nata dhe bota!
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Jamarbër Marko (1951-2010)

*
Sot dola nga hapi im
Duke e lëkundur hapin në tronditjen tënde.
Qyteti im, qesha ditët e lumtura
Që kthehen papritmas.

*
Shënoj në derën e panjohur
Dy emra që askush nuk i di.
Dhe dalin me rrëmbim dy njerëz
Që ndoshta do të jenë më vonë
Miqtë e mi.

*
Do të dëgjojmë në heshtje fjalët e fundit
Të njeriut të fundit,
Do largojmë perden e teatrit
Për të parë
Njeriun e parë, buzëqeshjen e parë
Që do të largohet, marrëzinë
Që na thjeshtësoi deri këtu.
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SOT ËSHTË E SHTUNË…
 
Për mua dhe për ty 
Për të gjithë. 
Për të gjithë ata 
Që patën diçka në tokë.
Sot është e shtunë 
Edhe për ata që janë mërzitur 
Për ata që nuk dinë të jetojnë. 
Është e shtunë edhe për ata 
Që nuk janë më.
Sot është e shtunë 
Për kuajt që tërheqin karrocat në errësirë 
Për lodrat që u luajtën 
Dhe për vendet bosh në sallat e lavdisë.
Sot është e shtunë 
Edhe për ata që nuk e dinë këtë gjë 
Që vuajnë e s’janë të lumtur. 
Vetëm sot është e shtunë, 
E dëgjova në rrugë 
Në derën e spitalit.
Sot është e shtunë 
Edhe sikur askush të mos e kujtojë… 
Jo vetëm sepse unë sot jam mërzitur, 
Por për madhështinë e një dite 
Që veshi mbi vete pelerinën e vjetër të botës.
Është e shtunë 
Sepse nuk ekziston asnjë ditë tjetër 
Si kjo e sotmja 
Dhe dikush mund të thotë 
Se asnjëherë nuk ka qenë e shtunë, 
Se asnjëherë, asnjë ditë 
Nuk ka shpënë buzë greminës kuptimin e madh 
Jetën e madhe përpara një bluze 
Të thjeshtë dite 

POEZI



47

Siç është dita e shtunë.
Ditë e shtunë sot 
Që u përsërit aq shumë 
Mbi atë çka bënë ata që nuk jetojnë sot 
Me lehtësinë e atyre që jetojnë 
Të mbështjellë nga e shtuna 
Që si letër karamelesh 
Bie mbi butësinë e vjetër.
Sot e shtuna bie mbi kërcënimin e vjetër 
Dhe thuhet nga të gjitha buzët kudo 
Edhe atje ku dita është ngatërruar me një tjetër 
Edhe atje ku dashuria është zëvendësuar me një tjetër. 
Kudo sot e shtuna përkëdheli plagët dhe buzëqeshi 
Për t’ ua bërë më njerëzore, 
Për t’ ua larguar sadopak nga pesha e kohës, 
Që e veshur me hijen dhe dritën e një të shtune 
Ndaloi lozonjare dhe tha:
Sot është e shtunë 
Kur filluam të kuptojmë 
Se vetëm në botën tonë është diçka 
Të rrish pak më shumë në të ftohtë 
Për të larguar diku drejt pafundësisë 
Nyjën e vërtetë, 
Që lëkundet me përkëdheli 
Brenda thellë së shtunës 
Që duket se nuk do të ndërrohet me asnjë ditë tjetër. 
Sot është e shtunë 
Për të vetmen thjeshtësi dhe mendim 
Për të vetmen kënaqësi dhe trishtim 
Për të bërë një hap 
Në botën e vogël të njerëzve.

POEZI JAMARBËR MARKO



48

Abdullah Konushevci (1958-2013)

VJERSHË EKSPRESIONISTE

Qielli ka ethe
Dhe mban erë gjak
Nga zogjtë e hekurt
Që i therin gjirin

Mjeshtrit e vdekjes
E punojnë shkel e shko tokën
Koka duar këmbë
Hedhin ngado

Si t’i mbledh gjymtyrët
Para se të bjerë nata
Dhe t’i kall në dhe
Para se t’u bien në erë
Larashët oshënarët

SKICË PËR NJË ELEGJI

Ja
Kjo shtëpi
Ka një të vrarë
Dhe kjo këtu
Dhe kjo pranë saj

POEZI
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Dhe kjo tjetra
Dhe kjo dhe kjo dhe kjo

Ja
Dhe ajo shtëpi
Ka një të vrarë
Dhe ajo atje
Dhe ajo pranë saj
Dhe ajo tjetra
Dhe ajo dhe ajo dhe ajo

HIJA E AUGUSTIT

Me duart e lidhura pas shpine
Zbres në qendër të qytetit
Prapa sikur më ndjek
Hija e Augustit
Me togën e qëndisur mbi supe

S’më përmend
As Instituti Albanologjik
As Fakulteti Filologjik
Veç fytyra e verdhë limon e një miku
Që ngjit me kujdes hapat përpjetë
Dhe më një nënqeshje mjaltë të hidhur
Vë në lojë çdo gjë që deshëm
Kur dielli na i ndriste 
Të gjitha skutat e shpirtit
E ne besonim shpresonim
Si kudo të marrët në botë

POEZI ABDULLAH KONUSHEVCI
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BAJGAT NË DIELL

Çu-çu-çu çuçullojnë
Av-av-av avullojnë
Bajgat në diell
E në errësirën e tyre të thellë
E në errësirën e tyre të thellë
Mund të ishin, njëmend mund të ishin
Një pleh me grat

SYRGJYN GJALLË
E SYRGJYN VDEKUR

Kur kthehet poeti në atdhe
E plaçkitin piratët rrugës
E hedhin lakuriq në mes të detit
Po veshur me purpur
Përfalet me peshkatarët brigjeve

Kur poeti kthehet në atdhe
Shqetësohen spiunët policët
Senati mblidhet shumë shpesh natën

Në atdhe poeti kur kthehet
Vashat i lidhin flokët gërshet 
Trimat i ngjeshin armët e brezit
Pleqtë fëmijët shpalosin shamitë

Poeti në atdhe kur kthehet 
Oh Ati i Dheut
S’kthehet kurrë gjallë në atdhe

POEZI
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Pedro Salinas 

VDEKJE

Fillimisht harrova zërin tënd. 
Nëse do t’ishe duke folur me mua tani, 
Këtu, krahë meje, 
Do të pyesja, “Kush është aty?” 

Më pas, i panjohur mu bë hapi yt. 
Nëse një hije - edhe nëse do të ishte një prej mishi 
dhe gjaku – të endej nëpër erë, 
Nuk do të mund të kuptoja që je ti. 

Gjethet e tua u zhveshën ngadalë
përballë dimrit: buzëqeshja jote, 
sytë e tu, ngjyra e veshjes tënde, 
madhësia e këpucëve të tua. 

Më shumë gjethe: 
Mishi yt, trupi yt u shpërbë
deri sa gjithë çka mbeti prej teje ishte emri yt: shtatë germa. 
Dhe ti vazhdove të jetoje, 
të vdisje, duke u përkundur mbi ato 
shtatë germa me trup e me frymë. 
Skeleti yt, mbetjet e tua, 
zëri yt, e qeshura jote, ato shtatë
germa. 
Dhe më pas trupi yt i lëshoi ato jashtë. 

POEZI
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Emri yt rrëshqiti prej meje. 
Tani ato shtatë germa enden pa t’zot, 
të panjohura me njëra-tjetrën. 
Reklamat shfaqen mbi makina në rrugë; germat e tua ndriçojnë 
natën me ngjyrat e tyre, 
ato udhëtojnë mbi zarfe duke shqiptuar emra të tjerë. 

Ti do të endesh aty, e shpërbërë, pa frymë, e pazëvendësueshme, 
në atë emër që dikur ishe ti, 
e ngritur në një parajsë te çmendur, 
një ndjenjë lavdie abstrakte në alfabet.

ZERI IM PREJ TEJE 

Kur të më zgjedhësh mua –
zgjidh dashurinë–
Unë dola zbuluar nga anonimiteti i madh 
ndaj kujtdo, nga asgjëja. 
Deri atëherë
Unë nuk kisha qenë kurrë më i gjatë sesa 
vargmalet e thepisura të botës. 
Nuk u zhyta kurrë më thellë 
sesa shënjimet maksimale 
të tabelave të marinës. 
Dhe gëzimi im, ishte i trishtuar, 
ashtu siç janë orët e vogla 
pa një rrip që t’i shtrëngojë rreth rrethit të dorës, 
pa akrepa, në vend. 
Por kur ti the ti: ti,
për mua, ishte shenja që unë qëndroja përmbi yjet, 
më thellë sesa koralet.

POEZI
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NGA LETRAT E DASHURISË SË 
PEDRO SALINAS PËR KATHRINE R. WHITMORE

Për të jetuar, nuk më duhen 
ishuj, vende, kulla. 
Ç’gëzim më të thepisur 
sesa të jetosh në përemra! 
Zhvishi rrobat, 
tiparet, imazhet; 
Nuk të dua ashtu, 
të maskuar si dikush tjetër, 
gjithmonë bijë e diçkaje. 
Të dua të pastër, të lirë, të pazvogëlueshme: ty.
E di se kur të të telefonoj ty 
mes gjithë njerëzve,
të botës,
se vetëm ti do të jesh ti.
Dhe kur të më pyesësh 
se kush po të telefonon, 
se kush të pret,
do t’i varros emrat,
etiketat, historinë. 
Do t’i hedh tutje 
gjithçka ata hodhën përmbi mua
përpara se të lindja.
Më në fund, i kthyer në anonimitetin e 
përjetshëm të lakuriqësisë,
të gurit të botës,
Do të të pëshpëris:
‘Të dua, po, unë jam ai.’

POEZI PEDRO SALINAS
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MONEDHË

Ndoshta po të përkëdhel për shkak të mjegullës, 
sepse gjithçka rreth meje është mjegull, forma të shpërbëra, 
ndoshta sepse atyre u mungon saktësia ose përkufizimi, 
gjëra që kthehen në diçka të mjegullt,
pa dimension. 
Të përkëdhel ty, monedhë. 
Muzg në dhjetor 
dhe ti je këtu në dorën time, ti, 
e konturuar me saktësi, e rënde, 
rezistente,
me trupin tënd të argjendtë. 
Monedhë
Me një numër që nuk mund të pushtohet nga dyshimi apo nga 
mjegulla 
dhe me një fytyrë që nuk do të dyshojë kurrë, 
fytyra e një mbretëreshe antike, 
që më shikon mua.

ZGJOHU. DITA PO TË THËRRET TY

Zgjohu. Dita po të thërret 
për tek jeta jote: tek detyra jote. 
Dhe për të jetuar e asgjë më shumë. 
Dil nga zymtësia e natës 
nga errësira që mbuloi trupin tënd 
për të cilin drita priti 
mbi maja gishtash në agim. 
Testo metalet në trupin tënd. 
Ftohtë, nxehtë? 
Gjaku yt do të të thotë nëse do të rrish kundër borës apo mbrapa 
dritares. 
Do të ta thotë ngjyra në faqet e tua. 

POEZI
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Dhe shikoji njerëzit. 
Mos bej asgjë më shumë sesa t’i shtosh përsosurinë tënde një dite tjetër. 
Detyra jote është ta ngresh jetën tënde lart, dhe të luash me të, 
vërtite atë si një zë 
nëpër re që t’mund të rigjesh dritën që ka ikur prej nesh. 
Ky është fati yt: të jetosh. 
Mos bëj asgjë. 
Detyra jote je ti, asgjë më shumë.
Po, çdo gjë me tepri:
Dritë, jetë, det!
Te gjitha në shumës, në shumës,
Dritë, jetë, dete!
Të ngjitesh, të zbresësh
nga qindra në qindra,
nga qindra në mijëra,
Në një përsëritje pafundësisht të shijshme 
të dashurisë tënde, një bashkësi.
Numrat, stilolapsat dhe makinat
shërbejnë thjesht për të shumëfishuar
përkëdhelje herë përkëdhelje,
Të përqafuar nga një vullkan. 
Le t’i lemë numrat të rendin.
Le t’i lemë ato të rrjedhin në një numërim të pafund,
Dehu duke numëruar
Deri sa të mos e dish se cili do të jetë numri i fundit:
Si të jetosh në pafundësi!
Lejo që një tufë zerosh
Të mësymë gëzimet tona të pakta,
Dhe t’i marrë ato me vete gjatë rrugës,
deri në kulmin e tyre.
Lejo që shifrat të shpërthejnë
e ta çorodisin makinën llogaritëse
të kohës a të puthjeve. 
Përtej llogaritjeve, fateve,
çona verbtazi në thellësi më të rrezikshme

POEZI PEDRO SALINAS
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Çfarë teprie parafundore! – 
Që është në mënyrë të parezistueshme britma e shkëlqyer e së ardhmes:  
‘S’keni parë gjë ende. 
Shikoni më thellë brenda jush. Ka më shumë.’

ORË E PIKTURUAR

Dy e njëzetepesë. Po. Por jo këtu, jo. 
Në cilën ditë do të jetë kjo dy e njëzetepesë e veçantë, 
në cilën botë do të jetë dy e njëzetepesë, në cilin vit? 
Ajo orë është duke ecur për bukur, 
e çuditshme, e lirë, 
duke fluturuar përgjatë harresës së kohës. Qartësisht, ajo ishte 
një orë ku nuk ka ndodhur asgjë: 
Gjashtëdhjetë minutat e saj ishin gjashtëdhjetë minuta puthje 
të gjata, të ngadalta, të pafajshme mbi faqet e buta të një pasdite 
shtatori, nuk e di se ku. 
Deri sa ndaloi, deri sa koha ndaloi dhe ora arriti në atë që është tani: 
shpirti i një ore të zgjedhur - përse? - e shpëtuar midis të gjitha 
orëve mbi atë orë të pikturuar, 
atë fytyrë fallco, atë matëse të së përjetshmes.

Përktheu: Enkeleda Suti

Pedro Salinas, konsiderohet një nga poetët kryesorë të lëvizjes letrare spanjolle 
- Gjenerata e 27-të - që përfshinte Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Luis 
Cernuda, Emilio Prados, Vicente Aleixandre dhe shumë të tjerë. Pedro Salinas 
ka lindur më 1891 në Madrid. Ai ka studiuar për arte dhe pjesën më të madhe të 
jetës së tij ia ka kushtuar mësimdhënies në universitet. Ai e filloi aktivitetin e tij 
mësimdhënës në Universitetin e La Sorbonne-ës ne vitin 1914 deri në vitin 1917, 
ku punoi si lektor spanjoll. Ai mori titullin e doktoraturës në La Sorbonne, ku fitoi 
gjithnjë edhe më shumë dashuri për veprat e Marcel Proust-it.

POEZI
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Jorge Luis Borges

BIBLIOTEKA E BABELIT

“By this art you may contemplate the 
variation of the 23 letters… 
The Anatomy of Melancholy, part. 2, 
sect. II, mem. IV”

Universi (që të tjerët e quajnë Biblioteka) përbëhet prej 
një numri të papërcaktuar dhe ndoshta të pafund, galerish 
gjashtëkëndore, në qendër të të cilave ka një pus të gjerë 
ajrosjeje, i gardhuar me kangjella të ulëta. Nga secili 
gjashtëkëndor mund të shihen katet e poshtme dhe të sipërme: 
pambarimisht. Orendisja e galerive është e njëjtë. Njëzet rafte 
librash, pesë rafte të gjatë për çdo faqe, mbulojnë katër faqe 
të gjashtëkëndëshit; lartësia e tyre, që është aq sa e katit, e 
kalon paksa atë të një bibliotekari me shtat normal. Çdonjëra 
prej dy faqeve të lira të galerisë del në një korridor të ngushtë, 
i cili lidhet me një galeri tjetër, identike me të parën dhe me 
të gjitha. Në të majtë dhe në të djathtë të korridorit ka dy 
kthina shumë të vogla. Njëra, sa për të dremitur në këmbë; 
tjetra, për të kryer nevojat personale. Aty kalojnë shkallët 
spirale, që lartësohen dhe gremisen në pafundësi. Në korridor 
ka një pasqyrë, e cila e dyfishon besnikërisht pamjen. Nga 
ajo pasqyrë njerëzit shpesh deduktojnë se Biblioteka nuk 
është e pambarimtë (nëse do të qe e tillë, ç’duhej ai dyfishim 
i rremë?); unë preferoj të ëndërroj se sipërfaqet llamburitëse 
shëmbëllejnë dhe premtojnë pafundësinë... Drita vjen që nga 
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disa fruta sferike që quhen llamba. Çdo galeri ka dy të tilla: 
të tërthorta. Drita e tyre është e dobët dhe e pashtershme.  
Si gjithë njerëzit në Bibliotekë edhe unë kam udhëtuar në 
rininë time; kam shtegtuar në kërkim të një libri, katalogun e 
katalogëve ndoshta; tani që sytë e mi mezi e deshifrojnë atë që 
shkruaj, po bëhem gati të vdes pak lega më tej gjashtëkëndorit 
ku linda. Pasi të kem vdekur, duar të dhimbsura do të më 
hedhin nga parmaku me kangjella; varri im do të jetë ajri 
i humnershëm: trupi im do të fundoset për kohë të gjatë 
dhe do të kalbet e do të tretet në erën e ngjizur prej rënies 
së pambarimtë. Idealistët thonë se sallat gjashtëkëndore 
janë një formë e nevojshme e hapësirës absolute ose, së 
paku, e perceptimit tonë të hapësirës. Arsyetojnë se është 
e paimagjinueshme një sallë trekëndore apo pesëkëndore. 
(Mistikët pretendojnë se atyre, ekstaza u shfaq një dhomë 
qarkore me një libër të madh qarkor me shpinë të pandërprerë, 
që vjen rrotull përgjatë gjithë murit; por dëshmia e tyre 
është e dyshimtë; fjalët e tyre, të zymta. Ai libër ciklik 
është Zoti.) Tani për tani, më mjafton mendimi klasik: 
“Biblioteka është një sferë, qendra e saktë e së cilës është çdo 
gjashtëkëndësh dhe perimetri i së cilës është i paarritshëm.”  
Në secilën prej faqeve të murit të çdo gjashtëkëndëshi janë 
pesë rafte librash; çdo raft ka tridhjetë e dy libra me format 
të njëjtë; çdo libër ka katërqind e dhjetë faqe; çdo faqe, 
dyzet rreshta; çdo rresht, rreth tetëdhjetë shkronja të zeza. 
Gjithashtu ka shkronja edhe në shpinën e çdo libri; këto 
shkronja as e tregojnë dhe as e shëmbëllejnë atë çka përmbajnë 
brenda faqet. E di që kjo mospërputhshmëri, dikur, dukej 
një mister. Para se të tregoj zgjidhjen e misterit (zbulimi i 
të cilit, edhe pse pati pasoja tragjike, është ndoshta ngjarja 
thelbësore e kësaj historie) dua të rikujtoj disa aksioma.
E para: Biblioteka ka ekzistuar ab aeterno. Këtë të vërtetë, 
korolari i menjëhershëm i së cilës është përjetësia e ardhshme 
e botës, asnjë mendje e arsyeshme nuk mund ta vërë në 
dyshim. Njeriu, bibliotekari i papërsosur, mund të jetë vepër 
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e rastësisë apo e demiurgëve të ligj; universi, me pajimin e tij 
të hijshëm prej korridoresh, vëllimesh enigmatike, shkallësh 
të paepura për udhëtarin dhe tualete për bibliotekarin e ulur, 
vetëm mund të jetë vepër e ndonjë zoti. Për të perceptuar 
distancën mes hyjnores dhe njerëzores, mjafton të krahasosh 
këto simbole të ashpra dhe të drithëruara që dora ime e 
pasaktë shkarravit në kapakun e një libri, me shkronjat 
harmonike në faqet e brendshme: të përpikta, delikate, korb 
të zeza, përsosmërisht simetrike.
E dyta: “Simbolet ortografike janë njëzet e pesë[1]”. Ky 
zbulim, para treqind vjetësh, ndihmoi të formulohej teoria e 
përgjithshme e Bibliotekës dhe t’i jepej zgjidhje me sukses 
problemit, të cilin nuk e kishte deshifruar dot asnjë hipotezë: 
natyrën e patrajtë dhe kaotike të pothuajse gjithë librave. 
Një libër, që im atë e pa në një gjashtëkëndësh të qarkut 
pesëmbëdhjetë nëntëdhjetë e katër, kishte shkronjat MCV 
të përsëritura me ligësi nga rreshti i parë deri tek i fundit. 
Një tjetër (shumë i kërkuar në këtë zonë) është thjesht një 
labirint shkronjash, por në faqen e parafundit thotë: “O 
kohë, piramidat e tua.” Dihet se për çdo rresht të arsyeshëm 
apo kumt të drejtë, ka lega të tëra me kakofoni absurde, 
me lëmsh fjalësh dhe hallakatje. (Di për një zonë të ashpër, 
bibliotekarët e së cilës e përbuzin zakonin e kotë dhe besëtytë 
të të kërkuarit kuptim tek librat dhe e krahasojnë me atë 
të të kërkuarit kuptim tek ëndrrat apo tek vijat kaotike të 
dorës... E pranojnë se shpikësit e shkrimit, imituan njëzet 
e pesë simbolet natyrore, por mbështesin idenë se zbatimi i 
kësaj teorie është i rastësishëm dhe se librat në vetvete nuk 
do të thonë asgjë. Ky gjykim, më vonë do ta shohim, nuk është 
krejtësisht i pavërtetë.)
Për një kohë të gjatë, besohej se këta libra të padepërtueshëm 

1 Dorëshkrimi origjinal nuk përmban as shifra e as shkronja të mëdha. Shen-
jat e pikësimit janë kufizuar tek presja dhe pika. Këto dy shenja, hapësira dhe 
njëzet e dy shkronjat e alfabetit, janë njëzet e pesë simbolet e mjaftueshme që 
përmend i panjohuri.
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iu përkisnin gjuhëve të hershme dhe të largëta. Është e vërtetë 
se njerëzit e lashtë, bibliotekarët e parë, përdornin një gjuhë 
shumë të ndryshme nga kjo që flasim sot; është e vërtetë se disa 
milje nga e djathta, gjuha është dialektore dhe nëntëdhjetë 
kate më sipër është e pakuptueshme. Po e përsërisë, të gjitha 
këto janë të vërteta, por katërqind e dhjetë faqe me MCV të 
pandryshueshme, nuk mund t’i përkasin asnjë gjuhe, sado 
dialektore apo elementare qoftë. Disa patën mendimin se çdo 
shkronjë mund të ndikonte tek pasardhësja e menjëhershme 
dhe se kuptimi i MCV-s në rreshtin e tretë të faqes 71 nuk 
ishte ai që mund të kishte e njëjta seri shkronjash në një 
pozicion tjetër të një tjetër faqeje, por kjo tezë e zbehtë nuk 
lulëzoi hiç. Të tjerë menduan për kriptografinë; kjo hipotezë 
është pranuar botërisht, edhe pse jo në kuptimin e mirëfilltë 
që e formuluan shpikësit e saj.
 Para pesëqind vjetësh, mbikëqyrësi i një gjashtëkëndëshi 
të sipërm[2] u ndesh me një libër po aq konfuz sa edhe të 
tjerët, por që kishte pothuaj dy faqe të tëra me rreshta të 
pandryshueshëm. Ia tregoi zbulimin e tij një deshifruesi 
endacak, i cili i tha se ishte shkruar në portugalisht; të tjerë 
i thanë se ishte judaisht. Vetëm para një shekulli u bë e 
mundur të zbulohej gjuha: një dialekt samojedo-lituanisht i 
gjuhës guarani, me lakime të arabishtes klasike. Gjithashtu u 
deshifrua edhe përmbajtja: nocione të analizave kombinuese, 
të ilustruara me shembuj variacionesh me përsëritje të 
kufizuar. Këta shembuj ndihmuan që një bibliotekar gjeni, të 
zbulonte ligjin themelor të Bibliotekës. Ky mendimtar vërejti 
se gjithë librat, sado të shumëllojtë qofshin, përbëhen nga 
elementë të njëjtë: hapësira, pika, presja, njëzet e dy shkronjat 
e alfabetit. Gjithashtu paraqiti një fakt që gjithë udhëtarët e 
kanë vërtetuar: “Në tërë Bibliotekën e pamasë, nuk gjenden 

2 Më parë, kishte një njeri për çdo tre gjashtëkëndorë. Vetëvrasjet dhe së-
mundjet e mushkërisë e kanë shkatërruar këtë përmasë. Kujtim i një melan-
kolie të pashprehshme: ndonjëherë kam udhëtuar net të tëra nëpër korridore 
dhe shkallë të pastra pa ndeshur as edhe një bibliotekar të vetëm.
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dy libra njësoj”. Nga këto premisa të pakundërshtueshme, 
nxori si rrjedhim se Biblioteka është tërësore dhe se korridoret 
e saj tregojnë gjithë kombinimet e mundshme të njëzet e ca 
simboleve ortografike (një numër jo i pafund edhe pse i pamasë) 
me një fjalë, gjithçka që mund të shprehet, në çdo gjuhë. 
Gjithçka: historia e hollësishme e të ardhmes, autobiografitë 
e krye-engjëjve, katalogu i përpiktë i Bibliotekës, mijëra 
e mijëra katalogë të rremë, demonstrimi i pavërtetësisë të 
këtyre katalogëve, demonstrimi i pavërtetësisë së katalogut 
të vërtetë, ungjilli gnostik i Basilides-it, shënimet për këtë 
ungjill, shënimet për shënimet e këtij ungjilli, raporti i vërtetë 
i vdekjes tënde, versioni i çdo libri në çdo gjuhë, ndërthurja e 
çdo libri me gjithë librat e tjerë.
Kur u shpall se Biblioteka i përfshinte të gjithë librat, 
ndjesia e parë qe ajo e një lumturie të pazakontë. Gjithë 
njerëzit u ndien zotë të një thesari të paprekur dhe të 
fshehtë. Nuk kishte problem personal apo botëror që zgjidhja 
e shkruar e të cilit të mos ekzistonte: në ndonjërin prej 
gjashtëkëndëshave. Universi ishte përligjur, befas universi 
zaptoi dimensionet e pakufishme të shpresës. Asokohe u fol 
shumë për Rivendikimet: libra apologjish dhe profecish, që 
rivendikonin përgjithmonë aktet e çdo njeriu në univers dhe 
ruanin mistere të mrekullueshme për të ardhmen e tij. Mijëra 
lakmitarë braktisën gjashtëkëndëshin e ëmbël të lindjes 
dhe u vërsulën shkallëve përpjetë, të rrëmbyer prej qëllimit 
të kotë për të gjetur Rivendikimin e tyre. Këta pelegrinë 
debatonin nëpër korridoret e ngushta, lëshonin mallkime të 
mynxyrshme, mbyteshin nëpër shkallët hyjnore, flaknin në 
fund të puseve librat e rremë, vdisnin të vërvitur poshtë nga 
njerëzit e zonave të largëta. Disa u çmendën... Rivendikimet 
ekzistojnë (unë kam parë me sytë e mi dy të tillë që bënin fjalë 
për njerëzit e të ardhmes, për njerëz mbase jo imagjinarë) por 
kërkuesve të tyre nuk u kujtohej se mundësia që një njeri ta 
gjejë rivendikimin e vet, apo qoftë edhe ndonjë kopje të dobët 
të tij, është zero.
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Gjithashtu, asokohe u shpresua zbulimi i mistereve themelore 
të njerëzimit: zanafilla e Bibliotekës dhe e kohës. Sipas 
gjasave këto mistere të ndërlikuara mund të shpjegohen me 
fjalë: edhe sikur gjuha e filozofëve të mos mjaftojë, Biblioteka 
e shumëtrajtshme do ta ketë krijuar atë gjuhën e padëgjuar që 
nevojitet, bashkë me fjalët dhe gramatikën e saj. Janë mbushur 
katër shekuj që kur njerëzit po i zhbirojnë gjashtëkëndëshat... 
Ka kërkues zyrtarë, inkuizitorë. I kam parë gjatë ushtrimit 
të detyrës së tyre: gjithmonë kthehen të rraskapitur; tregojnë 
për një shkallë pa shkallare që gati sa s’u mori jetën; flasin 
me bibliotekarin për galeri dhe për shkallë; ndonjëherë, 
kapin librin më të afërt dhe e shfletojnë duke kërkuar fjalë 
të ndyra. Qartësisht, askush nuk shpreson të zbuloj hiçgjë. 
Natyrisht, pas shpresës së shfrenuar erdhi një ligështim i 
tepruar. Qartësia se në ndonjë raft të ndonjë gjashtëkëndëshi 
qenë ormisur libra të çmuar dhe se këta libra të çmuar ishin të 
paarritshëm, u duk gati e padurueshme. Një sekt i mallkuar 
këshilloi që të reshtnin kërkimet dhe që gjithë njerëzit të 
shkartisnin shkronjat dhe simbolet, gjer sa të ndërtonin, 
nga një dhuratë e pamundur e rastësisë, ata libra kanonikë. 
Autoritetet u detyruan të shpallnin urdhra të rreptë. Sekti 
u zhduk, por në fëmijërinë time kam parë njerëz të vjetër të 
fshehur kohë të gjatë nëpër nevojtore, me ca disqe metalike në një 
kupë të ndaluar zaresh, që imitonin zbehtësisht kaosin hyjnor.  
Të tjerë, përkundrazi, besuan se thelbësorja ishte eliminimi 
i veprave të padobishme. Pushtonin gjashtëkëndëshat, 
tregonin kredenciale jo gjithmonë të rreme, shfletonin me 
përtesë një vëllim dhe dënonin rafte të tëra: humbja absurde 
e miliona librave erdhi fal tërbimit të tyre higjienik e asketik. 
Emri i tyre është i mallkuar, por ata që brengosen për 
“thesaret” që u shkatërruan nga ajo dalldi, harrojnë dy fakte 
të njohura botërisht. Një: Biblioteka është aq e pamasë saqë 
çdo përmbledhje njerëzore e saj është pafundësisht e vogël. 
Dy: çdo ekzemplar është i veçantë, i pazëvendësueshëm, por 
(meqenëse Biblioteka është tërësore) gjithmonë ka qindra 
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mijëra faksimile të mangëta: kopje veprash që ndryshojnë 
veç me një shkronjë apo një presje. Marr guximin të them, 
kundër opinionit të përgjithshëm, se pasojat e batërdive 
të kryera nga Dëlirësit, janë zmadhuar prej tmerrit që 
shkaktuan ata fanatikë. I nxiste dalldia për të zaptuar librat 
e Gjashtëkëndëshit të Kërmeztë: libra me format më të vogël 
se të zakonshmit; të gjithëfuqishëm, të ilustruar dhe magjik. 
Gjithashtu njohim edhe një besëtytni tjetër të asaj kohe: 
ajo e Njeriut të Librit. Në ndonjë prej rafteve të ndonjë 
gjashtëkëndëshi (arsyetuan njerëzit) duhet të ekzistojë një 
libër që është shifra dhe përmbledhja e përsosur e gjithë librave 
të tjerë: ndonjë bibliotekar e ka shfletuar dhe ky bibliotekar 
është analogu i një zoti. Në gjuhën e kësaj zone kanë ngelur 
ende gjurmë kulti të këtij nëpunësi të hershëm. Shumë 
njerëz shtegtuan në kërkim të Tij. Përgjatë një shekulli u 
rraskapitën së koti nëpër drejtime të ndryshme. Si të gjendet 
gjashtëkëndëshi sekret i përgjëruar, në të cilin strehohej? 
Dikush propozoi një metodë prapavajtëse: Për të gjetur 
vendndodhjen e librit A, fillimisht duhet konsultuar një libër 
B që tregon vendin e A-së; për të gjetur vendndodhjen e librit 
B, fillimisht duhet konsultuar një libër C, dhe pafundësisht 
kështu... Në aventura të tilla i kam shpenzuar dhe konsumuar 
vitet e mia. Nuk më duket e pamundur që në ndonjë raft të 
universit të jetë një libër gjithëpërfshirës[3]; u lutem zotave të 
panjohur, që dikush - qoftë edhe një njeri i vetëm, para mijëra 
vitesh! - ta ketë shqyrtuar dhe lexuar këtë libër. Nëse nderi, dija 
dhe lumturia nuk qenkan shkruar për mua, atëherë qofshin 
për të tjerët. Ekzistoftë qielli, edhe pse vendi im qoftë ferri. Le 
të përçudnohem dhe asgjësohem unë, por ama për një çast të 
vetëm, le të përligjet tek një qenie biblioteka Jote e pamasë.  

3 Po e përsëris: thjesht mjafton që një libër të jetë i mundshëm për të ekzistu-
ar. Përjashtohet vetëm e pamundshmja. Për shembull: asnjë libër nuk është 
gjithashtu dhe shkallë, edhe pse, padyshim, ka libra që e diskutojnë, e mo-
hojnë dhe e demonstrojnë këtë mundësi dhe të të tjerë struktura e të cilëve i 
përket asaj të një shkalle.
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Të pafetë thonë se marrëzia është diçka e zakonshme në 
Bibliotekë dhe se arsyeja (madje dhe logjika e thjeshtë dhe 
e pastër) është një mrekulli gati e pazakontë. Flasin (e di) 
për “Bibliotekën e ethshme, vëllimet rastësore të së cilës 
rrezikojnë fatin e pashtershëm të shndërrohen në libra të tjerë 
dhe se vërtetojnë, mohojnë dhe ngatërrojnë gjithçka, si një 
hyjni në jerm”. Këto fjalë, të cilat jo vetëm kallëzojnë kaosin 
por edhe e ilustrojnë atë, vërtetojnë qartësisht shijet e mjera 
dhe injorancën e tyre të pashpresë. Në të vërtetë, Biblioteka 
i përfshinë gjithë strukturat foljore, gjithë variacionet 
e mundshme të njëzet e pesë simboleve ortografike, por 
absolutisht as edhe një marrëzi të vetme. Është i kotë shqyrtimi 
se vëllimi më i mirë i shumë gjashtëkëndëshave që administroj 
unë titullohet Rrufeja e krehur, tjetri Ngërçi prej Allçie dhe 
një tjetër Axaxaxas mlö. Këto fjali, të palogjikshme në dukje, 
padyshim që e kanë një përligjje kriptografike apo alegorike; kjo 
përligjje është foljore dhe, ex hypothesi, gjenden në Bibliotekë. 
Unë nuk mund t’i kombinoj disa shkronja, si për shembull: 
“dhcmrlchtdj”
të cilat Biblioteka hyjnore të mos i ketë parashikuar dhe që 
të mos kenë ndonjë kuptim të tmerrshëm në ndonjërën prej 
gjuhëve të saj. Askush nuk mund të shqiptojë asnjë rrokje 
e cila të mos jetë e mbushur plotë ëmbëlsi e frikë; që të mos 
jetë, në ndonjë prej atyre gjuhëve, emri i pushtetshëm i një 
zoti. Të flasësh është të biesh në tautologji. Kjo epistulë e 
kotë dhe llomotitëse ekziston tashmë në njërin prej tridhjetë 
vëllimeve të pesë rafteve të njërit prej gjashtëkëndëshave të 
panumërt - gjithashtu edhe kundërshtimi i saj. (Një numër 
n gjuhësh të mundshme përdor të njëjtin fjalor; në disa prej 
tyre, simboli bibliotekë e pranon përkufizimin e drejtë “sistem 
i gjithanshëm dhe i përjetshëm galerish gjashtëkëndore”, 
por bibliotekë është “bukë” apo “piramidë” apo dhe çdo gjë 
tjetër, dhe shtatë fjalët që e përkufizojnë kanë tjetër vlerë. 
Ti, që po më lexon, a je i sigurt se e kupton gjuhën time?) 
Shkrimi metodik më shpërqendron nga gjendja e sotme e 
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njerëzimit. Qartësia se gjithçka është e shkruar na shuan 
ose na përhijezon. Unë njoh qarqe ku të rinjtë gjunjëzohen 
përballë librave dhe puthin me egërsi faqet e tyre, por nuk 
dinë të deshifrojnë as edhe një shkronjë të vetme. Epidemitë, 
mosmarrëveshjet heretike, pelegrinazhet që, në mënyrë 
të pashmangshme, zvetënohen në banditizëm, e kanë 
përgjysmuar popullsinë. Besoj se i përmenda vetëvrasjet, çdo 
vit e më të shumta. Ndoshta më gënjen pleqëria dhe frika, 
por kam dyshimin se raca njerëzore - e vetmja - është duke u 
zhdukur dhe se Biblioteka do të jetë e përjetshme: e ndriçuar, 
vetmitare, e pafund, përsosmërisht e palëvizshme, mbushur 
me vëllime të çmuara, e kotë, e patjetërsueshme, sekrete. 
Sapo shkrova e pafund. Këtë mbiemër nuk e zura në gojë 
thjesht nga zakoni i retorikës; them se nuk është absurde të 
mendosh se bota është e pafund. Ata që mendojnë se është e 
kufizuar, mbrojnë idenë se në vende të largëta, korridoret, 
shkallët dhe gjashtëkëndëshat mund të reshtin në mënyrë të 
pakuptimtë - kjo është diçka absurde -. Ata që e imagjinojnë pa 
kufi, harrojnë se numri i mundshëm i librave është i kufizuar. 
Unë marr guximin të jap këtë zgjidhje të këtij problemi të 
hershëm: Biblioteka është e pakufizuar dhe periodike. Nëse 
një udhëtar i përjetshëm do ta përshkonte atë në çdo drejtim, 
do të vërtetonte pas shumë shekujsh se vëllime të njëjta 
përsëriten në të njëjtin kaos (që, duke u përsëritur, i bie të jetë 
një rregull: Rregulli). Vetmia ime kënaqet me këtë shpresë të 
hijshme[4].
1941, Mar del Plata.

4 Letizia Álvarez de Toledo (Letisia Alvares de Toledo), ka vërejtur se Bib-
lioteka e pamasë është e kotë, do të mjaftonte një vëllim i vetëm, me format 
të zakonshëm, i shtypur me shkronja nëntëshe apo dhjetëshe, që do të kishte 
një numër të pafund fletësh, pambarimisht të holla. (Kavalieri, në fillimet e 
shek. XVII, tha se çdo trup i ngurtë është mbivendosja e një numri të pafund 
planesh.) Përdorimi i këtij vademecum-i të mëndafshtë nuk do të qe diçka e 
thjeshtë: çdo fletë e dukshme do të ndahej në fletë të tjera analoge; fleta e pa-
mendueshme e mesit nuk do të kishte të prapme.
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DEUTSCHES REQUIEM 

“Dhe në qoftë se ai jetën do ma merrte, unë atij do t´i besoj.” 
Jobi 13:15

Emri im është Otto Dietrich zur Linde. Një nga të parët e mi, 
Christoph zur Linde, ra në mësymjen e kalorësisë që solli fitoren 
e Zondorf-it. Stërgjyshi im nga nëna, Ulrich Forkel, u vra nga 
snajperët francezë në pyjet e Marchenoir-it, ditët e fundit të 
1870-s; im atë, kapiteni Dietrich zur Linde, u shqua në rrethimin 
e Namur-it, në 1941-n, dhe, dy vite më vonë, në lundrimin nëpër 
Danub[5] [1]. Sa për mua, unë do të pushkatohem si torturues 
dhe vrasës. Gjykata ka vepruar me drejtësi; që në fillim, unë 
u deklarova fajtor. Nesër, kur akrepat e orës së burgut të kenë 
shënuar nëntë, unë do të kem hyrë në portat e vdekjes; është 
e natyrshme që të mendoj për të parët e mi, meqenëse tani 
ndodhem kaq pranë hijeve të tyre, meqenëse në njëfarë mënyre 
unë jam ata.
Gjatë procesit gjyqësor (i cili për fat të mirë nuk zgjati shumë) 
nuk fola; të shfajësohesha, në atë pikë, thjesht do të kishte 
vonuar vendimin dhe do të ngjante si një burracakëri. Tani 
gjërat kanë ndryshuar; këtë natë paraprijëse të ekzekutimit 
tim, mund të flas pa frikë. Nuk mëtoj falje, pasi unë nuk kam faj, 
por dua që të më kuptojnë. Ata që do dinë të më mbajnë vesh, 
kanë për ta kuptuar historinë e Gjermanisë dhe historinë e së 
ardhmes së botës. Unë e kam të qartë se raste si ky imi, kaq i 
veçantë dhe i jashtëzakonshëm tani, shumë shpejtë kanë për të 
qenë më se të rëndomtë. Unë nesër do të vdes, por ama jam një 
simbol i brezave të ardhshëm.
 Kam lindur në Marienburg, në vitin 1908. Dy pasione, gati 

5 Është domethënëse mospërmendja e paraardhësit më të shquar të rrëfyesit, 
teologut dhe hebraistit Johannes Forkel (1799-1846), i cili futi dialektikën e Hege-
lit në krishtologji dhe varianti letrar i të cilit i disa prej Librave Apokrifë meritoi 
censurën e Hengstenberg-ut dhe miratimin e Thilo-s dhe Geseminus-it. (Shënim 
i botuesit.)
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të harruara tash, më kanë bërë që t´i përballja me guxim dhe 
madje me gëzim shumë vite të kobshme: muzika dhe metafizika. 
Nuk mund t´i përmend dot të gjithë bamirësit e mi, por janë dy 
emra, të cilët nuk pranoj që të mos i përmend: Brahms-i dhe 
Schopenhauer-i. Frekuentova gjithashtu dhe poezinë; atyre 
emrave dua t´u shtoj edhe një emër tjetër të madh gjermanik. 
William Shakespeare. Më parë, më interesoi teologjia, por, 
prej asaj disipline fantastike (dhe besimit të krishterë), 
më shmangu njëherë e përgjithmonë Shcopenhauer-i, me 
arsye të drejtpërdrejta dhe Shakespeare-i e Brahms-i, me 
shumëllojshmërinë e pafund të botës së tyre. Por kushdo që 
shtanget i mrekulluar, i drithëruar nga butësia dhe mirënjohja, 
përballë çdo pjese së veprës së këtyre fatlumëve, le ta marrë 
vesh se edhe unë u shtanga atje, unë i urryeshmi.
 Aty nga 1927-a, hynë në jetën time Nietzsche dhe Spengler-i. 
Një shkrimtar i shekullit XVIII thotë se askush nuk dëshiron 
t´i detyrohet asgjë bashkëkohësve të tij; unë, për ta çliruar 
veten nga një ndikim që e ndieja se më shtypte, shkrova një 
artikull të titulluar “Abrechnung mit Spengler”, në të cilin vija 
në pah se monumenti më i qartë i tipareve, të cilat autori i quan 
faustike, nuk është drama e larmishme e Goethe-s[6] [2], por një 
poemë e shkruar qysh para njëzet shekujsh, “De rerum natura”. 
Sidoqoftë, i dhashë të drejtë sinqeritetit të filozofit së historisë, 
shpirtit të tij thelbësisht gjerman (kerndeutsch), ushtarak. Në 
1929-n hyra në Parti.
Nuk do them shumë për vitet e mia të formimit. Për mua qenë 
më të vështira sesa për shumë të tjerë, meqenëse, ndonëse nuk 
e kam të mangët guximin, më mungon çdo prirje për dhunë. 
Gjithsesi, e kuptova se ishim në prag të një kohe të re dhe se 
kjo kohë, e krahasueshme me epokat e fillimit të Islamit apo 
Krishtërimit, kërkonte njerëz të rinj. Individualisht, nuk i 

6 Kombe të tjera jetojnë me pafajësi, në vetvete dhe për vetveten, si mineralet apo 
meteorët, kurse Gjermania është pasqyra universale që i përthith të gjitha, vetëdija e 
botës (das Weltbewusstsein). Goethe është prototipi i kësaj kuptueshmërie ekumeni-
ke. Nuk e kritikoj, por nuk shoh tek ai, njeriun faustik të tezës së Spengler-it.
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duroja dot kolegët e mi; më kot u mundova të arsyetoja se në 
sy të qëllimit të lartë që na bashkonte, nuk ishim individë. 
Teologët sigurojnë se, nëse vëmendja e Zotit do të shmangej 
qoftë edhe një sekondë nga dora ime e djathtë që po shkruan, kjo 
do të rikthehej tek hiçi, sikur ta bënte shkrumb e hi një zjarr pa 
dritë. Askush nuk mund të ekzistojë, them unë, askush s´mund 
të shijojë një gotë ujë apo të ndajë një copë bukë, pa ndonjë arsye. 
Kjo arsye është e ndryshme për çdo njeri; unë prisja luftën e 
pamëshirshme që do të vinte në provë besimin tonë. Më mjaftonte 
të dija se unë do të isha një ushtar i betejave të saj. Ndonjë 
çast pata frikë se mos na zhgënjente burracakëria e Anglisë dhe 
Rusisë. Rastësia, apo fati, e thuri ndryshe të ardhmen time: më 
një mars të 1939-s, në të ngrysur, në Tilsit ndodhën trazira, të 
cilat gazetat nuk i përmendën; në rrugicën prapa sinagogës, dy 
plumba më përshkuan këmbën, të cilën u desh të m´a prisnin[7] 
[3]. Pak ditë më vonë, hynin në Bohemi trupat e ushtrisë sonë; 
në momentin që sirenat po e shpallnin këtë, unë gjendesha 
shtruar në spitalin sedentar, duke u përpjekur ta humbja dhe ta 
harroja veten nëpër librat e Schopenhauer-it. Simbol i fatit tim 
të zbrazët, një mace e fryrë dhe qullashe flinte në parmakun e 
dritares.
Në vëllimin e parë të “Parerga und Paralipomena” rilexova se 
gjithë ngjarjet që mund t´i ndodhin një njeriu, që nga çasti i 
lindjes deri në atë të vdekjes, janë paracaktuar prej tij. Kësisoj, 
çdo shkujdesje është e vullnetshme, çdo takim i rastësishëm 
është i përcaktuar, çdo poshtërim është një pendesë, çdo 
dështim është një fitore e mistershme, çdo vdekje është një 
vetëvrasje. Nuk ka ngushëllim më të zgjuar sesa mendimi që 
i kemi zgjedhur vetë fatkeqësitë tona; kjo teleologji individuale 
na zbulon një rregull të fshehtë dhe na ngatërron mrekullisht 
me hyjnoren. Ç´qëllim i panjohur (vrava mendjen) më shpuri 
të gjeja atë buzëmbrëmje, ata plumba dhe atë gjymtim? Nuk 
ishte frika nga lufta, këtë e dija; ishte diçka më e thellë. Më 

7 Nën zë thuhet se pasojat e asaj plagosje qenë shumë të rënda. (Shënim i 
botuesit.)
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në fund besova se e kuptova. Të vdesësh për një besim është 
më e thjeshtë sesa të jetosh tërësisht me të; të luftosh kundër 
bishave në Efes është më e lehtë (mijëra martirë të errët e bënë) 
sesa të jesh Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit; një akt i vetëm është 
më pak sesa tërë orët e jetës së një njeriu. Beteja dhe lavdia 
janë “lehtësira”; më e vështirë se sipërmarrja e Napolonit qe 
ajo e Raskolnikovit. Më shtatë shkurt të 1941-shit u emërova 
nëndrejtor i kampit të përqendrimit të Tarnowitz-it.
Ushtrimi i asaj detyre nuk qe diçka e këndshme për mua; por 
kurrë nuk e bëra gabimin që të tregohesha i pakujdesshëm. 
Frikacaku provohet mes shpatave; i mëshirshmi, i dhembshuri, 
kërkon provimin e burgut dhe të dhimbjes së tjetrit. Nazizmi, 
thellë në vetvete, është një ngjarje morale, një zhveshje nga 
njeriu i vjetër, i cili është plot vese, për t´u veshur me njeriun 
e ri. Në mes të betejës është i zakonshëm ai mutacion, mes 
thirrjeve të kapitenëve dhe poteres; por ama jo në një birucë 
të plogësht, aty ku dhembshuria tinëzare na tundon me 
përzemërsira të hershme. Jo më kot po e shkruaj këtë fjalë; 
dhembshuria për njeriun më të lartë është mëkati i fundit 
i Zarathustrës. Gati-gati e bëra këtë mëkat (e pranoj) kur 
na sollën nga Breslau poetin e shquar David Jeruzalem.  
Ky ishte një burrë pesëdhjetë vjeçar. I skamur nga pasuritë 
e kësaj bote, i përndjekur, i përbuzur, i përgojuar, talentin 
e tij ia kishte kushtuar këndimit të lumturisë. Mesa mbaj 
mend, më duket se Albert Soergel-i, në veprën “Dichtung der 
Zeit”, e krahasonte me Whitman-in. Krahasimi nuk është 
i goditur; Whitman-i e kremton universin në një mënyrë të 
parakohshme, të përgjithshme, gati mospërfillëse; Jeruzalemi 
i gëzohet çdo gjëje, me një dashuri të imtësishme. Asnjëherë 
nuk bie pre e enumeracioneve, e katalogëve. Ende mund t´i 
përsëris shumë prej gjashtërrokëshave të asaj poeme aq të 
thellë, e cila titullohet “Tse Yang-u, piktori i tigrave”, që është 
si e vijëzuar me tigra, që është si e mbushur dhe e përshkuar 
nga tigra të tërthortë dhe të heshtur. Nuk kam për ta harruar 
as monologun, “Rosencrantz-i flet me Engjëllin”, në të cilin një 
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huadhënës londinez i shekullit XVI përpiqet kotësisht, teksa po 
vdes, të shfajësojë mëkatet e veta, pa dyshuar hiç se arsyeja e 
fshehtë e jetës së tij ishte që t´i frymëzonte njërit prej klientëve 
të vet (të cilin e ka parë një herë të vetme dhe tani as që e 
mban mend) personazhin e Shylock-ut. Një burrë me ca sy të 
paharrueshëm, me një lëkurë ngjyrë ulliri, me mjekër gati të 
zezë, David Jeruzalemi ishte prototipi i hebreut sefardi, edhe 
pse u përkiste Ashkenazive të shthurur dhe të urryer. U tregova 
i ashpër me të; nuk lejova që të më zbuste as dhembshuria e 
as lavdia e tij. Para shumë vitesh, kisha kuptuar se s´ka gjë në 
botë që të mos jetë filiza e një Ferri të mundshëm; një fytyrë, 
një fjalë, një busull, një reklamë cigaresh, mund ta çmendnin 
një njeri, nëse ky nuk do mundej t´i harronte dot. A nuk do të 
qe i çmendur një njeri që do të imagjinonte pa pushim hartën e 
Hungarisë? Vendosa që këtë rregull t´ia shtoja regjimit disiplinor 
të shtëpisë sonë dhe[8] [4]... Nga fundi i 1942-shit, Jeruzalemi 
u çmend; më një mars të 1943-shit, mundi të vetëvritej[9] [5]. 
Nuk e di a e kuptoi Jeruzalemi se nëse unë e shkatërrova atë, e 
bëra për të shkatërruar dhembshurinë time. Para syve të mi, ai 
nuk ishte një njeri, madje nuk ishte as hebre; ishte shndërruar 
në simbolin e një zone të neveritshme të shpirtit tim. Unë 
dhashë shpirt bashkë me të, unë vdiqa me të, në njëfarë mënyre 
unë e humba veten me të; prandaj, isha i pamëshirshëm. 
Ndërkohë, rreth nesh silleshin ditët dhe netët e lavdishme të 
një lufte të lumtur. Në ajrin që frymonim kishte një ndjenjë 
të ngjashme me dashurinë. Sikur deti befasisht të qenkësh 
aty pranë, kishte një mahnitje dhe një ndezje gjaku. Ato vite, 
gjithçka ishte ndryshe; madje edhe shija e ëndrrave. (Unë, 

8 Këtu, qe e pamundur që të mos hiqeshin disa rreshta. (Shënim i botuesit.)
9 Emri i Jeruzalemit nuk gjendet as në arkiva dhe as në veprën e Soergel-it. 
As librat e historisë së letërsisë gjermane nuk e përmendin. Sidoqoftë, nuk 
besoj se bëhet fjalë për ndonjë personazh të stisur. Me urdhër të Otto Dietrich 
zur Linde, në Tarnowitz u torturuan shumë intelektualë hebrenj, midis tyre 
pianistja Emma Rosenzweig. “David Jeruzalem-i”, ndoshta është një simbol i 
disa individëve. Thuhet se vdiq më një mars të 1943-shit; më një mars të 1939-
s, tregimtari u plagos në Tilsit. (Shënim i botuesit.)
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ndoshta kurrë nuk arrita të jem krejtësisht i lumtur, por është 
e ditur se fatkeqësia ka nevojë për parajsat e humbura.) Nuk ka 
njeri që të mos aspirojë të jetë i plotësuar, domethënë, të mos 
synojë shumën e tërë përvojave që mund të ketë një njeri; nuk 
ka njeri që të mos ketë frikë se mund të ngelet i zhgënjyer prej 
ndonjërës nga pjesët e asaj pasurie të pafund. Por brezi im e 
pati gjithçka, sepse në fillim iu dha lavdia dhe më pas humbja.  
Në tetor apo nëntor të 1942-shit, im vëlla Friedrich vdiq në 
betejën e dytë të El Alamein-it, në ranishtat egjiptiane; muaj më 
vonë, një bombardim ajror shkatërroi shtëpinë tonë të lindjes; 
një tjetër, nga fundi 1943-shit, shkatërroi laboratorin tim. I 
sulmuar nga kontinente të mëdha, vdiste Rajhu i Tretë; dora 
e tij u ngrit kundër të gjithëve dhe duart e të gjithëve kundër 
tij. Atëherë, ndodhi diçka e pazakontë, që besoj se tani e kuptoj. 
Unë mendoja se isha i zoti ta rrëkëlleja kupën e zemërimit, 
por tek llurba në fund të kupës më ndali një shije e papritur, 
shija e mistershme dhe gati e tmerrshme e lumturisë. Përsiata 
shpjegime të ndryshme; asnjëra nuk më mjaftoi. Mendova: 
“Më pëlqen humbja, sepse fshehtësisht e di që jam fajtor dhe 
vetëm ndëshkimi mund të më çlirojë”. Mendova: “Më pëlqen 
humbja, sepse është një fund dhe unë jam shumë i lodhur”. 
Mendova: “Më pëlqen humbja, sepse ka ndodhur, sepse me 
fije të panumërta është e lidhur me gjithë ngjarjet që janë, që 
qenë, që do të jenë, sepse të qahesh apo të mos pranosh qoftë 
edhe një fakt të vetëm real, do të thotë të blasfemosh ndaj 
universit”. Këto arsye përsiata, deri sa u ndesha me të vërtetën. 
Është thënë se të gjithë njerëzit lindin aristotelikë ose platonikë. 
Kjo është njësoj si të deklarosh se nuk ka debat me temë abstrakte 
që të mos jetë një çast nga polemika e Aristotelit dhe Platonit; 
përgjatë shekujve dhe hapësirave, ndryshojnë emrat, dialektet, 
fytyrat, por ama jo kundërshtarët e përjetshëm. Gjithashtu dhe 
historia e popujve ka një vazhdimësi sekrete. Arminio, kur i 
theri në një moçalishte legjionet e Varos, nuk e dinte që ishte 
pararendësi i një Perandorie Gjermane; Luteri, përkthyes i 
Biblës, as që e shkonte ndërmend se qëllimi i tij ishte të mbrunte 
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një popull që do ta shkatërronte njëherë e përgjithmonë Biblën; 
Christoph zur Linde, të cilin e vrau një plumb moskovit në 1758-
n, bëri gati në njëfarë mënyre fitoret e 1914-s; Hitleri besoi se 
luftonte vetëm për “një” vend, por luftoi për të gjithë, madje 
edhe për ata që sulmoi dhe përbuzi. S´ka rëndësi nëse uni i tij 
nuk e dinte, e dinte gjaku i tij, vullneti i tij. Bota po jepte shpirt 
nga judaizmi dhe nga ajo sëmundja e judaizmit, që është feja 
e Jezu Krishtit; ne i mësuam dhunën dhe besimin e shpatës. 
Ajo shpatë na vret dhe jemi të ngjashëm me magjistarin, i cili 
thur një labirint dhe është i detyruar të endet nëpër të deri në 
fund të ditëve të tij apo me Davidin që e gjykon një të panjohur 
dhe e dënon me vdekje dhe pastaj dëgjon sekretin: “Ai njeri je 
ti”. Duhen shkatërruar shumë gjëra për të ngritur një rregull 
të ri; tani e dimë se Gjermania ishte njëra nga ato gjëra. Kemi 
dhënë diçka më tepër se jetën tonë, kemi dhënë vetë fatin e 
atdheut tonë të shtrenjtë. Le të mallkojnë e të qajnë të tjerët; 
unë ngazëllehem që dhuntia jonë është qarkore dhe e përsosur. 
Tani, mbi botë po qëndron pezull një epokë e egër. E mbrujtëm 
ne, ne që tani jemi viktima e saj. E ç´rëndësi ka që Anglia është 
çekani dhe ne kudhra? E rëndësishme është që të drejtojë 
dhuna, jo druajtjet servile të krishtera. Nëse fitorja dhe 
padrejtësia dhe lumturia nuk qenkan për Gjermaninë, le të 
jenë për të tjerët. Ekzistoftë qielli, edhe në qoftë ferri vendi ynë. 
Këqyr fytyrën time në pasqyrë për të ditur se kush jam, për 
të ditur se si do të sillem pas pak orësh, kur të përballem me 
fundin. Mishi im mund të ketë frikë; unë, jo.

Përktheu: Erion Karabolli
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Stefan Cvajg
 

(Nga BOTA E DJESHME – 
KUJTIME TË NJË EVROPIANI)

VJENA

Në Evropë nuk kishte pothuaj asnjë qytet ku dëshira për kulturë 
të ishte aq e zjarrtë sa në Vjenë. Pikërisht ngaqë qysh prej 
shekujsh monarkia, pra, Austria, as nuk pati shfaqur ambicie 
politike dhe as nuk pati njohur ndonjë sukses të veçantë në 
ndërmarrjet e veta ushtarake, krenaria patriotike i qe kushtuar 
me forcën më të madhe dëshirës për të fituar epërsinë në fushën 
e artit. Nga perandoria e vjetër e Habsburgëve, që  pati sunduar 
dikur Evropën, qenë shkëputur prej kohësh provincat e saj më të 
rëndësishme e më të zhvilluara, gjermane e italiane, flamande 
e valonase; ndërkaq kishte mbetur i pacenuar shkëlqimi i 
lashtë i kryeqytetit, strehës së oborrit mbretëror, ruajtësit të 
një tradite mijëvjeçare. Romakët patën vendosur gurët e parë 
të këtij qyteti, duke ngritur një castrum*, si avantpost për të 
mbrojtur qytetërimin latin nga barbarët, dhe, mbi një mijë vjet 
më vonë, te këto mure u shpartallua dyndja e otomanëve kundër 
Perëndimit.
Këtu erdhën Nibelungët, këtu shkëlqeu mbi mbarë botën 
plejada e pavdekshme e muzikës: Gluku, Hajdeni dhe Moxarti, 
Bethoveni, Shuberti, Bramsi dhe Johan Shtrausi, këtu u 
bashkuan në një të vetme rrymat e kulturës evropiane; në 
oborrin mbretëror, në gjirin e aristokracisë e të popullit u përzie 
gjaku gjerman me gjakun sllav, hungarez, spanjoll, italian, 
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francez e flamand, dhe gjenialiteti i mirëfilltë i këtij qyteti të 
muzikës arriti t’i shkrinte harmonikisht tërë këto kontraste në 
një realitet të ri e të veçantë, në atë që quhet fryma austriake, 
fryma vjeneze. Mikpritës dhe i pajisur me një ndjenjë të veçantë 
dashamirësie, ky qytet mblodhi në gjirin e vet forcat më 
heterogjene, i shtendosi, i zbuti, i qetësoi; jeta ishte e ëmbël në 
këtë atmosferë pajtimi shpirtëror, dhe çdo banor i këtij qyteti, 
pa e kuptuar as vetë, merrte aty një edukatë që i kalonte caqet 
kombëtare, edukatë kozmopolite, edukatë prej qytetari të botës.
Ky art i asimilimit, i kalimeve të pandjeshme e të harmonishme, 
shfaqej edhe në strukturën e jashtme të qytetit. Duke u 
rritur ngadalë gjatë rrjedhës së shekujve e duke u zhvilluar 
natyrshëm që nga rajoni i tij qendror, mund të quhej si qytet 
mjaft i populluar me dy milionë banorët e vet dhe të ofronte 
tërë luksin e tërë larminë e një metropoli, por, megjithatë, 
pa u zgjeruar në përmasa aq të mëdha, sa të shkëputej nga 
natyra, si puna e Londrës dhe e Nju-Jorkut. Shtëpitë e fundit 
të qytetit pasqyroheshin në rrjedhën e fuqishme të Danubit, 
shquheshin mes fushës së gjerë, humbisnin nëpër kopshte e ara 
ose kacavareshin nëpër faqe kodrash të buta, degëzimet më të 
ulëta të Alpeve, mbuluar me pyje të gjelbra; nuk dallohej gati 
fare ku mbaronte natyra e ku niste qyteti, njëra shkrihej tek 
tjetri pa hasur as qëndresë e as kundërshtim.
Në brendësi njeriu ndiente se qyteti ishte rritur ashtu siç rritet 
një pemë, rreth pas rrethi; në vend të fortifikimeve të lashta, tani 
pjesën e brendshme, bërthamën e çmuar të qytetit, e rrethonte 
rruga e Unazës, me ato ndërtesat e saj madhështore. Në qendër, 
pallatet e qëmoçme të oborrit mbretëror e të aristokracisë 
rrëfenin një histori të tërë të gdhendur në gur: këtu, në shtëpinë 
e Lihnovskëve, pati luajtur Bethoveni; atje, Lester hazët patën 
pritur  si mysafir Hajdenin; më tej, tek universiteti i vjetër, 
pati kumbuar për të parën herë oratorioja “Krijimi“ e Hajdenit; 
Hofburgu pati parë breza të tërë perandorësh, ndërsa Shënbruni 
Napoleonin; në katedralen e Shën Stefanit patën rënë në gjunjë 
princërit aleatë të krishterimit për t’i shprehur mirënjohjen 
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Perëndisë që i pati shpëtuar prej turqve; universiteti pati pritur 
brenda mureve të veta pishtarë të panumërt të shkencës. Dhe 
mes këtyre përmendoreve ngrihej krenare e luksoze arkitektura 
e re, me ato shëtitoret vezulluese e dyqanet rrëzëlluese.
Por aty e vjetra kacafytej me të renë po aq pak sa dhe guri i 
gdhendur me natyrën virgjërore. Qe një gjë e mrekullueshme të 
jetoje atje, në atë qytet derëçelë, i cili priste çdo njeri që vinte 
nga jashtë, dhe tregohej bujar; qe diçka më e natyrshme ta 
shijoje jetën në ajrin e tij të lehtë, që dukej sikur voziste me 
flatra kthjelltësie, njësoj si në Paris. Vjena ishte, dhe kjo dihet, 
një qytet me shije të hollë, por, tekefundit, ç’do të thotë vallë 
kulturë, a s’do të thotë që nga materia bruto e jetës të thithësh, 
përmes ngashnjimeve mikluese të artit e të dashurisë, atë 
gjënë më të këndshme e më të lezetshme që ajo mban fshehur 
brenda saj? Vërtet që njerëzit në atë qytet ishin buzëhollë në 
të ngrënë, tepër të dhënë pas verës së mirë, birrës së freskët e 
paksa të hidhur, brumërave e tortave të bollshme, por njëherazi 
tregoheshin po aq kërkues edhe në kënaqësi më të rafinuara. 
Ushtrimi i muzikës, i vallëzimit, i teatrit, i të folurit bukur, i 
sjelljes së hijshme e korrekte, të gjitha këto lëvroheshin aty si 
një art i veçantë.
As në jetën e secilit dhe as në jetën e shoqërisë në tërësi nuk 
mbizotëronin çështjet ushtarake, politike e tregtare; vështrimi 
i parë që vjenezi i mesëm i hidhte çdo mëngjes gazetës, nuk 
ndalej te diskutimet e parlamentit ose te ngjarjet botërore, por 
te repertori i teatrit, i cili kishte një rëndësi të veçantë në jetën e 
atjeshme publike, çka përbënte një gjë thuajse të pakuptueshme 
për qytetet e tjera. Kjo ndodhte, sepse teatri perandorak, 
Burgteatri, qe për vjenezin, për austriakun, më shumë se thjesht 
një skenë ku aktorët luanin pjesë teatrale; ai qe mikrokozmosi 
që reflektonte  makrokozmosin, pasqyra ku shoqëria sodiste 
shëmbëlltyrën e saj të larmishme.

 

PROZA STEFAN CVAJG



78

NJË PORTRET I RAJNER MARIA RILKES

Nëse e përmend emrin e shtrenjtë të Rajner Maria Rilkes në 
këto faqe kushtuar ditëve të mia pariziane, megjithëse ishte poet 
gjerman, kjo ndodh ngaqë Parisi ka qenë vendi i takimeve tona 
më të shpeshta e më të këndshme, dhe ngaqë e shoh gjithmonë 
fytyrën e tij të ngrihet, ashtu si në tablotë e lashta, mbi sfondin 
e këtij qyteti, të cilin e ka dashur si asnjë qytet tjetër.
Kur kujtoj sot atë dhe tërë ata mjeshtër të tjerë të fjalës së 
skalitur si prej artit të madhërishëm të një argjendari, kur kujtoj 
ata emra të nderuar që e kanë ndriçuar rininë time si yjësi të 
paarritshme, s’më rrihet pa e bërë këtë pyetje melankolike: vallë 
a do të ketë përsëri, në këtë epokën tonë të tanishme të rrëmujës 
e rrëmetit universal, poetë po aq të kulluar e që t’i përkushtohen 
vetëm krijimtarisë lirike? E di fort mirë se mrekullia e një poeti 
rishfaqet përsëri nëpër kohëra dhe se ngushëllimi emocionues 
i Gëtes tek “Elegji për Lord Bajronin” mbetet si një e vërtetë e 
përjetshme:

“Se kjo tokë i lind prapë,
siç i ka lindur përherë.”

Njerëzimi do të shohë pareshtur rilindje fatlume poetësh të tillë, 
sepse pavdekësia ua jep herë pas here këtë peng të çmuar edhe 
epokave më të padenja. Dhe, duke i hedhur një vështrim jetës 
sime të shkuar, nuk zbuloj gati asnjë pasuri më të vyer sesa 
privilegjin që m’u dha për të qenë personalisht pranë disave prej 
tyre e të shikoja shpesh se si një miqësi jetëgjatë po puqej me 
nderimin tim të thellë e të hershëm.
Ndoshta asnjëri syresh s’ka bërë një jetë më të heshtur, më të 
mistershme e më të padukshme se Rilkja. Por kjo s’ishte një 
vetmi me dashje, e detyruar ose për t’u fshehur pas saj si ndonjë 
prift, siç qe, për shembull, rasti i Stefan Georges në Gjermani; 
heshtja e mbështillte, si të thuash, kudo që shkonte, kudo që 
ndodhej. Meqë i shmangej çdolloj zhurme, madje edhe lavdisë 
– kësaj “shume të të gjitha keqkuptimeve që grumbullohen 
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rreth një emri”, sikurse u shpreh njëherë me aq lezet -, dallga 
bujëmadhe e kërshërisë lagte vetëm emrin e tij, por kurrë vetë 
atë si person.
Kjo thjeshtësi e kjo maturi njëherazi ushtronin një ndikim shumë 
të fortë tek të gjithë ata që rrinin me të. Sikurse ishte e pamundur 
të merrje me mend një Rilke të rrëmbyer, po ashtu ishte e 
paimagjinueshnme që ndokush në prani të tij të mos i ndrydhte 
shpërthimet e të mos flakte tutje çdolloj mendjemadhësie. Nën 
ndikimin e një lloj dridhjeje që buronte nga qetësia e tij, ajo 
vetëpërmbajtja që e karakterizonte përhapej rreth e rrotull si 
një forcë vepruese misterioze, si një forcë edukuese, si një forcë 
morale. Pas çdo bisede një çikë të gjatë me të, për orë e madje 
për ditë të tëra njeriu s’mund të bënte asgjë vulgare. Më anë 
tjetër, është e vërtetë se kjo natyrë vazhdimisht e matur, që 
s’donte kurrë të shpalosej e tëra, ngrinte shpejt barrierën e vet 
ndaj çdo përzemërsie të veçantë.
Besoj se janë të paktë ata njerëz që mund të mburren se 
kanë qenë “miq” të Rilkes. Në gjashtë vëllimet e botuara të 
korrespondencës së tij, ai nuk e përdor thuajse në asnjë rast 
këtë term për t’iu drejtuar atyre që u shkruan, ndërsa atë “ti”-
në vëllazërore e familjare duket se nuk e ka zënë më me gojë 
gati për askënd qysh nga vitet e shkollës. Ndjeshmëria e tij e 
jashtëzakonshme s’duronte dot që diçka a dikush t’i afrohej 
shumë pranë, por sidomos një karakter mashkullor tepër i 
theksuar i shkaktonte një ndjenjë të mirëfilltë bezdie fizike. Me 
gratë hynte më lehtë në muhabet. Këtyre u shkruante shpesh e 
me qejf dhe ishte shumë më i lirshëm në prani të tyre. Mbase 
mungesa e bashkëtingëlloreve grykore në të folurën e grave i 
bënte mirë, sepse zërat e pakëndshëm i shkaktonin vuajtje të 
vërtetë. E kam ende para syve gjatë një bisede me një aristokrat 
të rangut të lartë: i kruspullosur i tëri, nuk ngrinte madje as 
sytë, që të mos tregonte se sa shumë po torturohej fizikisht nga 
ai falset i neveritshëm. Por ç’gjë e këndshme ishte të rrije me 
të kur tregohej i dashur! Atëherë e ndieje mirësinë e tij intime, 
megjithëse të kursyer në fjalë e në gjeste, si një rrezatim që të 
ngrohte e të shëronte gjer në skutat më të thella të shpirtit.
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NË STUDION E RODENIT

“Ndodheshim në shtëpinë e Verharenit dhe patëm hyrë në 
diskutim me një historian të artit, i cili po ankohej se tashmë 
kishte ikur koha e skulpturës dhe e pikturës së madhe. Unë e 
kundërshtova me forcë: a nuk ishte akoma mes nesh Rodeni, ky 
krijues formash, që s’u linte gjë mangët skulptorëve të mëdhenj 
të së kaluarës? Nisa pastaj të numëroja veprat e tij dhe, siç 
ndodh përherë kur njeriu hahet me dikë që kundërshton, mora 
aq hov, sa gati po më hipte inati. Verhareni po buzëqeshte me 
vete. “Një që e do kaq shumë Rodenin”, tha ai më së fundi, “do të 
ishte mirë të njihej me të. Nesër do të shkoj në atelienë e tij. Po 
të duash, eja me mua.”
Po të dua? Nga gëzimi nuk vura gjumë në sy. Por te Rodeni 
sikur m’u kyç goja. S’i thashë dot as gjysmë fjale dhe mbeta 
midis statujave si të isha ndonjë prej tyre. Për çudi, u duk 
sikur ky hutimi im i pëlqeu, sepse, kur po ndaheshim, ai burrë i 
moshuar më pyeti nëse doja të shihja atelienë e tij të mirëfilltë 
në Mëdon, madje më ftoi edhe për të ngrënë drekë. Kisha marrë 
kështu mësimin e parë: njerëzit e mëdhenj janë gjithmonë më 
zemërmirët.
Mësimi i dytë ishte se ata janë thuajse gjithnjë njerëzit më të 
thjeshtë në mënyrën e tyre të jetesës. Në shtëpinë e këtij burri, 
lavdia e të cilit po merrte dhenë, veprat e të cilit brezi ynë i njihte 
fill e për pe, ashtu siç njeh njeriu miqtë e vet më të ngushtë, 
ngrënia ishte po aq e thjeshtë sa dhe te një fshatar i mesëm: 
një copë e mirë mishi, ca ullinj, fruta me bollëk dhe verë e fortë 
fshati. Kjo më dha më shumë zemër; në fund nisa të flisja sërish 
lirshëm, thua se këtë plak dhe gruan e tij i njihja prej vitesh.
Pasi hëngrëm drekë, shkuam në atelie. Ishte një sallë shumë 
e madhe, ku qenë grumbulluar kopjet e veprave të tij më të 
rëndësishme, por midis tyre kishte edhe qindra etyde të vogla 
e të çmuara – një dorë, një krah, një krifë kali, një vesh gruaje, 
shumica të derdhura vetëm në allçi. Edhe sot e kësaj dite i ruaj 
shumë mirë në kujtesë mjaft prej atyre skicave që ai i modelonte 
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për t’u ushtruar, dhe do të isha në gjendje të flisja me orë të tëra 
për atë një orë të vetme që kalova atje. Më në fund, mjeshtri më 
shpuri te një piedestal, mbi të cilin, mbuluar me copa pëlhure të 
lagura, ishte vepra e tij e fundit, një shtatore gruaje. I hoqi copat 
e pëlhurës me ato duar prej fshatari, duar të rënda e tërë rrudha, 
dhe u zmbraps. Nga kraharori i angështuar më shpëtoi padashur 
një “admirable!” dhe sakaq më erdhi turp për këtë reagim banal. 
Por ai, me atë objektivitetin e vet të qetë, ku s’mund të dalloje 
asnjë grimë mburrjeje, mërmëriti duke soditur veprën e vet: 
“N’est–ce pas?” Më pas ngurroi dhe tha: “Vetëm aty, te supi… Një 
minutë!” Hoqi xhaketën që mbante në shtëpi, veshi përparësen 
e bardhë, kapi një spatull dhe, me një lëvizje prej mjeshtri, lëmoi 
te supi atë lëkurën e butë të gruas, atë lëkurë që dukej sikur 
ishte e gjallë dhe merrte frymë. Mandej u zmbraps përsëri. “Tani 
këtu”, mërmëriti, dhe sërish, me një retush të lehtë, efekti u bë 
më i fortë. Pastaj s’foli më. Bënte sa para mbrapa, e vështronte 
shtatoren në një pasqyrë, hungronte duke nxjerrë ca tinguj të 
pakuptueshëm, ndryshonte, korrigjonte. Ata sytë e tij, të cilët 
në tryezën e bukës endeshin të hutuar e tërë dashamirësi, tani 
puliteshin nga ca vezullime të çuditshme, dukej sikur qe bërë më 
trupmadh e më i ri. Vazhdonte të punonte e të punonte me tërë 
pasionin e me tërë forcën e trupit të vet të rëndë e të fuqishëm; 
sa herë që bënte përpara ose zmbrapsej me vrull, kërkëllinte 
dyshemeja prej dërrasash. Por ai nuk dëgjonte asgjë. S’po vinte 
re fare se prapa tij po rrinte një djalë i ri, i heshtur, me zemrën 
që po i rrihte fort, i lumtur që mund të sodiste në punë e sipër 
një mjeshtër aq të rrallë. Më kishte harruar fare. Për të unë nuk 
isha aty. Për të aty ekzistonte ende vetëm shtatorja, vepra e tij, 
dhe, përtej saj, i padukshëm, vegimi i përsosurisë absolute.
Kaloi kështu një çerek ore, gjysmë ore, s’di ta them me saktësi 
sa vazhdoi. Çastet e mëdha janë gjithmonë përtej kohës. Rodeni 
ishte aq i përpirë, aq i kredhur në punë, sa s’do ta zgjonte dot as 
bubullima. Lëvizjet e tij po bëheshin përherë e më të furishme, 
gati inatçore. E kishte kapluar njëfarë egërsie ose dehjeje, dhe 
vazhdonte të punonte gjithnjë e më shpejt. Pastaj duart nisën t’i 
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bëheshin më të përmbajtura. Dukej sikur e kishin kuptuar që 
s’po u mbetej gjë tjetër për të bërë. U zmbraps një herë, dy herë, 
tri herë, pa ndryshuar më asgjë. Pastaj seç mërmëriti nëpër 
dhëmbë, i vendosi sërish copat e pëlhurës rreth shtatores me atë 
kujdes që i hidhet shalli mbi supe një gruaje të dashur, dhe mori 
frymë thellë, i qetësuar. U duk sikur trupi iu rëndua përsëri. 
Zjarri qe shuar. Pastaj ndodhi ajo gjëja e pakuptueshme për 
mua, ai mësimi i madh: hoqi përparësen, veshi sërish xhaketën 
e shtëpisë dhe u nis të ikte. Më kishte harruar plotësisht gjatë 
asaj ore përqendrimi maksimal. Nuk i kujtohej më se një djalë i 
ri, që e kishte sjellë në atelie për t’i treguar veprat e veta, kishte 
ndenjur prapa tij, i tronditur, me frymën pezull, i palëvizur si 
statujat e tij.
Arriti te dera. Kur po bëhej gati ta mbyllte, më vuri re dhe m’i 
nguli sytë duke më vështruar pothuaj me inat: ç’ishte ky djalë 
i panjohur që kishte hyrë fshehurazi në atelienë e tij? Por pas 
një çasti u kujtua dhe erdhi pranë meje si i turpëruar. “Më falni, 
zotëri”, nisi të thoshte, por s’e lashë të vazhdonte më tej, vetëm 
i kapa dorën me mirënjohje dhe do të kisha pasur qejf ta puthja. 
Brenda asaj ore kisha parë të zbuluar sheshit të fshehtën e 
përjetshme të çdo arti të madh, do të thosha madje të çdo pune 
njerëzore: përqendrimin, përmbledhjen e të gjitha forcave, të 
të gjitha shqisave, aftësinë për t’u shkëputur nga vetja, për t’u 
shkëputur nga bota, çka përbën atë veçantinë e tërë artistëve. 
Mësova diçka që do të më vlente gjatë gjithë jetës sime.”
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Elias Kaneti 
(Nobel)

PAVDEKËSIA

Nga “Masa dhe Pushteti”

Është mirë të nisesh nga një njeri si Stendali kur bëhet fjalë 
për një lloj të tillë pavdekësie vetjake ose letrare. Zor se mund 
të gjendet një njeri tjetër që të jetë më shumë se ai kundër 
koncepteve të rëndomta fetare. Stendali është krejtësisht i 
çliruar nga përkushtimi ndaj ndonjë feje dhe nga profecitë e 
saj. Ndjenjat dhe mendimet e tij kanë të bëjnë vetëm me jetën 
tokësore, të cilën e ka ndier e shijuar në mënyrën më të plotë 
e më të thellë. Është shtrirë në gjithçka që mund t’i jepte 
kënaqësi, dhe s’është bërë bajat, sepse i ka ruajtur të paprekura 
elementet vetjake dhe s’i ka përfshirë kurrë brenda ndonjë njësie 
të dyshimtë. Tregonte mosbesim ndaj gjithçkaje që s’mund ta 
provonte vetë. Ka menduar shumë, por tek ai nuk gjen dot asnjë 
mendim të ftohtë. Çdo gjë që shënon, çdo gjë që shtjellon, mbetet 
pranë atij çasti të zjarrtë të zanafillës së vet. Ka dashur shumë 
gjëra, por kanë qenë të gjitha gjëra tepër konkrete. Çfarëdo që të 
ishte, mund ta gjente menjëherë në veten e vet, pa pasur nevojë 
të përdorte marifete të cilitdo lloji qoftë.
Ky njeri që nuk paragjykonte asgjë, që kërkonte ta prekte vetë 
me dorë gjithçka, ky njeri që ishte vetë jeta me aq sa kjo është 
ndjenjë dhe mendim, që ndodhej në zemër të çdo ngjarjeje, 
duke mundur kështu ta sodiste po aq mirë edhe së jashtmi, 
ky njeri, tek i cili forma dhe përmbajtja përkojnë në mënyrën 
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më të natyrshme, thua se kishte marrë përsipër me kokën e 
vet të pastronte gjuhën, ky njeri i rrallë e vërtet i lirë e kishte 
prapëseprapë edhe ai një besim, për të cilin flet po aq lirshëm e 
vetvetishëm si për një dashnore.
Pa e bërë aspak tragjike, ai kënaqej edhe me faktin që shkruante 
për pak njerëz, por ndërkaq ishte mjaft i sigurt se do të kishte 
shumë më tepër lexues pas njëqind vjetësh. Në kohët moderne 
nuk ekziston një besim më i sigurt, më unik e më modest se kaq 
në pavdekësinë letrare. Ç’do të thotë një besim i tillë? Cila është 
përmbajtja e tij? Ky besim do të thotë se shkrimtari do të jetë 
gjallë kur tërë bashkëkohësit e tij s’do të jenë më në këtë jetë. Kjo 
s’do të thotë aspak se i ka inat të gjallët si të tillë. Ai nuk i heq 
qafe, nuk u bën asnjë të keqe, madje as nuk lufton kundër tyre. 
Përçmon ata që kanë siguruar lavdi të rreme, por megjithatë 
nuk denjon t’i luftojë me të njëjtat armë që përdorin vetë. Nuk 
ndien mllef ndaj tyre, ngaqë e di mirë ç’gabim të madh kanë 
bërë. Zgjedh shoqërinë e atyre ndër të cilët një ditë do të bëjë 
pjesë edhe vetë: gjithë ata autorë të kohëve të shkuara, veprat e 
të cilëve vazhdojnë të jetojnë edhe sot e kësaj dite, vazhdojnë t’i 
flasin e ta ushqejnë. Mirënjohja që ndien për ta është mirënjohje 
për vetë jetën.
Për një prirje të tillë shpirtërore s’mund të ketë pikë vlere vrasja 
për të mbijetuar, sepse njeriu nuk do që të mbijetojë tani. Njeriu 
del në fushën e betejës vetëm pas njëqind vjetësh, atëherë 
kur nuk jeton më dhe, për pasojë, s’mund të vrasë më askënd. 
Pikërisht atëherë ndeshet vepra me veprën, por është tepër vonë 
për të ndryshuar ndonjë gjë. Rivaliteti i mirëfilltë, ai rivalitet që 
ka rëndësi, nis atëherë kur rivalët nuk rrojnë më. Ata s’mund të 
jenë as të pranishëm në betejën që zhvillojnë veprat e tyre. Por 
vepra duhet të mbijetojë dhe, që të mbijetojë, duhet ta ngërthejë 
jetën në përmasa sa më të mëdha e sa më të pastra. Kësisoj 
shkrimtari jo vetëm që ka përbuzur vrasjen, por ka marrë me 
vete të gjithë ata që kanë qenë bashkë me të dhe i ka përfshirë 
në atë lloj pavdekësie ku konkurrojnë të gjitha gjërat, nga më e 
vogla gjer te më e madhja.
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Kjo tablo është krejt e kundërta e tablosë që jepet për ata 
sundimtarë të cilët, kur vdesin, duhet të marrin patjetër me 
vete tërë njerëzit rreth tyre, me qëllim që në jetën e përtejme 
të kenë sërish gjithçka që qenë mësuar të kishin në këtë botë. 
Asgjë tjetër nuk e zbulon më tmerrësisht se kaq pafuqinë e tyre 
të brendshme e të thellë. Vrasin kur janë gjallë, vrasin edhe kur 
vdesin, një shpurë të vrarësh i shoqëron në botën tjetër.
Por kushdo që shfleton Stendalin, rigjen atë vetë, së bashku me 
tërë ata që e rrethonin, dhe i rigjen këtu, në këtë jetë. Kësisoj, 
të vdekurit u ofrohen të gjallëve si ushqimi më i zgjedhur. 
Pavdekësia e tyre kthehet në dobi të të gjallëve: falë kësaj 
përmbysjeje që pëson sakrifica e të vdekurve, u ecën mbarë të 
gjithëve. Mbijetesa e ka humbur gjembin e vet, dhe kështu merr 
fund mbretëria e armiqësisë.

MANIA E SHKATËRRIMIT

Nga “Masa dhe Pushteti”

Flitet shpesh lidhur me maninë që ka masa për të shkatërruar: 
një mani e tillë është e para karakteristikë e saj që bie në sy, 
dhe nuk mund të mohohet se ajo gjendet kudo, në vende e në 
qytetërime nga më të ndryshmet. Kjo mani, ç’është e vërteta, 
vihet re dhe dënohet, por nuk shpjegohet kurrë ashtu siç duhet.
Masës i pëlqen më fort të shkatërrojë shtëpi dhe sende. Meqë 
shpesh bëhet fjalë për sende të thyeshme, si xhama, pasqyra, 
vazo, tablo e pjata, njerëzit janë të prirur të besojnë se pikërisht 
kjo brishtësi e sendeve e josh masën për t’i shkatërruar. 
Sigurisht që zhurma e shkatërrimit, thyerja e pjatave dhe 
tringëllima e xhamave ndikojnë mjaft në shtimin e kënaqësisë: 
janë tingujt e fortë jetësorë të një krijese të  re, janë klithmat e 
një të porsalinduri. Lehtësia me të cilën përftohen i bën edhe më 
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të këndshëm këta tinguj, të gjitha zhurmat vijnë e bashkohen në 
një uturimë, dhe tringëllima është duartrokitja e sendeve. Një 
nevojë e veçantë për këtë lloj zhurme duket se shfaqet në fillim 
të ngjarjeve, kur masa nuk përbëhet akoma prej njerëzish të 
shumtë dhe kur ka ndodhur vetëm pak ose asgjë fare. Zhurma 
paralajmëron ardhjen e përforcimeve që priten, dhe mishëron 
një ogur fatlum për bëmat e ardhshme.
Por do të ishte gabim të besohej se lehtësia e thyerjes përbën 
në këtë rast elementin vendimtar. Ka ndodhur që njerëzit u 
janë sulur skulpturave prej guri të fortë dhe nuk janë qetësuar 
para se t’i sakatojnë e t’i përçudnojnë gjersa të mos njihen fare. 
Prej të krishterësh janë shkatërruar koka e krahë të perëndive 
greke. Nga reformatorë e  revolucionarë janë shembur skulptura 
shenjtorësh, ndonjëherë prej lartësish me rrezik jete, dhe shpesh 
guri që përpiqeshin ta thyenin ishte aq i fortë, saqë detyroheshin 
ta linin punën përgjysmë.
Shkatërrimi i skulpturave që simbolizojnë diçka, mishëron 
shkatërrimin e një hierarkie që njerëzit s’e njohin më. Dhunohen 
distanca të vendosura bashkërisht, distanca që janë të dukshme 
për tërë njerëzinë e që kanë vlerë universale. Rreptësia e 
distancave të tilla ka qenë shprehje e qëndrueshmërisë së 
tyre; mendohet se ato kanë ekzistuar qysh prej shumë kohësh, 
ashtu drejt  në këmbë e të patundura nga vendi, dhe  ka qenë e 
pamundur t’u afrohesh me synime armiqësore. Kurse tani janë 
shembur e shndërruar në gërmadha. Në këtë veprim mishërohet 
përfundimi i procesit të shkarkimit.
Më mbresëlënësi ndër të gjitha mjetet e shkatërrimit është 
zjarri. Ai duket që nga larg, tërheq njerëz të tjerë dhe shkatërron 
në mënyrë të pandreqshme. Pas një zjarri asgjë nuk mbetet më 
ashtu siç ka qenë më parë. Masa që vë zjarrin e quan veten të 
pamposhtur. Të gjithë do të  bashkohen me të ndërsa zjarri nis 
e flakëron. Ai do të shkatërrojë gjithçka armiqësore ndaj saj. Siç 
do të shihet më poshtë, zjarri është simboli më i fuqishëm që 
ekziston për masën. Pas çdo shkatërrimi, edhe zjarri duhet të 
shuhet ashtu siç shpërbëhet masa.
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VDEKJA E NËNËS

Nga “Loja e syve - Historia e një jete”

“… Edhe sot më duket sikur po ecnim në këmbë prapa arkivolit 
gjatë rrugës përmes tërë Parisit, gjer në varrezat e Per Lashezit. 
Kisha një ndjesi sfide të jashtëzakonshme dhe doja t’ua thosha 
tërë atyre që endeshin atë ditë rrugëve të këtij qyteti. E ndieja 
veten krenar, thua se i kisha sfiduar të gjithë ata për hir të 
saj. Askush nuk barazohej dot me të në mirësi. Me mendje 
thosha “mirësi”, por ndërkaq nënkuptoja atë “mirësinë” tjetër, 
domethënë aftësinë e saj për të mbetur e gjallë edhe pse kishte 
vdekur. Pranë meje, në të majtë e në të djathtë, ecnin dy 
vëllezërit e mi. S’po ndieja asnjë ndryshim midis tyre dhe meje: 
përderisa po vazhdonim të ecnim kështu, ishim që të tre një trup 
e një shpirt, por vetëm ne e askush tjetër. Gjithë ata njerëz të 
tjerë që po e përcillnin më dukeshin tepër pak. Kortezhi duhej 
të shtrihej në tërë qytetin, duhej të ishte po aq i gjatë sa ç’ishte 
edhe rruga ku po kalonte. Mallkova verbërinë që po i pengonte 
njerëzit të shihnin se kush po përcillej në varr.
Qarkullimi nuk u ndal, ose ndalej pak sa për ta lënë kortezhin të 
kalonte, dhe, sapo kishim kaluar, fillonte sërish e njëjta lëvizje, 
thua se atypari s’kishte kaluar arkivoli i ndokujt. Qe rrugë e 
gjatë, dhe ajo ndjesi sfide vazhdoi tërë kohës që po ecnim, thua 
se na duhej të luftonim për të hapur udhë midis asaj mase të 
pafund njerëzish.
Më bëhej sikur majtas e djathtas po binin viktima për nder të 
nënës, sikur ato s’qenë aq sa duhej, sikur s’po i kënaqnin dot 
pretendimet e saj: sa më e gjatë është rruga, aq më i përligjur 
është varrimi. “Shikojeni! Është ajo! E keni njohur? E dini kush 
është mbyllur aty brenda? Ajo është vetë jeta. Pa të nuk ekziston 
asgjë. Pa të, shtëpitë tuaja do të shemben, dhe trupat tuaj do të 
rrëgjohen poshtë gërmadhave.”
Këto mbaj mend akoma nga ai kortezh. Me sytë e mendjes e 
shoh veten duke ecur, e shoh veten duke e sfiduar me ballin e saj 
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tërë qytetin e Parisit. Para nisjes kisha vështruar me urrejtje 
si po e mbërthenin arkivolin, dhe, për aq kohë sa ndenji akoma 
në shtëpi, më ngjante sikur patën përdorur dhunë ndaj saj. Por 
gjatë rrugës s’po ndieja asgjë të tillë, arkivoli qe shndërruar 
në vetë shëmbëlltyrën e saj, s’kishte më asgjë midis meje dhe 
admirimit për të, dhe kështu duhet të përcillet në varr një njeri 
si ajo, në mënyrë që ta admirosh plot dëlirësi.
Kjo ndjesi më vazhdoi pareshtur, me një forcë të pandryshuar, 
dhe duhet të ketë zgjatur nja dy a tri orë. Do të kisha qenë në 
gjendje të luftoja për të, të vrisja për hir të saj. Isha i gatshëm 
të bëja çdo gjë. Kjo nuk qe paralizë, kjo qe sfidë. Me ballin e 
saj i hapja rrugë përmes qytetit, nga të gjitha anët njerëz që 
kalamendeshin, dhe prisja të më kapte veshi ndonjë fyerje që do 
të më detyronte të hidhesha në betejë për ta mbrojtur.“

Zgjodhi e përktheu: Aristidh Ristani
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Peter Handke  

1957

Sjellja

Ngrihesha në këmbë kur në dhomë futej ndonjë epror. Nuk 
mungoja pa arsye.
  Kur rrija në krevat si i sëmurë, ngrija lart termometrin për të 
treguar se e kisha zënë shtratin me të drejtë. Kur doli moda që 
të vizatoje me shkumës kryqin e thyer në pëllëmbën e dorës dhe 
pastaj t’u rrihje supin atyre që s’e dinin këtë, zakonisht, ai që e 
pësonte isha unë. Gjatë orës së mësimit, dimrit, nuk guxoja t’u 
hukasja arabeskave të akullit në xhamat e dritares. Hera – herës 
lexoja poshtë bankës. Kur ndodhte të më pikasnin mësuesit, 
përpiqesha t’ua ktheja vështrimin NDERSHMËRISHT dhe 
HAPUR. Kur urdhërohesha, i vendosja menjëherë duart mbi 
tryezë. Zakonisht, lidhëset e këpucëve i mbaja aq të shkurtra sa 
të mos i lidhja dot.

Feja 

Ngandonjëherë besoja te Zoti, tek i Gjithëfuqishmi, krijuesi i 
qiellit dhe i tokës. Gjatë meshës, prisja ndryshimet e lëvizjeve, 
para se të lexohej ungjilli, prisja ngritjen në këmbë, para 
predikimit, prisja uljen, para shndërrimit, prisja gjunjëzimin. 
Kur ipeshkvi erdhi për vizitë në konvikt, me të hyrë në sallën 
e leximit, ai mori drejt e tek unë dhe më pyeti si quhesha. 
Meqë ime më priste një fëmijë, unë u betova para DRITËS SË 

PROZA



90

PËRJETSHME se, po të shkonte gjithçka mirë, do të bëhesha 
me të vërtetë prift. Fillova të shkoja me dëshirë në kishë dhe 
të trilloja mëkate. Kardinalit të Hungarisë iu desh që për t’i 
shpëtuar komunistëve të kërkonte MBROJTJE në Ambasadën 
Amerikane. Mësova emrat e të gjithë librave të Testamentit të 
Vjetër dhe u njoha me arkitekturën e Tempullit të Salomonit. 
Kur dhëmbët e mi preknin osten, trembesha. Një misionar 
i dëbuar nga Kina rrëfente për vuajtjet e europianëve atje 
dhe shfaqte diapozitiva. Martin Luteri, kështu na thonin, 
bashkëjetonte me një murgeshë manastiri. Përktheja histori 
pasioni nga gjermanishtja në latinisht. Dalëngadalë nisa të 
mos e përfytyroj dot më se si ishte ferri. Në shtrat, kur sillja 
ndër mend fotografi grashë lakuriq, shqiptoja pareshtur lutjen 
Atuynëqëjenëqiell, por për të nuk më vinte ndërmend asnjë 
fotografi. Shkrova një vjershë për Hyjëlindësen. Kur na thuhej 
se përpara Zotit të gjithë njerëzit ishin të barabartë, të bardhë, 
të zinj, çifutë, kinezë, më erdhi mendimi se mos kjo fjali, në të 
vërtetë, bënte të mundur të kundërtën e kësaj fjalie. Në vitin 
njëmijëenëntëqindepesëdhjeteshtatë, kur gjunjëzoheshim në 
kishën e errët dhe i luteshim Kurorës me trëndafila, kisha frikë 
nga pasditja e së shtunës.

Gjeografia 

Mësova se erërat e merrnin emrin sipas drejtimit prej të 
cilit vinin. Zonat pak të populluara ishin shënuar në hartë 
thuajse me të bardhë: atje doja të isha. I dija përmendësh të 
gjitha kryeqytetet e të gjitha shteteve. Në koren e tokës mund 
të shfaqeshin të çara në çdo çast. Për orën e gjeografisë solla 
nga shtëpia një hartë me kufijtë e vjetër të Gjermanisë, e cila 
pastaj mbeti në kabinetin e hartave. Bluja e thellë e Oqeanit 
Paqësor ishte më kërcënuesja. Natën dëgjoja me kënaqësi 
zhurmën e trenave që kalonin. Vatikani ishte shtet më vete dhe 
kishte qytetarët e tij. Kur qëllonte të humbisja rrugën, mund të 
orientohesha sipas pozicionit të diellit. Nëpër hartat gjeografike 
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kërkoja nyjet rrugore. Rrugën që kishte shkelur kapiteni Skot 
drejt Polit të Jugut në kthim e pashë se mbaronte me një kryq 
në akullin polar. Meqenëse të gjitha njollat e të çarat ekzistonin, 
tash e tutje mund t’i KRAHASOJA me shtete dhe lumenj, nuk 
kisha pse të ëndërroja më për to.

Historia

Historia për mua ishte një lëndë mësimi. Kënaqesha me emrat e 
traktateve të panumërt të paqes. Në të tashmen flitej për  ngjarje 
që kishin ndodhur në të kaluarën. Luftërat, kështu thuhej, u sillnin 
popujve vuajtje të parrëfyeshme. Mark Aureli qe një filozof në 
fronin perandorak. Strategët qenë TRIMA dhe sundimtarët qenë 
MENTARË. Hunët kalëronin mbi mish të butë nën shalë, kishin 
mustaqe të frikshme dhe krahasoheshin me hordhi karkalecash. Në 
mesjetë bota ishte ende një tërësi. Papa Piu II, i cili erdhi më vonë, 
qe ndër të parët që zbuloi të mirat e alpinizmit. Për të konkretizuar 
historinë lexoja balada. Në të gjitha korridoret e kështjellës së 
vjetër ku qëndruam, duhej të zbuloja gjurmët e së kaluarës. Beteja 
e Lechfeld-it kremtonte përvjetorin e saj të dymijtë. Shën Bonifac-i 
preu me dorën e vet lisin e Donar-it (1) dhe ktheu kështu në fenë e 
krishterë paganët e fundit të trevës gjermane. Romakët, kur nuk 
mund të hanin më, e ngacmonin me pupël qiellzën që të villnin e 
pastaj të mund të hanin përsëri. Kryengritja e hungarezëve një vit 
më parë nuk kishte hyrë ende në histori.

Gjuhët 

Puna me gramatikat e huaja më pengoi të merresha me të 
tjera. Luaja me variantet e fjalëve. Më mësuan që t’i përbuzja 
gjuhët dhe t’i dashuroja ato…Një pakicë njerëzish te ne, të cilët 
kishin mësuar një gjuhë sllave qysh  në fëmijëri, u këshillua prej 
nesh, të tjerëve, që të shkonte në vendin ku këtë gjuhë e fliste 
shumica. Meqenëse në gramatikën greke ua merrja të gjithëve, 
edhe ndjehesha më i fortë se ata.

PROZA PETER HANDKE



92

Hartimet

Meqenëse ndërkaq i kisha harruar përvojat e mia të fëmijërisë, 
në hartime tregoja me fjalë të reja për përvojat e mësuara. 
Kur më duhej të përshkruaja një përjetim, nuk shkruaja për 
përjetimin siç kish qenë, por përjetimi ndryshohej nëpërmjet 
faktit që unë shkruaja për të, ose shpesh ai lindte vetëm kur 
shkruaja hartimin për të dhe pikërisht përmes formës së 
hartimit që më kishin mësuar: madje edhe një përjetim vetiak 
më dukej ndryshe kur shkruaja një hartim për të. Në hartimet 
për besnikërinë dhe bindjet shkruaja si në hartimet për b. 
dhe b., në hartimet për një ditë të bukur vere, shkruaja si në 
hartimet për një d.t.b.v, në hartimet për fjalën e urtë “pika e 
ujit shpon edhe gurin”shkruaja si në hartimin për fjalën e urtë 
“p.e.u.sh.e.g”, derisa përfundimisht, në një ditë të bukur vere, 
nuk përjetova ditën e bukur të verës, por përjetimin për një ditë 
të bukur vere.

Shteti

I këndoja të gjitha strofat e himnit federal. I doja prindërit e mi 
si qelizën embrionale të shtetit, e doja vendlindjen time, e doja 
landin federal ku kisha lindur, e doja atdheun tim të dashur. Jo 
shteti, por fjalët për shtetin më ngacmonin për t’i përdorur ato. 
Për shkak se ekzistonte një shtet, ne të gjithë ishim të lidhur 
ngushtë me njëri – tjetrin. Dy vjet më parë, ishte njoftuar se, 
falë një traktati me Fuqitë Pushtuese, më në fund ne ishim 
TË LIRË: por duke qenë se deri tani nuk ka ndryshuar asgjë 
përveçse është futur një festë shtetërore, ndërkohë që dëgjojmë 
vazhdimisht se jemi TË LIRË, dalëngadalë shprehjet “i lirë” dhe 
“jo i lirë” fillova t’i mbaj mend për lojëra fjalësh. Shtetin e shihja 
vetëm te shenjat e sigurisë që kanë dokumentet. Pikërisht sepse 
pas fjalës “shtet” nuk mund të përfytyroja asgjë, isha i mahnitur 
me të. Gjithçkaje që nuk mund të përfytyroja doja t’i gjurmoja 
rrënjët. Mahnitesha pas gjithçkaje që mund të KËNDOHEJ.
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Loja  

Turresha tek automati i futbollit të vendosur në sallën e caktuar 
enkas për lodra. Dhe doemos që më vinte turp se kisha ENDE 
dëshirë të luaja. Mësova të mos kisha frikë nga topat e rëndë 
gjimnastikorë që m’i hidhnin nga afër, dhe t’i kapja ato mu para 
gjoksit, edhe pse detyrohesha të zbythesha pakëz. Kujdestari 
ynë shpirtëror, i cili një pasdite të tërë na bëri talim përpjetë 
e tatëpjetë kodrës, e quajti edhe atë lojë. Nervozohesha për 
rezultatet e zgjedhjeve, të cilat i lejoheshin moshës sonë t’i 
dëgjonte në radio. Nga qejfi i lojës, merrja hapur anën e partisë 
socialiste, e cila nuk shihej me sy të mirë në konvikt. Ditët e 
ushtrimeve shpirtërore, ku ishim të detyruar të heshtnim, 
nuk kapja dot fjalë të mjaftueshme. Problemet e vështira të 
aritmetikës i zgjidhja me të njëjtin zell që lexoja historitë me 
vrasje.

Serioziteti i jetës 

Më vinte turp shpesh. Sapo zgjohesha, dëshiroja sakaq të ishte 
përsëri mbrëmje. Doja të STRUKESHA ngado. Në shtrat e 
mbuloja menjëherë kokën me jorgan. Fotografive u prisja pjesën 
e pasme të kokës, se më vinte rëndë prej saj. Karrigen, ku ulesha 
në sallën e leximit, e afroja sa më pranë bankës dhe trupin e 
fshihja sa më poshtë saj. Thonjtë e gishtave i kisha gjithmonë të 
pistë. Shpesh, gjatë meshës, pushoja së kënduari me të tjerët, se 
mbaja vesh zërin tim të brendshëm. Gishtërinjtë e priftit që më 
vinte osten në gjuhë mbanin erë vere. Në nevojtore rrija shumë 
më tepër se ç’duhej. Isha i kënaqur që banka kishte një kapak, 
i cili hapej aty ku unë mund të fshihja sytë nga salla e madhe. 
Mu në mes të një beteje me mbeturina mollësh, filloja të qaja si 
idiot. Kur dilja nga kisha, stërpikja me ujin e bekuar nishanin 
që kisha në ballë. Për herë të parë vura re se djersija.
Më dukej se të gjitha fjalët me parashtesa të këqija kishin të 
bënin me mua. Dielli më pështirosej, por kur jashtë binte borë, 
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kisha diçka që mund ta sodisja. Në titujt e mëdhenj e të zinj të 
gazetave më ra në sy fjala “vjeshtë”, sepse vjeshtën e kaluar 
Izraeli kishte bombarduar Egjiptin: që atëherë bombat kanë 
për mua formën e titujve të mëdhenj e të zinj të gazetave. Nuk 
i trembesha më aq vdekjes, sikundër në fëmijëri, por tani më 
shumë mosvdekjes dhe shëndetit. Nuk më pëlqenin kujtimet 
dhe në të folur e përdorja rrallë kohën e shkuar. Më pëlqente 
të mendoja për të ardhshmen. Nëse dikur dëshiroja që të mund 
t’u THOJA diçka të tjerëve, kjo kishte të bënte me dëshirën që 
të mund t’u URDHËROJA diçka të tjerëve: u druhesha dhe i 
admiroja ata që kishin për të THËNË diçka në këtë mënyrë. 
Këpucët e kujdestarit KËRCISNIN prapa dikujt. BOTA E 
JASHTME imagjinare, në të cilën unë jetoja, konvikti, ishte në 
të vërtetë E BRENDSHME, një botë e brendshme e futur nga 
jashtë dhe e brendshmja vetiake ishte e vetmja mundësi për t’u 
gjendur sadopak në BOTËN E JASHTME. Kur shëtisja, nuk 
ma mbante aspak të kapërceja kufijtë e caktuar: syri im rrokte 
vetëm KUFIJ. Frika ndaj kishës ishte si frika ndaj të ftohtit. 
Edhe pse nuk kisha qenë kurrë jashtë shtetit, prapëseprapë 
isha gjithmonë JASHTË SHTETIT. Çdo përgjigje që jepja më 
tingëllonte si rrëfim. Mollët e rrëzuara përtokë në livadhin  
përreth konviktit i VIDHJA. Vetëm oas një viti erdhi rasti, që, 
me arsyen se doja të shkoja te dentisti, udhëtova me autobus 
për në qytetin aty pranë, të cilin e shëtita plot kureshtje dhe së 
fundi, po me kureshtje, bleva një libër: me t’u kthyer ma morën 
menjëherë, por unë tashmë e kisha lexuar. 

Përktheu: Elda Gjana-Boriçi
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NË LEZHË
(pjesë e një romani ende të pashkruar)

Si vura këmbë në Lezhë ngë di t’e thom: te qëronj potereje 
ngatërrohen edhe udhët, por ndëvonë kur ke fat të mirë, thuajse 
për mrakull udhën e drejtë e gjen. 
Të mos përpiqja padashur turqit e pararojës, kisha jecur më 
shumë glatë brigjevet të Adriatikut lindor, herë të sheshuar 
herë shkëmborë, pa bërë pyetje. 
Në Durrës, kisha zbjerrë të parin rast të hipesha te një varkë 
venecjane, të më qillëj pa rrëzik drejt Italisë, e, ngase ngë mënd 
bëja kunt te Lindja, e pushtuar nga kënkat e fitores e nga 
flamuret e myslimanëvet, hipesha me ngutësi drejt voresë, me 
shpresë të shkoja te dherat e perandorisë gjermane, o edhe më 
mirë, te territori i Republikës venedikase.   
Kisha arrënë pra në Lezhë. 
Nata ish e zezë mbi qytetin e zi: ngë dukej edhe një fitil të dhezur 
të kallëzoj se atje ndodheshin njerëz të gjallë; kush ngë kish 
jikur, fshihej mirë e do të dilëj jashtë pra, kur shërbesi do t’ ish 
bërë e sosur, sa të shihëj me buzëqeshje të përulur, edhe se me 
zëmrën e thyer, fytyrën e pushtuesvet. 
I duheshin thomse pak orë; poterja shumëngjyrash turkomane 
do të hij në qytet tuke zënë fill valljet e mundësorëvet, nanì pa 
nderuar të krështerë e shërbise të të krështerëvet, pra tuke 
mohuar maqilinë e orgjinë sa të fitojën simpatinë o të paktën 
pëlqimin e pushtuesvet o ndëse jo, lik për kë ngë dej të nënstrohej.
Ngë dukej njerì; por këtu e këtje ndihej një rrëmujë e ndëlgueshme 

PROZA



96

gjindesh çë ngë mend t’ bëj gjë tjetër se të fshihej tuke pritur të 
shkoj sulmi i parë i shtrëngatës.
Gjithegjithë ish mirë të mos diljën jashtë gratë e reja, të 
pamartuame o të martuame, por edhe djemtë hiridhonë për 
të çilat e për të çilët do të shfryheshin argjërimet e luftës të 
turmavet turkomane. 
Lezha, qyteti i Skënderbeut, se atje vdiq e u varrëzua, ish e zezë 
prej të ziut të lipit e të natës. Në dukje errësia e plotë mund t’ish 
shenjë ëndrrash, megjithëse plot me ankthe; por se mosnjeri 
flëj nuhatej te ajri. Thomse të pagjumët sythojën nga hepet e 
kanatevet të përforcuara me hunj e hekure; e mua më shihjën 
patjetër edhe në errësirë kur kapërceja hapësirat ndër katrorët 
e shtëpivet.
Ndëvonë, tuke çapitur si të verbrit, gjeta gërmadhat romake, 
ndanëz katedrales së Shën Kollit. Klisha ish e zbrazët: mosnjeri 
thërrisëj më  mbrojtjen e perëndishme, si ditën me parë kisha 
gjegjur te klishet e vogla në të çilat kisha qëndruar sa të ngjepsja 
humorin e gjindes. Ndihej te ajri se Perëndia osmane kish 
mundur në mënyrë përfundimtare Perëndinë e të krështerëvet. 
Klisha ish martum i zi, i mbyllur në vetëhenë e zezë. Edhe pak 
e ajo do të bëhej xhami e do të mbaj si rojë një minaret. Varri i 
Skënderbeut, i armikut të përsonifikuar, do të qëndrojë te duart 
e tyre! Eh, varri! 
Dy mund t’ ishën rrugët. Thomse osmanët do të nderojën atë 
varr me të  pamenduarshme kaloresi a thomse do t’e prishjën 
me hovin e parë.
Gjithnjiherje m’ u çel ashtu në tru si një dritë e dukshme edhe 
te fytyra: mund të hiqja kufomën e Heroit të Kombit tënë të zi 
e të mbuloja harrimin e kujt përgatitej të ikëj pa i shkuar në 
mendje të qillëj me vete kurmin e Skënderbeut,farë e atdheut 
të ardhshëm. Luftëtarët tanë, emra të njohur e të bujshëm, po 
shkojën matanë Adriatikut, pa menduar fatin e eshtravet të 
shejta të të Parit të tyre o ata, kushedi, vonojën të kishën atë 
mendim shpëtimi.
  Me kërcime, tuke ngarë si orientim mbeturinat romake, u qasa 

PROZA



97

përfillit të zi të klishës. Pra barkeza kërkova derën e madhe 
tuke ndajtur me sytë hjetë e hirta nga ato tërësisht të zeza sa 
të gjeja drejtimin. Dera bëj kurm të njëjtë me ballinën. Shumë 
e rëndë. E pamundshme të provosh t’e zbyllësh. Tuke menduar 
dështimin, bëra t’e shtyja e pashë me pabesëri se masa e zeshkët 
lëvizëj një thrrime. U vura me fuqi të shtyja. Një cijatje, si një 
njeri çë flë e i mërijtur ngë do t’i ketë besë zgjimit, shoqëroi të 
shtyjturit tim. Më sulmoi një pëlhurë e tejdukshme dritje shumë 
të dobët e fluturake: fitili i llëmbës vaji të varur mbi alltarin 
thomse mbytej arrënë te të sosurit të dritës së tij: me fitilin 
gjithqish kish arrënë te të sosurit.
M’u duk se edhe sytë vallëzojën. Të paktën dija ku të vëja këmbët 
me atë dritë të tundshme! Me zëmrën çë më ikëj nga krahërori 
rrodha te varrri. Kurmi i shprehjes më të madhe të mburrjes 
tënë ë këtu, mendova, tuke u vënë më glunj. Na të gjithë, të 
ikur o të qëndruar, me të drejtë krenarë për gjithë shkekujt e 
shekujvet të ardhshëm: aty ë varrëzuar Skënderbeu! 
Pa ndonjë vegël ngë mund të zëja fill veprën e shpëtimit të 
estravet të Tënit, vje’ më thënë veprën e të ngrëjturit të rrasës 
guri çë rrij si mbulesë mbi varrin e shejtë; as edhe me ndihmën 
e thikës çë mbaja si armë mbrojtëse në rast se përpiqja ndonjë 
osman; dhe ngë shihja përreth ndonjë gjë çë mund të më shërbej 
si levë, çë di, një shkop, një copë dru, një copë hekur më të glatë 
se thika çë kisha u: rreth e rrotull mosgjë çë mund të më jipëj 
ndihmë! 
Zgardhullova bebëzat e syrit të mirrja sa me dritë mundja. 
Një dërrasë, edhe një dërrasë! Rrëmbeva një vunk të klishës e 
e shkunda. Dërrasat kërcejnë nga plakja. Ngrëjta vunkun e e 
lëshova kundra murit. Gjerësia e poteres u vërsul te gjithësia e 
errët dhe ngë pushoj së përdredhuri e së trazuari çdo angonë të 
natës. Edhe fitili dha një shërtimë e për një çast klisha u bë natë 
e zezë si pisa e botës jashtë. Prita sa qetësia të qipëj shqjerrjen 
ç’ ju i bë e kërkova te vunku i çarë një dërrasë të tërë e të fortë. 
Do të ngrëja gurin e varrit. Do të nderoja për një çast kurmin e 
vdekur e më të madhit luftëtar tënë. Do të mblidhja eshtrat e tij 
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te manteli jim. Do të vëja te vendi i tij gurin e varrit. Do të jikja 
me farën e së ardhsmes tënë. Te një çast kisha përfytyruar gjithë 
rrjedhjen e shërbisevet. Por ngë munda të kryeja mosnjerën.
Ndërsa isha atje të matja fortësinë e dërrasës nxjerrë nga vunku 
çë kisha çarë kundër murit të klishës e ndërsa shihja gjithë 
zgledhjen e shërbisevet çë kisha të bëja, u duk nga pisa, shumë më 
parë se sa mendoja, armiku i pritur! Dera e klishës pati të zgjuar 
të keq, regëtoi goditur rëndë, u zgardhullua tue vrapuar kundër 
murit të brëndshëm, u drodh në gjithë glatësinë e saj e vdiq 
pa tundur: vravashka me zjarr të furishëm, puplaja çë dhizjën 
ngjyra turbantësh e një pyll hekuri të shkëlqyer këllëçe kordha 
shtiza thika rrymë dejti të stuhishëm jo më mbajtur u vërsul 
brënda klishës çë te gjiri i saj mbroj kurmin e Skënderbeut tënë. 
M’ erth një tronditje si ajo e derës e u strehova prapa njëi barku 
muri anësor. Ngë më panë, aqë ish furia e etja e gjakmarrjes së 
armikut në kërkim të varrit të Skëndebeut! 
Një thirrmë e pagjegjur kurrë mbuloi gjithësinë! E gjetën! E ng’ 
ish vështirë t’ e gjejën! Gjithë hekuri i shkëlqyer nga vdekja çë 
ngë mundi t’ i bëj gjë Tënit kur ish i gjallë, nani i vdekur e therëj 
nga rrasa guri, e hollë mbulesë për mbrojtje. Guri u përmbys 
e u copëtua, thërrime ranë te eshtrat e shejta të Tënit, zëmra 
e mburrjes së Arbërisë pushoi së rrahuri thomse përgjthmonë! 
Armiku sulmoi varrin e hapur, hidhej në vala e dilëj me një 
pre cohje o me një asht të zhveshur. M’ u hip hidhërimi në tru, 
ng’ i pashë më nga sytë e u turra kundra tyre dhe i sulmova 
me armën çë kisha te duart: me derrasën! Gjëra te çuditshme 
ndodhen te kjo botë! 
Megjithëse ngë isha veshur si ata menduan se isha një nga ata 
në kërkim të një terrimëzje amuleti, nuskje, hajmalije. E për 
çdo goditje me dërrasën mbi kokat e tyre të grumbulluara o në 
kurrizet në lëvizje spasmodike, me  përgjegjeshin tuke zbuluar 
dhëmbët e egër në buzëqeshje sikurse ngë ndiejën goditjet, tuke 
ndërruar hidherimin tim me zilinë ndaj kujt kish pushtuar 
një copëz ashti o një rreçkë të veshjes së përmotshme. Mosgjë 
qëndroi te varri. Trajta drejtkëndore e mosgjëjës. 
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I velur hodha n’ ajër dërrasën e u mblodha lëmsh tuke vajtuar. 
Mosnjeri me bëri pyetje; mendojën se vajtoja ngase ngë kisha 
plaçkitur gjë.
Hordhia osmane mori vend te ndërtesa e u fushua. I shihja te 
përqëndruar të ndërtojën amulete me eshtrat o rreçkat prej 
stofje të përmotshme; ndonjë me mimikë tregoj gjestet e fuqisë çë 
kuptoja menjeherë: imitojën si majmunë fuqinë e Skënderbeut 
çë tani ata zoterojën edhe vetëm me anë të amuletevet të 
eshtravet të tij! Të Skënderbeut çë kle mundur vetëm nga ethet, 
si të thuash se vetëm një ngjarje natyrore e kish mundur, tuke e 
kthyer si njeri te natyra njërezore kalimtare. Më 17 janar 1468.
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Folklor arbëresh

NOVELINA ALBANESE DI FALCONARA/DUCAGGINNI
TREGIM ARBËRESH NGA FALKONARA/ DUKAGJINI

Dukagjini komandonte mbi ushtarët arbëreshë, arbëreshët 
vrisnin po ku vriteshin tërë turqit? Një natë, kur arbëreshët 
flinin, turqit i rrethuan. Dukagjini si t’i shpëtonte? U vesh si 
grua dhe veshi kështu edhe të tjerë dhe vajtën tek turqit, të cilët 
i pëlqyen këto gra të bukura.
Hëngrën, pinë turqit, i zuri gjumi. Arbëreshët i vranë turqit. 
Për këtë shërbim, mbreti i arbëreshëve dha për grua të bijën 
Dukagjinit.
 
Ky tregim është botuar në “La Calabria” e përkohëshme, më 15.VIII 1893, f. 
93-4, për fat të keq vetëm italisht. U mblodh në Falconara dhe nuk thuhet nga 
cili dhe as pse nuk u botua në shqip, por ndoshta personi që dërgoi për botim e 
dinte legjendën dhe e përmblodhi italisht me fjalët e tij.
Falconara është fshati i parë arbëresh kur vjen nga deti Tirenian për Cozenca, 
shumë i veçuar në lartësi, me ndonjë dukuri gjuhësore fonetike, etj., të vetën, 
të ndryshme nga ato të folurës të fshatrave që kanë pranë nga Lindja, si 
S. Benedetto Ulano, etj. Prej aty ishte Felice Staffa, që botoi më 1845 një 
përmbledhje të vogël italisht me këngë popullore arbëreshe; kjo numurohej e 
para e llojit gjer më sot. Po tani dimë se botoi një gjë të tillë edhe Paçe një vit 
më parë. Kjo e Paçes nuk njihet akoma, veç si titull.

Dhimitër Shuteriqi

SHËNIM: Kjo legjendë kushtuar Lekë Dukagjinit është gjetur në Arkivin 
Qendror të Shtetit, në Fondin “Dhimitër Shuteriqi”, Nr. 826. Përderisa është 
një legjendë e panjohur deri më tani për lexuesin shqiptar, po e ndajmë për 
herë të parë në revistën Palimpsest, bashkë me shënimin shoqërues të Dhimitër 
Shuteriqit, i cili e ka marrë këtë tekst gjatë kohës që ndodhej për një vizitë në 
komunitetin e arbëreshëve në Itali.
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Marsela Likaj

VËSHTRIM PANORAMIK 
MBI LETËRSINË AUSTRIAKE

Letërsia austriake është pjesë e literaturës në gjuhën gjermane. 
Ajo njihet ndryshe edhe si „Letërsi në gjuhën gjermane e zonës 
kulturore të Austrisë“. Para themelimit të Republikës së Austrisë 
në vitin 1918, termi „letërsi austriake“ u aplikua në thelb për 
autorët gjermanë të lindur në monarkinë e Habsburgëve dhe/ose  
që jetonin atje. Meqenëse shumë nga këta autorë kanë lindur 
jashtë territorit të sotëm austriak dhe kanë ardhur nga zonat 
gjermanofolëse, si Bohemia, Hungaria apo Transilvania (jugu 
i Karpateve), termi „austriak“ mund të shkaktojë keqkuptime.
Në Mesjetë, në përgjithësi është e vështirë të përcaktohet 
saktësisht se nga vjen një poet i veçantë (nëse ai njihet me 
emër). Edhe më pas, koncepti i kombit nuk qe i zhvilluar. Përveç 
kësaj, gjuha mbizotëruese letrare ishte latinishtja. Në shekullin 
e 19-të, në vazhdën e romantizmit dhe fillimit të ringjalljes së 
gjuhësisë dhe letërsisë së Evropës Lindore, filloi një diferencim 
midis shtetit dhe gjuhës. Në shtetin multietnik të Austrisë të 
gjitha kombësitë e ndryshme jetonin së bashku: boshnjakët, 
bullgarët, gjermanët, italianët, kroatët, rumunët, serbët, 
sllovakët, sllovenët, çekët, hungarezët, ukrainasit etj. Konflikti 
kombëtar brenda strukturës së madhe shtetërore krijonte një 
atmosferë kulturore mes bashkimit dhe armiqësisë. Letersia 
nga Austria është kryesisht e shkruar në gjermanisht, por për 
shkak të kushteve të kornizës historike dhe sociale i bindet 
ligjeve krejtësisht të ndryshme, edhe për sa i përket formës dhe 
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përmbajtjes.
Në fillim të Mesjetës, letersia transmetohej pothuajse vetëm 
gojarisht. Për këtë arsye një pjesë e madhe ka humbur. 
Edukimi dhe kultura ishin të kufizuara në manastire, prandaj 
shumica e shkrimeve të kësaj periudhë kanë funksion fetar, si 
për shembull: këngët heroike, këngët narrative dhe “folklori” 
lirik (valle, këngë dashurie, vajtime etj.). Veprat individuale u 
përmblodhën shpesh në të ashtuquajturat dorëshkrime. Veprat 
më të vjetra të njohura janë:
Psalmet “Wiener Hundesegen”/, Bekimi (vjenez) për qentë (thirrja 
e Shën Martinit për të shpëtuar qentë nga rreziku, sidomos nga 
ujqërit, fundi i shekullit të 9-të deri në fillim të shekullit të 10-
të.)
 „Zanafilla e gjermanishtes se vjeter“ (fundi i shekullit të 12-të) 
dhe 
Dorëshkrimi (benediktin) „Millstätter“ (rreth vitit 1200).
Poetja e parë e njohur me emër në tekstet letrare të shkruara 
në gjuhën gjermane është Zonja Ava, e njohur gjithashtu si 
Ava von Göttweig ose Ava von Melk (1060-1127). Zonja Ava, 
një besimtare e devotshme, u martua dhe kishte dy djem, 
Hartmann-in dhe Heinrich-un. Si e ve, ajo u tërhoq në një 
manastir në një moshë të pjekur. Dy djemtë e saj, të cilët me 
gjasë ishin klerikë, e ndihmuan në krijimet e saj fetare. Në 
poezinë „Gjykimi i Fundit“, në të cilën rrëfen për bijtë e saj, 
ajo përmend në fund edhe emrin e saj. Në shekullin e 12-të 
shfaqet emri i Der von Kurenberg-ut, një tjetër poet i këngëve të 
dashurisë (Minnelieder). Në dekadat pas 1150, filloi një epokë 
e artë e letërsisë gjermane. Në oborret e fisnikërisë feudale, u 
përhap një praktikë e kultivuar letrare e bazuar në modelin 
romanik: e ashtuquajtur letërsi e oborreve.Walther von der 
Vogelweide njihet si poeti më në zë i mesjetës. Codex Manesse 
është një dorëshkrim i vitit 1300 dhe përmban vepra poetike 
në gjuhën gjermane, të ashtuquajturat Minnelieder). Deri tani, 
koleksioni më i madh i poezive të Walther von der Vogelweide-s 
gjendet në të ashtuquajturin Dorëshkrimi i madh i këngëve të 
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Heidelberg-ut (“Großer Heidelberger Liederhandschrift“ )
Në periudhën e barokut Austria mori një hov zhvillimi. Oborret 
e aristokracisë shërbyen si qendra kulturore të kohës. Në këtë 
periudhë, dallimet midis letërsisë austriake dhe bavareze me 
atë të Gjermanisë Veriore u bënë më të qarta. Në veri, baroku 
mori elemente të klasicizmit francez, ndërsa në jug ndikohej nga 
baroku italian dhe spanjoll.
Gjatë Iluminizmit, Maria Theresa e lehtësoi censurën dhe, për 
të qenë në gjendje të modernizonte shtetin duhej të pranonte 
idetë e Iluminizmit, të shkëputej nga Kundër-reformacioni 
dhe supremacia e kishës. Ndërsa Romantizmi është një epokë 
pothuajse e huaj për Austrinë. Paralelisht me romantizmin, në 
Austri u zhvillua nga njëra anë, rryma e Biedermeier-it dhe, nga 
ana tjetër, një klasicizëm austriak, i cili përfaqësohet kryesisht 
nga Franz Grillparzer-i. Termi Biedermeier i referohet kulturës 
së gjallë dhe artit të borgjezisë së vogël, të cilat u konsideruan si 
“shtëpiake” dhe “konservatore”.
Në fundin e shekullit të 19-të spikasin dramaturgët Adalbert 
Stifter-i, Franz Grillparzer-i dhe Johann Nepomuk Nestroy-i. 
Vera e vonë (1857) është një roman në tre vëllime nga Adalbert 
Stifter-i, një nga romanet më të mira me karakter edukues të 
shekullit të 19-të, në të cilin përshkruhet rruga e një të riu në 
rritje. Ndërsa si autorë të Realizmit mund të përmendim Marie 
von Ebner-Eschenbach-un (1830–1916), Ferdinand von Saar-in 
(1833–1906) dhe Peter Rosegger-in (1843–1918).
Ndërrimi i shekujve (1900) shënon fillimin e  modernizmit vjenez 
(Wiener Moderne). Ky ishte fillimi i epokës më domethënëse 
dhe me ndikim të artit austriak. Në këtë periudhë nuk mund të 
flitet më për një epokë stilistikore, sepse stilet mbivendoseshin 
në kohë dhe shumë autorë e ndryshuan vazhdimisht stilin gjatë 
zhvillimit të tyre. Motivet qendrore të epokës së re janë: “rënia 
e vlerave morale të kohës”, “fundi i botës së rraskapitur” etj. 
Hermann Bahr-i,  lindur në 1863 në Linz dhe ndarë nga jeta 
në  1934 në Mynih, është një ndër penat e njohura në letërsinë 
austriake si dramaturg, kritik teatri dhe kritik letrar. Ai 
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konsiderohet si zëdhënës i rrymave letrare që nga natyralizmi, 
modernizmi vjenez e deri tek ekspresionizmi. Emri i Bahr-it 
lidhet me krijimin e grupimit letrar Vjena e re (Jung Wien), 
autorët e të cilit nxitën shfaqjen e modernizmit letrar në Austri 
dhe më gjerë në botën gjermanofone. Emra të rëndësishëm të 
shekullit të 20-të si Robert Musil-i, Joseph Roth-i dhe Ödön von 
Horvát-u u ndikuan ndjeshëm nga ky grupim.
Përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të kësaj periudhe janë: Arthur 
Schnitzler-i (1862-1931), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Hugo 
von Hofmannsthal-i (1874-1929),   që i përkasin stilit impresionist 
dhe simbolist të fundshekullit (fin de siècle). Arthur Schnitzler-i 
(1862-1931) ishte mjek, prozator dhe dramaturg. Si shkrimtar, 
ai konsiderohet si një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të 
modernizmit të Vjenës. Dramat e Schnitzler-it merren me tema 
të tilla si tradhtia bashkëshortore (p.sh. në dramën Reigen/
Vallja), të fshehtat dhe heronjtë e grave. Në veprat e tij, ai hedh 
dritë mbi gjendjen mendore të shoqërisë borgjeze vjeneze. Togeri 
Gustl (1900) është teksti i parë i letërsisë në gjuhën gjermane, i 
cili është konceptuar tërësisht si një monolog i brendshëm.
Hofmannsthal-i u zhvillua si autor lirik simbolist, libretist dhe 
autor i fragmenteve të dramës. Ndërsa Rilke, krahas lirikës 
simboliste njihet edhe për prozën impresioniste. Romani 
Shënimet e Malte Laurids Brigge-it (1910) tematizon strukturën 
sociale dhe kushtet e padenja të jetesës në qytetet e mëdha, 
de-individualizimin, anonimizimin, ftohtësinë sociale.Edhe 
Ekspresionizmi përfaqësohet me figura si: Georg Trakl-i dhe 
Oskar Kokoschka.
Fillimi i shekullit të 20-të sjell plot emra shkrimtarësh të 
rëndësishëm në letërsinë austriake: Stefan Zweig-u, veprat 
e njohura të të cilit janë të përkthyera më së shumti dhe në 
shqip; Robert Musil-i i njohur me  romanin e shekullit Njeriu pa 
vlera; Joseph Roth-i, i cili në romanin e tij Marshi i Radetzky-it 
(Radetzkymarsch) përshkruan fundin e monarkisë në Austri.
 Nuk mund të lëmë pa përmendur Karl Kraus-in (1899). Ai 
ishte një publicist, satirist, autor lirik dhe dramatik, promotor 
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i autorëve të rinj, kritik i gjuhës dhe kulturës dhe mbi të gjitha 
një kritik i ashpër i shtypit. Më 1 prill 1899 Karl Kraus themeloi 
revistën “Pishtari”. Të famshme mbeten vargjet e tij satirike: 
“Në fillim ishte shtypi
dhe pastaj u shfaq bota...”
Literatura austriake lulëzoi sërish pas luftës, në vitet 1960 dhe 
1970, me autorë si Peter Handke (* 1942), Ingeborg Bachmann-i 
(1926-1973) dhe Thomas Bernhard-i (1931-1989).
Elias Kaneti (Elias Canetti) (1905-1994) është simbol i artistit, 
jeta e të cilit shtrihet në shumë kultura dhe në shumë gjuhë. Një 
hebre i lindur në Bullgari, i rritur në Angli, Zvicër, Austri dhe 
Gjermani, ai jetoi pas emigrimit më 1938 në Londër. Këtë përvojë 
e përshkruan në autobiografinë e tij me disa vëllime. Temën e 
kërkimit të vetvetes e gjejmë tek Peter Handke (1942). Me teatrin 
e tij politik “Sharjet e publikut“ (Publikumsbeschimpfung) 1966 
dhe tregimin „Letra e shkurtër për ndarjen e gjatë“ (Der kurze 
Brief zum langen Abschied) 1972, një dramë për marrëdhëniet 
subtile burrë grua, ai arriti publik të gjerë. Pjesëmarrja e 
Handkes dhe fjalimi i tij në varrimin e Sllobodan Millosheviçit, i 
kushtoi atij si shkrimtar shumë antipati në Gjermani .
Në letërsinë austriake të shekullit të 20-të bien në sy një sërë 
autoresh femra, ndër të cilat veçojmë Elfriede Jelinek-un 
(1946), nderuar me Çmimin Nobel për Letërsi në vitin 2004. 
Tekstet dhe dramat e saj - Pianistja „Die Klavierspielerin“, dhe 
“Ulrike Maria Stuart” tregojnë si ndikojnë dhuna dhe racizmi, 
përjashtimi dhe urrejtja ndaj grave. Sw fundi do tw pwrmendim 
shkrimtarin gjermano-austriak Daniel Kehlmann (1975, lindur 
në Mynih jeton aktualisht midis Vjenës dhe Berlinit). Një 
shkrimtar i talentuar, njeri i lexuar, me penë mjeshtërore dhe 
ide të shumta. Romani i tij „Matja e botës“ (Die Vermessung der 
Welt) që flet për dy figura të historisë gjermane, matematicienin 
Johann Carl Friedrich Gauß dhe natyralistin Alexander von 
Humboldt, ishte një sukses i papritur. Ai tregon që një libër i 
mençur mund të kthehet në Besteller. Një roman plot aludime 
dhe ironi të hollë.
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Andrea Varfi

NJË SPROVË PËR LEXIM SPIRITUAL 
TË POEZISË LASGUSHIANE[10]

Lasgush Poradeci është ndër poetët shqiptarë krijimtaria 
e të cilit i është nënshtruar një shumësie leximesh në çdo 
kohë, dhe që vazhdon të prodhojë ende lexime të reja. Për 
shkak të natyrës së gjenisë të tij, Poradecit i janë vënë 
disa përcaktime: si “poeti i dashurisë” (Mitrush Kutelit), 
“poeti i liqerit”. Sigurisht, përcaktimin më profetik e ka 
bërë Eqrem Çabej, i cili e konsideroi që në vitet ’30 si “poet 
origjinal” dhe paralajmëroi peshën që do të zinte si autor 
në sistemin poetik shqiptar. Në morinë e përcaktimeve 
janë edhe: “Poet kombëtar” “Këngëtor i pavdekshëm” 
“Perëndi e poezisë shqiptare”, “artist përshkrimesh” 
(Gjergj Kokoshi) “poet i lindur”, “kulm vigan”. Ai është 
konsideruar me të drejtë “fenomen kompleks i poezisë shqipe” 
(Frida Idrizi). 
Në morinë e leximeve që i janë bërë Lasgushit dhe 
klasifikimeve që i janë bërë ndër dekada poezisë së tij vlen 
të përmenden edhe: “Romantik, klasicist, hermetik, 
simbolist, parnasian” (sipas Rexhep Qoses), “poet luçid” 
(Sabri Hamiti), “poet me motive dashuroro-erotike” 
(Mensur Raifi), “poet kontradiktor” (Fatos Arapi), “poet 
post-romantik/poet subjektiv” (Ali Xhiku), “poet lirik” 

10 Palimpsest boton pjesërisht studimin e Andrea Varfit “Jeta dhe vepra e 
Lasgush Poradecit”, i përgatitur në vitin 1951. Materiali, ende në dorëshkrim, 
gjendet në dosjen Nr. 326, në Arkivën e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë 
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(Ismail Kadare), “poet universal” (Aurel Plasari) apo edhe 
“poet hermeneutik” (Luan Topçiu). Mes leximeve ka pasur 
edhe qëndrime të tilla si “Lasgush Poradeci nuk është poet/
poezia e tij është popullore, primitive” (Krist Maloki).
Të gjitha këto lexime vijnë sigurisht për shkak të fuqisë 
polisemantike të vetë vargut lasgushian dhe të origjinalitetit 
të veprës. Në morinë e leximeve që janë bërë deri më tani, 
qasjen me të veçantë e ka bërë Andrea Varfi, përmes studimit 
“Lasgush Poradeci, jeta dhe vepra e tij”, i realizuar në vitin 
1951. Ky studim është ende në dorëshkrim dhe gjendet në 
arkivën e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë (dokumenti 
ka 27 fletë dhe ndodhet në Arkivën e këtij institucioni). 
Palimpsest-i e sjell për herë të parë këtë tekst si lexim 
specifik, që është i orientuar në aspektet e jashtme (lexime 
biografike, sociologjike, filozofike/teozofike) apo edhe në ato 
të brendshme. Andrea Varfi ofron të dhëna biografike rreth 
Lasgush Poradecit, si jeta e tij, arsimimi, njohja e gjuhëve të 
huaja, udhëtimet, pasionet për pikturën, muzikën, çështjet 
spirituale, të cilat padyshim që kanë ndikuar në formimin 
e Lasgushit si poet. Ky është një studim i plotë i jetës dhe 
veprës së tij. Lasgushi është ndër krijuesit e pazakontë në 
letrat shqipe, vepra e të cilit është produkt politekstual që 
komunikon dhe ndërvepron me: Letërsinë shqipe (Naim 
Frashërin), letërsinë ballkanike (Mihail Eminesku); 
letërsinë ruse (Pushkini, Majakovski); letërsinë 
europiane (Hajnri Hajne, Sharl Bodler, Myse, Nervalis, 
Holderlini). Po ashtu, poezia e tij ndërvepron edhe me 
tekstet e shenjta apo letrare indiane (Tagora, Rigveda, 
Upanishada): tekstet e shenjta të feve monoteiste, ashtu si[ 
thuhet nw studim: “duke iu shtuar dashuria për biblën e kap 
pasioni për poezinë librike ebraike, për kuranin dhe ndjek 
me etje të madhe konferencat e rretheve spiritualiste”. 
Ndikimet dhe ndërveprimet prodhojnë një tekst poetik 
origjinal, sepse ai vjen si gërshetim dhe prodhim i disa 
kulturave dhe ideve dhe këtë fakt studiuesi Andrea Varfi 
e trajton në mënyrë të thelluar në këtë studim: “Mund të 
themi se origjina, rrethi i ngushtë i fëmijërisë, akoma nën 
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influencën e paragjykimeve fetare dhe edukimi, ambienti 
studimet e tij janë faktor vendimtar në plazmimin shpirtëror 
të Lasgush Poradecit si njeri dhe si poet”. 
Ky studim është bërë në kohën që krijimtaria poetike e 
Poradecit kishte një “status të ngrirë” receptimi, proces ky i 
nisur që në vitet 1946. Menjëherë pas instalimit të metodës 
socrealiste, poezia lasgushiane konsiderohej “një trup i huaj” 
në të ashtuquajturën “letërsi e re” dhe ky dokument ndikoi 
negativisht në ecurinë e mëtejshme të komunikimit të veprës 
me lexuesit.    
Së fundi, ky studim konsiderohet si sprova e parë që e sheh 
poezinë e Lasgushit në një këndvështrimin spiritualist, duke 
e parë tekstin në raport të imtësishëm me teozofinë.
Palimpsest-i ka përzgjedhur një pjesë nga teksti në 
dorëshkrim, ku bëhet një analizë krahasuese mes poezisë 
së Lasgushit dhe ideve teozofike të Flamarionit, Helena 
Blavatskit apo edhe përfaqësuesve të tjerë të saj, të cilën po 
e ndan për herë të parë me lexuesin. 

Në pjesën e parë folëm mbi jetën dhe prekëm burimet e formimit 
ideo-artistik të Lasgush Poradecit, ndjekjen e tij të kurseve të 
teozofisë. Në pjesën e dytë dhamë një pasqyrë të tematikës dhe pra 
të koncepteve të Lasgush Poradecit.
Tashti le t’i përgjigjemi pyetjes:
– Ku e ka burimin “filozofia” e poetit Lasgush Poradeci? 
E themi që në fillim se të gjitha idetë apo konceptet e Lasgush 
Poradecit janë bërë shkak të mbiemërohet Lasgushi “poet filozof” 
e kanë burimin e tyre në batakët më reakcionarë të mistikave të 
ndryshme. Po marrim variantën “më moderne”, atë të teozofisë, 
për të cilën do të flasim edhe më poshtë. 
Po e nisim me radhë: 
Le të marrim në fillim vjershëm “Zog i Qiejve” që sipas vetë 
Lasgushit dhe alter-egos së tij Mitrush Kuteli, “sintetizon dhe 
përmbleth gjithë veprën e Lasgush Poradecit, përsa i përket 
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përmbajtjes e kuptimit”. (Shih: M. Kuteli – vështrime kritike, etj., 
në volumin L. P. “Ylli i Zemrës”, Bukuresht  1937 f. 157).
Të gjitha idetë e kësaj vjershe ne i gjejmë vetëm në një pasazh 
të mësonjësit të teozofëve, Flammarionit. (Shih: C. Flamarion – 
Scienza e Vita – ed. Voghera – Roma 1919, f. 6-9).
Te Lasgushi “Zogu i Qiejve”, poeti ose këngëtor finoshi, pa këputet, 
e sipas urdhërit të Zotit, zbret në botën tokësore, menjëherë 
duke kontempluar krijesën e Zotit, natyrën, shpirtërisht hyn në 
komunikim me të vërtetën absolute, me Arkitektin e Universit, me 
Krijonjësin, të cilit i falet “me vargun ekstanzial”: 
- “Të jam falë, o Zoti im”.
Te Flammarioni: “Përmjet kontemplimit të natyrës, ne hyjmë 
në komunikim me të vërtetën absolute dhe ndjejmë plotësisht 
bukurin e krijimit. Sa i bukur, sa i denjë për shpirtin njerëzor 
ky kontemplim i shkëlqimeve të dukshme të veprës së krijuar; 
Studimet e natyrës na kujtojnë origjinën tonën, djepin tonë 
(qiellor)“. (Shih: Flammarion, vep. e përmëndur f. 6-7).
Te Lasgushi: “Zogu i Qiejve”, pasi këndon Zotin, ndjen nostalgjinë 
e vendlindjes, këndon natyrën “vendin ku pati zbritur” të cilën e 
përshëndet me: 
“Tungjatjeta! Tungjatjeta! Vënd o vënd ku çel junapi!”. 
Te Flamarioni: Atëherë njeriu “ndjen nostalgjinë e vendlindjes, 
ndjen bukuritë e natyrës, admiron dhe kupton çudit e krijimit” 
(Flammarion, vep. përmend, f. 6-7).
Te Lasgushi: “Zogu i Qiejve”, duke rojtur në gjirin e dheut dit për 
dit e natë për natë, i lint një ndjesi e re: dashuria.
Te Flamarioni: Atëhere shpirti “dëshëron të bukurën”. (Shih 
Flammarion, vep. përmëndur f. 6).
Te Lasgushi: “Zogu i Qiejve” pas dashurisë, kërkon të vërtetën e 
thëthijnë “Lartësirat qiellore”.         
Te Flammarioni: Atëherë shpirti “kërkon të vërtetën. Bukuritë e 
qiellit me magjinë e vet e thëthin në gji të tyre; ai kërkon që ky 
kontemplin të mos ketë të sosur” (Shih Flammarion, vep. përmend. 
faqe 6-7). 
Te Lasgushi: “Zogu i Qiejve” i thëthitur nga lartësirat qiellore gjen 

ARTEFAKT



115

prehjen e tij.
Te Flammarioni: “Njeriu “duke u thëthitur nga këto mejtime, 
është i denjë për postin e tij dhe balli i tij ruan gjurmën divine të 
destinit dhe ndriçohet për herë të parë” (Shih: Flammarion, vep. 
përmën.f.8).
Vazhdojmë:
Lasgushi pasi këndon teozofikisht në “Zogu i Qiejve”, Zotin në 
kuptimin mistik të Arkitektit të math, Qënjen primordiale, “Veten 
universale”, “Atë, egzistencën unike, Brahmës, Zotin në kuptimin 
më të lartë të fjalës” (Krahaso idetw e tij me shih: Ramacharaka Y. 
Le Filozofia e la Religioni dell’ India ed. Boça, Milano, 1941, f. 229).
Në odën e “Shpirtit” Lasgushi këndon po teozofikisht Shpirtin, 
Atmën, Armanin, Lajmësin Qielluer, Frymën e Zotit, që, duke qënë 
i tillë, është edhe vetë Zoti, Shpirtin e Përjetshëm, që s’vdes kurrë, 
sipas teozofëve (Krahaso idet e tij me Ramacharaka Y. La vita dopo 
la morte, Bot. Booca, Milano – 1939, f. 17).
Në këtë odë gjejmë të shtjelluara pikëpamjet në lidhje me aspiratën, 
etj.
Lasgushi pasi e këndon Shpirtin, aspiron të manifestojë 
frymën vitale të jivatmanit të shpirtit me “sh” të vogël (që është 
manifestim i Principit universal të Energjisë, që teozofët e quajnë 
“prana”. Prandaj i lutet Atmanit, Shpirtit (me “Sh” të madhe) që 
ta ndihmojë në këtë fazë të tij iniciale të prodhimit poetik për të 
thithur në ndërgjegjen e tij individuale me atë të asimilimit akoma 
të pa individualizuar të ambientit kozmik (Krahaso idetë e tij me 
Guenon R. L’uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, Bot. Laterza 
Bari, 1937, f. 70):

Drejt lartësisë së pamatë
Të mëshirojë të ngjitë i çmuar
Prej gjirit të tij të përvëluar
Fjalim i mallit tij mjerush:
Të këndojë si kurrëkush: 

domethënë të këndojë ashtu si nuk ka kënduar njeri gjer më sot. 
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Të mos harrojmë se që në fillim, në vargun e parë të vjershës 
parafjala “Zog i Qiejve”, Lasgushi na ka thënë se “kënga e lashtë e 
vjershërisë” i ka pëlqyer “aq fare pak”. 
Vazhdon shtjellimi i këtyre ideve në vjershën “Ri mbështetur në 
tryezë”. Këtu Lasgushi ndjen se i zbret inspirata “si një yll prej 
lartësie”.
Kjo, sipas teozofëve, është faza suksesive me anë të së cilës elementet 
e paindividualizuara të ambientit kozmik, hyjnë në zëmrën, në 
shpirtin individual, në rastin tonë të poetit (në shpirtin me “sh” të 
vogël, në atë që okultistët e quajnë “jivatmani”). (Krahaso idet e tij 
me Guenon R. Vep. përmënd. f.70).
Lasgushi këtë frazë e përshkruan me vargje:

Zbret një yll prej lartësie
Një të ndritur shkrepëtime
Po si flakë e posi hije
Ajo hyn në zemrën time.

Pas frazës së Aspiratës në odën e “Shpirtit”, pas asaj të inspiratës, 
në katër strofat e vjershës “Ri mbështetur në tryezë”, kemi si 
frazë intermediare atë që nga teozofët quhet “vyana” në të cilën, 
nga kontakti i individit me elementet e ambientit kozmik, këtë 
(individin) e rrëmbejnë dëshirat, i ndizet gjaku, brëndësira e tij 
kërkon të buçasë” (Shih: Gyenon R. Vep.përmën. f. 71).
Lasgushi këtë frazë e paraqet në vargjet: 

Mëndjen time e merr dëshira,
Ndjej në gji një këngë gjaku
M’i fal syrit plot çudira
Këjo odë varfanjake.

Pas këtyre tri fazave, vjen faza e katërt, espiracioni (udana) e 
cila projekton frymën, e transformon, e emanon përtej kufireve 
të individualitetit të ngushtë, në fushën e posibiliteteve të 
individualitetit të gjerë (Shih R. Vep. përmën. F. 71). Me fjalë të 
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tjera, në rastin tonë, të Lasgushit kemi emanacionin, buçitjen e 
këngës:
Këtë fazë Lasgushi e paraqet me vargjet: 

Unë shoh në gas të qetë
Këngëzën e përvëluar:

Këtu Lasgushi, siç e kemi përmëndur edhe më lart, ka vënë dy pika 
simbolike që do të thonë se vjershat që vazhdojnë, pra, të gjitha 
ciklet, janë këngët e përvëluara të tij.
Në fund kemi fazën e pestë, atë të asimilimit substancial intim 
(samana), me anë të së cilës elemementet e thëthitura bëjnë pjesë 
integrante të individualitetit. (Shih Guenon R. Vep. përmëndur f. 
51).
Në këtë fazë, njeriu (jivatmani) kupton si mikrokozmosi që asimilon 
makrokozmosin dhe njëkohësisht asimilohet prej tij, bëhet pjesë 
integrante e divinitetit, e Brahmës, e Zotit dhe në vdekjen e trupit 
gjen shpëtimin, prehjen e shpirtit në gji të Zotit, në Përjetësi. Këtë 
fazë ne e gjejmë të reflektuar sidomos në ciklet “Vallja e Përjetësisë” 
dhe “Vallja e Vdekjes”. Po të njëjtat ide i shikojmë në vjershat e po 
kësaj kategorie në volumin “Ylli i Zemrës”.
Vazhdojmë: Vjersha “Ylli” simbolizon Atmanin, Shpirtin vital. 
Vjersha “Gjumi i Shpirtit simbolizon gjumin e jivanit, e shpirtit me 
“sh” tw vogwl. Sipas teozofisw okultizmit “kur njeriu bie në gjumë, 
trupi sderal, una shpirti (të pakuptueshme, shën. red.), shkëputet 
nga trupi, nga bota tokësore dhe shkon në qiell në kontakt me botën 
qiellore”. (Shih: R. Steiner La Scienza Oçulta. Botim Laterza, Bari 
1932. F. 37).
Lasgushi këtu shikon “nëpër ëndër, pulitjen e yjeve, enigmën e 
yjeve”, ai vëren “nër funde liqeresh paqësore përrallën e dhëmshur 
të yjeve, atje “nëpër qiejt e përflakur, ndizet e zhuritet ashtu si 
ndizet vetë ylli, atmani.
Edhe vjersha “Gjuha e zjarrtë” nuk është gjuha jonë e zakonshme 
po gjuha, në kuptimin teozifik logos-i divin, është “gjuha e 
shëntëruar”, “vetëtima e Qiellit”, “Dielli i llahtaruar”, është gjuha 
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e zjartë, gjuha e zjarrit: gjuha e Zotit:
Një nga ideologët e teozofisë anglezja H. P. Blavatski, na thotë se 
“Zjarri është reflekti më perfekt e më i pastër, si në qiell dhe në 
Tokë, i Flakës unike. Është Jeta dhe Vdekja, origjina dhe fundi i 
çdo gjëje materiale. Është substanca divine”. Kështu, sipas saj, jo 
vetëm adhuronjësit e Zjarrit, Parsët, po aty dhe Tributë haritëse 
dhe të egra të Amerikës që i mbajnë vehten si “të lindur nga Zjarri” 
tregojnë se kanë më tepër(?) shkencë në besimin e tyre dhe më 
tepër të vërtetë(!). Blavatski vazhdon: “Kristiani që thotë: “Zoti 
është Zjarr i gjallë” dhe që flet për “gjuhëra prej Flake”, (kujto 
të njëjtën termë të Lasgushit: “me gjuhëra prej flake ti djeg... ti 
flet.... ti pret (është një adhuronjës i Zjarrit po aqë sa është edhe një 
“Pagan” çfarëdo” (Shih: H. P. Blavatski – La dottrina segreta Bot. 
Boça, Milano 1943, faqe 242 – 243).
Le të shikojmë tashti ciklet “Vallja e Dherit” dhe “Zemra e Dherit”. 
Të marrim ato që konsiderohen si më pozitivet e vjershave të 
Lasgushit: “Këngën pleqërishte”, dy vjershat: “Naimit”, “Dita e 
njëzetetetë”(tri varianta), “Marsh shqipëtar”, “Marsh i Djalërisë”.
Këto vjersha, me përjashtim të “Marshit të Djalërisë”, që është e 
vitit 1929, të shkrojtura nënë influencën direkte të valës patriotike 
të fazës 1920-1924, prapë, po të analizohen mirë, del e qartë se janë 
të infektuara nga ide të sëmura teozofike. 
“Këngë pleqërishte” këtu i këndohet këngës si melodi, si ritmë, po 
jo si kushtrim lufte. Kënga pleqërishte Lasgushit “i dhimset”, ajo e 
turbullon, e bën ujem. Ajo “në hije të kasolles që nxin atje në mal, 
ja nis me zë të shtruar”... “Ja thotë me të dhëmbshurë, ja thotë 
me të qarë”, ajo “ngrihet” dhe “nga kulti qielluer, ku vate fluturoi”, 
këputet “si lot i përvëluar dhe vdes”.
Këtu nuk kemi tjetër veçse paraqitjen e gamës, e diagramës e 
kurbës melodike të këngës devollite dhe njëhohësisht konceptin 
mistik të këngës, të melodisë, të ritmit që i çon në ekstazë budistët, 
teozofët, etj. Është po ai koncept që kanë murgjërit dhe t’iniarit” 
për timin e këngës, për fuqi magjike të këngës rituale” që të bën 
ujem duke të “përmbledhur në thellësirën e zemrës sate” (Shih Due 
Upanisad – Tradu. F. Belloni – Filippi – Bot. Garabba – Lanciani 
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1932, faqe 25)
Në këtë “përmbledhje në thellësinë e zemrës” shpirti arrin “selinë 
supreme” dhe këtu “shpirti i përqafuar nga Atmani, nuk shikon 
më as gjëra të jashtme, as të brendëshme. Në këtë gjendje ai i ka 
kënaqur të gjitha dëshirat e tij, sepse Ai dashuron vetëm vetë-
vetëhen” (Shih: Due Upanisad vep. përm. F. 85).
Në vjershën “Naimi” ku ne presim të na këndojë Naimin tonë, 
Naimin apostull të shqiptarizmit, këngëtorin e zgjimit tonë 
kombëtar, Lasgushi na ka dhënë një Naim “a modo suo”, një Naim 
ahistorik. Për Lasgushin “Kënga e zemrës së Naimit ligjëroi aq më 
të kotë” sepse Naimit “iu pat thënë shorti i verbër të përvëlohej 
në padije” (të popullit), prandaj “me mijë reze shkrepëtimi, me zi 
ndriti po një fije”. Për Lasgushin Naimi, duke mos mundur të bëjë 
gjë, pasi “pati pjesë urgjinë e zisë”, “u ngrit për në të vërtetën” dhe 
bashkë me të “u pat tërhequr shpirt’i kombit – në atë vajtim aq të 
lënduar që e thuri gjuha e tij e zjarrtë – dhe balli i tij i frymëzuar”. 
Dhe në funt Lasgushi pyet Naimin: “Në ç’qiell të largët pat gjetur 
prehje – kjo zemra jote e përvëluar”.
Në vjershën tjetër “Naim Frashëri”, Lasgushi i drejtohet Zotit duke 
i thënë:

“Zot, o Zot, të qofshim falë që Naimi pat pushuar!
Sepse ti o Naim, ti “Hije e shëntëruar, nër të gjallët sikur të ishe do 
shikoje se:
“.....nër bijt e mëmës sate, me gjyrmashë e me stërnipër,
Shkatërrim i shpejtë i gjuhës sot qëndron në vepër e sipër
Sot po humb kuvëndi i zogut ç’gjithë bukuri që kishte
Po lëngon e nis të shëmbet folja jonë pleqërishte
E në breng të kaqë rrëmuje, psherëtiu dh’u shua fare
Duke rënë posi pika këngë e orës shqiptare”.

Sepse

Prej blatishtash trathëtia shkumbëzon një farmason
E me ton që të shurdhon dënon një renegacion.
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E nj’aty një tru-venitur që mabn dije për një fije
Lajkatar a dërdëllitës nxjerr lëvozhga gjihësije, 
Duke lojtur maskaradën, si kasnesi në Pazar,
Me dy sy të sgurdulluar, me një pedantizëm barbar.
Se për gjuhën pleqërishte – për çudin e mosfjalosur –
Veshi i tyre i shushulluar ka timpanën e rrëxhosur. 

Kur metojmë se kjo vjershë është shkrojtur në 1921, pas luftës 
heroike të Vlorës, dhe kur patriotë dhe punëtorë të ndershëm të 
gjuhës përpiqeshin me gjithë shpirt, brënda mundësive të tyre, për 
zhvillimin e gjuhës, na duket i çuditshëm qëndrimi kaqë përbuzës 
i Lasgushit për popullin, rinin, “për gjyrmashët dhe stërnipërit” 
e rilindasve dhe për patriotët punëtorë të gjuhës. Nuk kuptojmë 
urrejtjen e Lasgushit për “farmasonët (terme e huajtur nga kleri 
dhe e përdorur prej tyre për të goditur patriotët që kërkonin liri 
dhe demokraci. Ne përpara një qëndrimi të tillë të Lasgushit nuk 
mundemi veçse të arrijmë në këto përfundime: ose Lasgushi, duke 
rënë nën influencën kozmopolite dhe antinacionale të teozofëve, 
e quan vetëhen “qytetar të kozmosit”, pra punët tona i shikon së 
largu dhe së lartmi poshtë; ose pëlqimi i vetëvetes e ka rrobëruar 
kaq shumë sa që gjithë të tjerët i duken miza. (Këto simptoma ne 
i shikojmë edhe me kurorat që i vë vetes, duke u cilësuar si “Zog i 
Qiejve”, “këngëtor finosh”.
Në qoftë se ndokush këtu mund të bëjë vërejtjen se Lasgushi po të 
mejtonte kështu nuk do të këndonte Naimin, atij ne i përgjigjemi 
se: “Lasgushi edhe kur këndon Naimin e këndon si teozof, sepse e 
konsideron “Në rrugën e të inicuarve” në teozofi. Lasgushi ka rënë 
në dashuri me Naimin, sepse në veprën e tij ka gjetur të reflektuar 
iden panteistike, rezultat i bektashizmit të Naimit, të cilat e 
kanë burimin tek panteizmi hindas, ku teozofi Lasgush Poradeci 
si i “iniciuar” (pra më i lartë nga Naimi) ka gjetur “ngopjen e tij 
shpirtërore”.
Që Lasgushi me kalimin e kohës është përpjekur të zhdukë idenë 
e atdheut dhe të kombit edhe nga ato pak vjersha që ka shkrojtur 
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nën influencën direkte të ngjarjeve historike në një fazë fare të 
shkurtër të jetës së tij, kjo del qartë, jo vetëm nga sa kemi thënë 
gjer tashti, po edhe nga vetë krahasimi i ndryshimeve që u ka bërë 
po të njëjtave vjersha të tij. Për shëmbull, me që këtu e kemi fjalën 
për vjershën “Naim Frashërit”, le të nisemi nga kjo: Në botimin e 
parë të saj, që mban në fund shënimin e tij “Këtë vjershë e kam 
shkrojtur në Poradec më 1921, kohë e mbushjes së 20 vjetërve pas 
vdekjes së Naim Frashërit; sot po e botoj me rastin e një të katërti 
shekulli pas vajtjes së këngëtorit kombëtar në të Vërtetën” (Shih: 
Naim Frashëri – Graz, f. 52-53), ne gjejmë vargun:

Gjuha; goja: Gjuha; fjala! Gjuha: Zemr’e kombësisë:

Në botimin definitiv të vjershave të tij (shih: L. Poradeci “Vallja e 
Yjeve” Bukuresht 1933, f. 30), vargut të mësipërmë i ka bërë këtë 
ndryshim:

Gjuha; yll’i vjershërisë: Gjuha; Verb i Perëndisë! 

Siç shihet, gjuha “nga zemra e kombësisë” është bërë “Verb i 
Perëndisë”. Kjo sigurisht nën influencën e mistikës teozofike. 
Ja ç’thotë teozofja Blavatsku: “Zoti vepron nëpërmjet Logos (ose 
Ishvarës). Logosi prej kristianëve thirret Verb, dhe është Krishti 
Divin (shih: H. P. Blavartski La dottrina segreta – Bot. Boça, 
Milano 1943, f. 256).
Të shikojmë vjershën parafjalë të veprës së Lasgushit. 
Në dorën e parë të “Zogut të Qiejvet” që mban titullin “Kënga e 
bilbilit” që nis me “Ligjërata shekullore”... më pëlqen aq fare pak, 
vihet re po i njëjti botkuptim, po mistiçizmi nuk e ka robëruar 
plotësisht. Edhe këtu zëri i bilbilit i thotë qëruar se pikon prej Zotit 
vetë. (po këtu Zoti është me “z” të vogël). Dhe ajo që ka rëndësi 
është vetë fakti se Lasgush Peradeci veç “ngjat jetimeve Vendit ku 
çel junapi”, i falet edhe fisit, fisit të përmallshëm: 
 
E si rron në mes të fisit ditë-për-ditë e natë-për-natë,
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Fisi jonë i tepërdhëmshur ç’është breng e përgjeratë.

Dhe më poshtë:

E si i hekur prej habije rreh të nisesh prapa tij
Shpirt e atme e fis e dashkë e mendim të thurur varg
Dyke i përshëndetur rishtas, flyturon e vete larg. 

Dhe mbaron:
 
A bilbil, se vjersha jote ish plot ëndër e plot hir
Prej këndimeve të tua vaj e tërë na u dlir.
Ti ja the gjith me të dhëmshur e së qaru u bëre fli:
Të dëgjuam e na vdiqe....” e na ngjalle përsëri.
(Shih: Dialëria. Vienë 1922, nr. 18-19 f. 1)

Në botimin definitiv të vjershave të tij, nga vargjet e mësipërme, 
fisi atmeja (Atdheu) janë çdukur duke u zëvendësuar me fjalën 
gjenrike: dheut:

E si rron në gji të dherit ditë-për-ditë nat-për-natë,
Gjiri i dherit ku rreh jeta të fal breg e përgjëratë.

Më poshtë: 

Seç të ndjell një Frym e largë tej nëpër paanësi!
Nër paanësi të ndrime yjt e ndezur varg e varg;
Ti me mall të pa qetuar fluturon larg e më larg. 
Dhe mbaron me:

Që nga bota njerërzore, ku këndoj me shpirtin plot, 
Prit-e, prit; se po të afrohet Zogu i Qiejve, o Zot.
Fal-i këngëtor finoshit Gas të Thjeshtë mu’në gji;
Po si lot në rreze dielli ndrit-e në Përjetësi!
(Shih: Lasgush Poradeci “Vallja e Yjeve”, Bukuresht, 1933, faqe 9-10).
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Komenti i këtyre dy varianteve na duket i tepërtë. Kushdo është në 
gjëndje të kuptojë ndryshimin e math në mes tyre. Me gjithë dozën 
mistike, varianta e parë është shumë më afër realitetit, shumë 
më pozitive nga varianta definitive ku hidhet valle mistiçizmi dhe 
kosmopolitizmi. 
Edhe në marshin e tonit koshbukjan “E fundit mërzitje” që si 
thamë formon një diskordancë në krejt veprën e Lasgushit, e që 
për ne është vjersha patriotike më e bukur e tij, prapë Lasgushi ka 
bërë ndryshime, s’do mend duke e pëgërë me baktere mistiçizmi 
me vargje të kallëpit “Si lajm i Zotit çpërblimtar – Ku Zoti i Math 
dëshmon me shkak”.
Zoti nuk mungon edhe te rapsodia popullore (në tri varianta) “Bjenë 
telat”, “Çu mbush mali”, “Dita e Njëzet e tetës”) me subjekt Nëzet 
e tetë Nëndorin, për të cilat Lasgushi personalisht nuk ka ndonjë 
konsideratë të madhe, po që për ne janë të mira. 
E njëjta ngjet edhe me “Marshin e Djalërisë”.
Shumica e vjershave të Lasgushit, siç e kemi thënë janë vjersha të 
kushtuara dashurisë. Dashurija për Lasgushin është një mall “që 
robëron për gjithmonë”. Kundrejt këtij malli vasha e trimi janë të 
pafuqishëm. Lasgushi këtë tërheqje, këtë atraksion në mes të vashës 
e trimit e quan “fluid erogjen”, “fluid dashurilindës” që emanohet 
nga vetë shpirti duke formuar shqisën e gjashtë; prandaj djali i 
thotë vashës: “Se s’dashurojmë as un as ti – po dashuron dashuria 
– një dashuri, një fshehtësi – më e fshehur se sa fshehtësia”.
Djali e vasha duhet të dashurojnë, si inkarnacione të shpirtit që 
janë mbi tokë, si pjesë e pandarë e Gjithësisë, ku çdo gjë nuk është 
tjetër veçse një manifestim dashurie, abstraksioni, panerotizmi 
kozmik që vetë Zoti e ka krijuar. Ashtu si çdo gjë tërheq e tërhiqet, 
ashtu si vetë “Yjt e ndezur aqë largë – lozin vallen e dëshirës – dyke 
ndritur varg e varg – nëpër ter të hapësirës”. Këndej edhe titulli 
“Vallja e Yjeve”, titull dhe ide të inspiruara sidomos nga mësonjësi 
i teopzofëve, Flammarioni.
Edhe “teoria” e të famëshit ligj të atrakcionit ose të famëshit sens 
ose shqisë të gjashtë që Lasgushi metapsihikisht si dishepull i 
spiritistit teoricien i fluidit magnetik Charls Richet, e ka pagëzuar 
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me mburrje “fluid erogjen”, “fluid dashurilindës”, s’ka asgjë 
origjinale. Edhe kjo “teori” po në të njëjtët batakë i ka rrënjët.
Provat po të njëjtën teori, gati po me të njëjtat fjalë e gjejmë 
tek Flammarioni: “Dashuria e vërtetë qëndron esencialisht në 
atë reaksionin e shpirtëravet për njëri-tjetrin. Përmbi senset e 
zakonshme qëndron “sensi i dashurisë”, “sensi elektrik. Shpirti 
është substancë elektrike. Elektriku nuk është materie, po energji 
që emanohet nga vetë Qënja absolute, nga Zoti”. (Shih: Flammarion 
– Fantasie cozmiche (Reves Etoiles) Botim Sonzogno Milano f. 11).
Këto ide i gjejmë kudo, në të gjithë mistikët e idealistët, në daç 
te Platoni (Shih Platone – Il Convite – Bot. Carabba Lancieamo 
1934), në daç tek teologjia muhamedane (shih: Haleby – Omar H. 
El Ktab des Lois secretes de l’Amour – bot. A Miche, Paris 1906), në 
daç te kryetarja e përgjithëshme e Shoqërisë teozofike A. Besant. 
Le të citojmë këtë të fundit. 
“Dashuria është dëshira që Zoti (Atmani) i veçuar (me inkarnimin e 
tij në trupin e njeriut), ka për t’u bashkuar me vehten e tij. Dashuria 
është jeta në cilindo nga ata (atmanë) të veçuar që jemi neve vetë, 
në cilindo prej nesh është një pjesë e tërësisë së plotfuqishme (e 
Zotit). Mos shtypni dashurinë, këtë forcë të përjetëshme që tërheq 
Zotin tek Zoti. Në këtë ngjitje të madhe (dhe për në gji të Zotit) është 
më mirë që të vuajmë për Dashurinë se sa ta braktisim.... Vuani 
për dashurinë edhe po qe se vuajta është e hidhur; dashuroni edhe 
po qe se dashurija do të jetë një burim dhëmbjeje. Dhëmbja do të 
kalojë, po dashuria do të vazhdojë të rritet dhe në unitetin e Zotit 
do të zbuloni se Dashurija është fuqia e madhe e atrakcionit që 
bashkon të gjitha gjërat”. (Shih: A. Besant – Yoga. Bot. “Ars Regia” 
– Milano 1909 f. 105).
Këto ide mistike Lasgushi na i paraqet jo vetëm në poezitë e tij po 
edhe në shkrimet e tij në prozë.

Materialin e përgatiti për botim Albert Gjoka
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Albert Gjoka 

TREGIMI I MIRA MEKSIT, 
RISI NË PROZËN E SHKURTËR SHQIPE

(Analizë e librit me tregime “Flutura mes gjinjve” të Mira Meksit, 
hedhur në qarkullim nga Shtëpia Botuese “Onufri”) 

Tregimi shqiptar është ndër zhanret më pak të studiuara, 
ndonëse këtu gjenden vlerat më të spikatura të letërsisë 
shqipe:Tregimi magjik i Kutelit, tregimi psikologjik i 
Koliqit, tregimi realist i Migjenit, tregimi fantastik i Anton 
Pashkut - janë maja në sistemin letrar shqiptar. Përkundër 
kësaj, kanë munguar studime të karakterit teorik apo analiza 
specifike rreth këtij lloji letrar, kaq shumë të debatuar për 
thelbin, specifikat dhe raportet me zhanret e tjera. Në brezin e 
shkrimtarëve që lëvrojnë sot këtë zhanër spikat padyshim Mira 
Meksi, e cila e ka vendosur prozën e shkurtër shqipe në një stad 
të ri. Ndonëse është njohur si autore romanesh, Meksi ka botuar 
tre vëllime me tregime, ku i fundit, është hedhur në qarkullim 
vitin e kaluar, me titull “Flutura mes gjinjve”, i botuar nga  
shtëpia Botuese “Onfuri”. 
Në këtë vëllim është përmbledhur e gjithë krijimtarinë e viteve 
të fundit në tregime dhe novela. Lëvrimi i prozës së shkurtër 
këtu vjen si një sintezë e përpunimit të laboratorit të brendshëm 
krijues të Mira Meksit, edhe si lexuese e përkorë e letërsisë 
botërore, - klasike apo moderne, - por, edhe si përkthyese. 
Padyshim, gurra ku ushqehet proza e saj, krejt ndryshe nga 
shumëkrijuese të tjetër shqiptarë, është letërsia hispanike, pa 
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përjashtuar edhe ndikimet që ka pasur ndërvite në prozën e saj 
edhe letërsia evropiane, e cila ka një bashkëjetesë historike me 
sistemin letrar shqiptar. Llojshmëria e ndërveprimit me modele 
përtejeuropiane i jep një veçantësi prozës së shkurtër të Mira 
Meksit, por prej këtej burojnë edhe faktorë të tjerë, të cilët 
formësojnë poetikën origjinale tëkësaj tregimtareje. 
Tregimi është ndër zhanret më të vështira për t’’u lëvruar dhe 
padyshim që këndvështrimin teorik më të spikatur në ditët tona 
e kanë shpalosur autorët e letërsisë së shkruar në spanjisht: 
Jorge Luis Borges, Julio Cortazar dhe Gabriel Garcia Marquez, 
për të ardhur në ditët tona, teoricientja spanjolle e “short story”-t, 
Viorica Patea. Shumica e të sipërpërmendurve, edhe krijues, 
edhe teoricientë, që kanë shërbyer si modele në konceptimin dhe 
lëvrimin e tregimit nga Mira Meksi. 
Harold Bloom-i identifikon dy lloje tregimesh: ato që rrjedhin 
nga Çehovi dhe ato që rrjedhin nga Borhesi. Në Shqipëri 
dominon tregimi i parë dhe sipas tij është zhvilluar tradita, por 
edhe e sotmja e prozës së shkurtër. Tregimi i dytë nuk dominon 
si model, por ka autorë që e kanë lëvruar apo të tjerë që kanë 
nisur  ta lëvrojnë. Padyshim, Mira Meksi mbetet e veçantë. 
Arkitektura e tregimit të kësaj autoreje shfaqet si gërshetim 
kompleks, me ndërveprim zhanresh; me esenë, me poezinë, 
me mitin, me pikturën, fotografinë etj., përmes një mekanizmi 
analitik, ku mbushen me informacione të natyrës enciklopedike 
dhe me referenca konkrete nga bota reale.
Rrëfimi modernist zhvillohet më tepërsi një mozaik i ndjenjave, 
mënyrës dhe impersioneve sesa si një rrëfim linear. Duke 
privilegjuar raportet objektive për gjendjet abstrakte të mendjes 
dhe ndjenjës, tregimi modern bëhet kufi prej imazheve, simboleve 
dhe temave. Intensiteti prodhohet jo nga historia, por më tepër 
nga strategjitë e pikëpamjes, efektet e imazhit dhe tonit, apo 
ekonomia formale dhe stilistike.
Tregimet e Mira Meksit janë klasifikuar si fantastike apo 
neofantastike, dhe realisht e përmbajnë këtë etiketim, por më 
së shumti, ato klasifikohen në një kuadër më të plotë të letrave 
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shqipe si krijimtari e pastër postmoderniste. Shkrimtarët 
postmodernë janë të vetëdijshëm se tregimet janë verbalisht 
ndërtim artefaktesh që fokusohen mbi realitetin e iluzioneve 
të reales. Më pas ata i bëjnë konvencionet artistike dhe mjetet 
artistike subjekt të fiksionit të tyre. 
Historitë mbi të cilat ndërtohet tregimi kryesisht nuk ngjizen 
nga bota reale, por nga bota e trilluar, dhe kryesisht nga 
bota letrare. Vetë letërsia në momentin që nis shtegtimin 
komunikues me lexuesin, sendërton realitetin e saj, i cili për 
dikënd është më i vërtetë se realiteti që jetojnë dhe perceptojmë,  
prandaj shumica e tregimeve të Mira Meksit shfaqen si realitete 
të ndërtuara mbi ngjarje apo personazhe letrare, apo mbi botën 
imagjinare të vetë shkrimtarëve. 
Krijimtaria e Borges, Marquez, Carlos Fuentes, Julio Cortazar, 
- personazhet e tyre, por edhe mite apo legjenda, personazhe dhe 
ngjarje reale, shërbejnë si lëndë për ndërtimin e tregimit. Ato 
vijnë në dy forma: Ose përmes strukturimit të tyre si një realitet 
intertekstual, ose si një zhvillim paralel mes botës së trillit dhe 
botës reale të rrëfimtares. 
Të gjitha tregimet e Mira Meksit e vënë në vështirësi lexuesin e 
thjeshtë, sepse ato janë ndërtuar si tekste që përmbajnë shumë 
tekste të tjera brenda: qoftë pjesë nga krijimtaria letrare, qoftë 
mite, legjenda, simbole, ese, por edhe detaje të tjera të natyrës 
enciklopedike, nga jeta e shkrimtarëve, të dhëna për ngjarje 
apo për vende të ndryshme që ndiqen dhe përshkruhen me 
imtësi maniakale. Prandaj, këto tekste diktojnë lexime përmes 
intertekstit.
Sipas N. Pyegay-Gros, “intertekstualiteti është shquarja nga ana 
e lexuesit e raporteve ndërmjet një vepre të dhënë dhe veprave të 
tjera, që e kanë paraprirë apo pasur. Këto vepra të tjera përbëjnë 
intertekstin e së parës”. Për rrjedhojë, këtu është edhe sfida më e 
madhe e lexuesit përballë prozës së Mira Meksit, sepse ka disa 
lloje të intertekstualitetit. Ato zanafillojnë nga vepra letrare, 
nga të dhënat konkrete të jetës së autorëve, nga informacione 
për vende dhe ngjarje, të cilat bëhen pjesë e një teksti të ri; 
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herë të cituara besnikërisht, herë të përpunuara, apo herëtë 
integruara sipas laboratorit përpunues të prozatores.  
Vetë autorja pohon se disa tregime janë ndërtuar si vazhdim, - 
“stafetë” tekstesh të tjera, nga autorë të njohur, siçështërasti 
i tregimit “Pierre Menard-i i dytë, autori i Kishotit”, si një 
modelim i tregimit të Borgesit me titull “Pierre Menard-i, 
autori i Kishotit”, njëherësh edhe si vazhdim i tekstit bazë “Don 
Kishoti” i Servantesit. Pra, kemi të bëjmë me njëpalimpsest, 
sepse teksti ndërtohet mbi dy tekste të tjera. 
Në ndryshim nga tregimi i Borgesit, historia e tregimit të Meksit 
vijon tek “ringjallja e Trojave”, pra këtu merret stafeta dhe 
teksti rishtar rrok “dashurinë imagjinare të Don Kishotit”, pra 
këtu nis kërkimi i Dulqinjës së Tobozës, e cila tashmë thuhet 
se ishte person real nga Ulqini. “Pierre Menard-i i dytë ishte më 
së pari një lexues i devotshëm i veprës së Servantesit dhe shumë 
i thellë. Si i tillë, nëpërmjet leximit, ai krijoi një autorë të ri të 
veprës në fjalë, aventura letrare e të cilit do të mbetet analeve të 
historisë së letërsisë” (126). 
Kjo lojë intertekstuale është tipike për prozën e Mira Meksit, 
e sprovuar me sukses, sepse një eksperiment të tillë e bën 
mjeshtrisht edhe tek “Buzëqeshja e fundit e Beatriçes”. Historia 
është ndërtuar si proces integrues i disa teksteve, ku teksti 
bazëështë eseja e Borgesit që mban të njëjtin titull, “Buzëqeshja 
e fundit e Beatriçes”, ku mjeshtri i madh bën interpretimin e 
këngës së XXXII të Parajsës së Dante Aligerit. Prej këtej buron 
një tregim dyqelizor me linjën e parë të dashurisë së Dantes me 
Beatriçen dhe të Borgesit me Besa; e cila, ashtu siçDante ka një 
dashuri të magjishme, edhe vajza mesdhetare ka një dashuri të 
vetën, apo një dilemë në dashurinë mes Borgesit apo autorit që 
po përkthen Besa (Gabriel Garcia Marquez). Ngjarjet zhvillohen 
në një mjedis sa real,aqletrar; njohja bëhet në bibliotekën 
gjashtëkëndore, tek Aleph, personazhit e këtij tregimi bëhen 
të gjallë dhe marrin rol në tregimin e Meksit; - një lojë tejet e 
ndërlikuar mes teksteve. Dashuria që ka lexuesi për një tekst 
apo për një autor, procesi i unifikimit që ndodh gjatë leximit 
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tëveprës, natyshëm prodhon një tekst të një niveli të ri, por që 
askush nuk e realizon kaq bukur sa Mira Meksi.   
E veçanta e intertekstualitetit në prozën e shkurtër është 
sepse ai vjen edhe si një tekst paralel me tekstin që ndërton 
rrëfimtarja; dhe të dyja bashkë ndërtojnë historinë e tregimit dy 
apo shumëqelizor. Tregimi “The unending gift” është i njëjtë me 
atë të Borgesit, por që pika lidhëse e dy teksteve është premtimi. 
Tek tregimi i Borgesit “premtimi ka diçka të pavdekshme”, 
ndërsa tek tregimi i Meksit premtimi është një peng, sepse ai 
është premtim i pambajtur i një dashurie të shkëndijuar në 
moshën e re, por e destinuar për të qenë një pritje dhe një makth 
i gjatë sa vetë jeta. Dashuri të tilla ka vetëm tek bota hispanike 
e Marquez-it, dhe majave të tjera të kësaj letërsie.
Pra, përjetimi i teksteve të autorëve të ndryshëm, nga lexuesja 
Mira Meksi, procesi i unifikimit me to, trazimi që i shkaktojnë 
ato, shërbejnë si “fetus” për ndërtimin e një teksti të ri. 
Shembulli më tipik është edhe tregimi “La gringa” ( I huaji) i cili 
është zgjatim i natyrshëm i romanit “100 vjet vetmi” të Gabriel 
Garcia Marquez, i cili është në vetvete një tekst i pambaruar. 
Këtu zanafillon ideja e stafetës, pra mënyra e ngjizjes sëprozës 
nga lexuesja tek tregimtarja, nga përjetimi tek vazhdimi. Dhe, 
një sekret të tillë na e tregon vetë teksti i cili jep mekanizmin 
sesi e ndërton tregimin, sesi i gërsheton dy botët, të largëta në 
dukje, nëNjë: “Që në gërmat e para pati ndjesinë që nuk po lexonte 
shkrimin e saj, por të tjetërkujt; ishte një prozë drithëruese dhe 
magjepsëse, nga lloji i atyre që të ndryshojnë jetën pas leximit 
(193)..... Dhe, më tej vijon: “Porse lënda e prozës mjeshtrore të 
fantazisë dhe magjisë ishte e njohur dhe afërt për të. Aty shtrihej 
fati i një vendi të vogël në askundin e botës, i cili gjallonte në një 
mbyllje dhe izolim të skajshëm prej botës së madhe, nën peshën e 
një diktature të frikshme, të panjohur më parë prej njeriut”. 
Fuqinë dhe peshën e artit të vërtetë, magjinë që sjell, fantazinë 
që ndjell, Mira Meksi, jo vetëm e shijon, por e përpunon dhe e 
tjerr në një tekst pasardhës, i cili nuk është thjeshtë një analizë 
teksti, nuk ështëas një ese, por një prozë e re, një teksi i ri 
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artistik, i realizuar mjeshtrisht.
Një tjetër tekst ku intertekstualiteti shërben për ndërtimin 
e një teksti krejt origjinal është ai “Pa zemër në kraharor”: 
Këtu ka një mozaik tekstesh të tjera që shkrihen në një, dhe jo 
vetëm tekste letrare: Ato nisin që nga paratekstet e Euripidit 
dhe Sofokliut, tekstet nga këngët popullore meksikane të 
Mariachit, pikturat e Frida Kahlos dhe Diego Rivieras, 
këngën meksikane të Chavela Vargas “La llorona” dhe për 
të shkuar tek thelbi, tek “Aura” e Carlos Fuentes, si “fetus” i 
novelës së Mira Meksit. Këtyre iu shtohen simbolika e ditës së 
të vdekurve që festohet në Meksikë, apo guri i jades, apo të 
dhëna të tjera të emrave të rrugëve, vendeve, ushqimeve, pijeve 
dhe parfumeve që vijnë si të dhëna thuajse reale dhe bëhen 
pjesë e integruar, si ornamente të një bote që duket mistike dhe 
e panjohur për lexuesin. Arratisja e dy morashkelësve(Uni 
që rrëfen) me Genti, i cili ishte i fejuari të motrës, në njërën 
anë, kërkon të arrijë të njëjtin “rezultat”, pra të njëjtin qëllim 
siç ndodh mes Aurës me Filipo Monteros (personazhet e novelës 
Aura të Carlos Fuentes), të cilët pasi takohen rastësisht, 
kuptojnë se janë ata të përjetshmit, por që po bëjnë të njëjtin rol 
që kanë bërë dikur gjeneral Llorento dhe zonja e tij, Consuelo, 
sepse i kanë dhënë gurin e jadit njëri-tjetrit, për rrjedhojë, edhe 
dashuria e tyre është e përjetshme. 
Novela ndërtohet mbi shtegtimin dhe ndjekjen e ritualittë 
heqjes së “zemrës” në tempullin Quetzalciatl-it, që ka për 
simbol gjarprin me pendë, sipas traditës azteke. Personazhi, 
si morashkelës, nuk ndihet rehat në lëkurën e tij, gjendet 
në krizë (ashtu siç analizon edhe personazhi), dhe udhëtimi 
shfaqet si një arratisje nga konteksti, si nevojë për shpëtim, 
duke u zhvendosur në një botë tjetër, me rregulla të tjera, me 
mite dhe simbole krejtësisht të ndryshme; duke qenëe gatshëm 
për t’i bërë pjesë të jetës së saj, vetëm kështu realizohet procesi 
i “heqjes sëzemrës”. “Ndjeva njëçlirim të madh; një liri të 
pamatë. Vështrova perëndinëGjarpër me pendë, së cilës i kisha 
blatuar zemrën, dhe njoha Erosin e aztekëve. Fati im kishte 
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ndryshuar. Tani isha rishtarja e Erosit të aztekëve, nuk kisha 
zemër në kraharor...” (f. 106)
Një tjetër specifikë e historisë së tregimit të Mira Meksit 
është edhe mjeshtria në ndërtimin e tregimit mbi ngjarje apo 
personazhe të njohura. Tipike janë tregimet “Dashnorët e 
Venedikut” apo “Prifti i mallkuar dhe gjuha e shenjtë (dedikuar 
gjyshit të autores, At Isaia). Në tregimin e parë, titulli është 
marrë si tekst tjetër, bazuar mbi biografinë e Charles Maurras 
për dy prej protagonistëve më të spikatur të letërsisë franceze 
të shekullit të XIX: Alfred Musset dhe George Sand. Historia 
ndërtohet mbi një ngjarje reale të këtyre dy protagonistëve të 
romantizmit francez dhe europian dhe mbi mitin e Portave 
të Pafundësisë që gjenden nëqytetin e Venecias. Këto porta 
shfaqin dhe zhdukin dashurinë e dy protagonistëve të tregimit; 
Musset dhe Sand, ku i pari e shesh dashurinë si shkatërrim/ 
ndarje të qenies njerëzore dhe e dyta (George Sand), dashurinë 
si sakrificë dhe bashkim. Prandaj, ky tregim depërton në të 
thellat paradoksale të dashurisë njerëzore, të cilën e përcjell 
qoftë përmes këtyre dy individualiteve të letërsisë, por edhe 
përmes mistikës që shfaq legjenda e Portave të Pafundësisë. 
Shumica e tregimeve mund të analizohen në një nivel të 
kënaqshëm nëse lexuesi niset në të njëjtin shteg të autores si 
lexuese apo përkthyese, pra i njeh autorët hispanikë të përkthyer 
prej Mira Meksit, apo autorë të tjerë të kësaj letërsie, apo letërsisë 
europiane me të cilët është ushqyer tregimtarja: Ky nivel dikton 
edhe raportin që krijon lexuesi me prozën e shkurtër të Mira 
Meksit. Njohja e të gjitha teknikave interteksuale, si vegimi, 
pastishi, aluzioni, vjedhja, palimpsesti dhe aplikimi i tyre 
mbi prozën e Mira Meksit, nxjerr në pah gjithnjë e më shumë 
vlerat e saj. Në këtë analizë ne kemi bërë thjeshtë një ndalesë 
të shkurtër, pasi shumëllojshmëria e elementeve intertekstualë 
kërkon analiza të tjera më të detajuara dhe më specifike. 
Një tjetër element që duhet evidentuar tek tregimi i Mira 
Meksit janë instancat narrative. Autorja përdor gjerësisht edhe 
rrëfimtarin homodiegjetik, konkretisht autodiegjetik dhe 
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atëheretodiegjetik. I pari përdoret më dendur, për të ndërtuar 
një tregim, në të cilin duket sikur ka një shkrirje të rrëfimtares, 
autores së nënkuptuar dhe autores reale. Shumëkush i bashkon 
padrejtësisht këto instanca autoriale, por rrëfimtarja shfaqet 
si lojtare që di të eksplorojë misteret e kujtesës, të raportit të 
kujtesës individuale, si pjesëe një kujtese universale. Shembulli 
tipik është tregimi “Befasi” i cili na vjen si një lojë për rindërtimin 
e kujtimeve të fëmijërisë në takimin që organizon Teuta me 
mikeshat e vegjëlisë në shtëpinë e gjyshit, por që kuptojmë 
se nëse dikush që ka qenë pjesë e rëndësishme e asaj kujtese 
nuk gjendet më mes nesh, këto kujtime nuk ringjallen më. Të 
njëjtin mekanizëm eksploron edhe tregimi “Kukullat binjake”, 
ku këto mësojmë se edhe objektet janë pjesë tejet e rëndësishme 
asociative të kujtimeve. Kur sendet (në rastin konkret kukullat, 
por edhe varka e bardhë, kavanozat me lavra bretkosash, lojërat 
në varreza, parku, pse jo, edhe shiu, etj.. ) nuk janë më, atëherë 
edhe rikthimi i kujtesës është një proces disi i pamundur. Ne 
jemi aq vite saq janë kujtimet tona. Prandaj, asgjësimi ose 
ruajtja e kujtimeve është e lidhur me njerëzit apo objektet që 
kanë qenë pjesë e historisë tonë të dikurshme. “Nuk i besoj më 
vetes sime. Pa asnjë dyshim, i kujtoj çastet e shkatërrimit të 
sendeve të dashura dhe kthimin e tyre në kujtim. Po ku ndodhen 
çastet e shkatërrimit të bashkëfajtoreve të mia? Nëç’pikë të 
kujtesës universale kanë ngecur kukuyllat e mia binjake?”(152) 
Jo rastësisht, gjenden kukullat Majli dhe Mejli në varrezë, 
bashkë me gjyshërit, prandaj personazhi kupton se është vetëm 
9 vjeçe. 
Njëherësh ka edhe një proces të kundërt me kujtesën; harresa; 
një fenomen i tillë ndodh me personazhin e tregimit “Dashuri 
e fajshme”. Loja e dashurisë që bën personazhi, premtimi 
për dashurinë që bën në një vend të shenjtë si Kisha e Shën 
Markut në Vatikan, historia që shkruan me pasion, befas në 
një ditë zhduket. Ajo nuk rikthehet as me kujtesat apo çastet 
që e dashura e dikurshme i sjell para sysh përmes mesazheve 
në celular. Feksin çaste dritëshkurtra ndonjëherë, por kur ia 
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imponon vetes harresën ndaj dashurisë, pasioneve, kujtesa 
“rrjedh nëpër hullinë e qelqit të kohës, si rëra në sahatin me rërë” 
(f. 42) dhe personazhi goditet tinëzisht nga alzheimeri.  
Përgjithësisht, tregimi si zhaner lidhet vetëm me një fragment, 
një incident, një ngjarje të vetme në shkallë të vockël. Tregimi 
rrok vetëm një fragment. Ai qendërzohet mbi një skenë, një person 
që e izolon nga një vazhdimësi më e madhe sociale, historike apo 
ekzistenciale dhe përqendrohet mbi një moment të ndërgjegjes 
më tepër sesa mbi një aksion të kompetuar. Tregimi i shkurtër 
nuk përpiqet që të rrokë të tërë përvojën me fabrikimin e tij të 
ndërlikuar të procesit shkakësor apo elaborimin e kohëzgjatjeve 
të përkoshme. Në të vërtetë ai paraqet copëzat apo “shkrepjet” e 
realitetit. Të tilla vijnë edhe tek proza e shkurtër e Meksit. 
Një tjetër ndalesë në specifikat e poetikës së prozës së shkurtër 
ështëmisteri. Ky element është përdorur mjeshtrisht në disa 
prej tregimeve si “Verë në Firence”, “Flokëkuqja”, “Pasqyra e 
Bledës”, “Drakula në labirintin e tij” dhe “Vrasje në Venecia”.
Tregimi i shkurtër është i lidhur me përvoja të jashtëzakonshme, 
misterioze, të çuditshme, të papritura apo të pazakonta. 
Valter Benjanim argumenton se “tregimi eksploron mbi misteret 
e përvojës njerëzore që shkojnë përkundër frame-it të mendjes 
logjiko-racionale, duke kundërshtuar ligjet e besueshmërisë dhe 
gjasës”. Misterioziteti gjendet në zemër të tregimit.  Dinamikat 
e formës qëndrojnë në përplasjen midis përvojave aktuale 
të përditshmedhe një një realiteti të pazakontë të fshehur 
të pavetëdijshëm që qendron thellësisht përcaktueshmërive 
logjiko-racionale dhe konvencioneve të zakonshme.   
Tregimi shkrin kohën dhe çrregullimet e kategorive karteziane 
dhe sigurive tona empirike. Edhe Eliot dhe Shadbolt e 
përkufizojnë tregimin si një përpjekje për të prodhuar një 
“pikë halucinative në të cilën e shkuara dhe e ardhmja duket 
se bashkëekzistojnë në të tashmen”. Për O’Connor, sfida e 
shkrimtarit të tregimit konsistnon në “sesi ai e sjell veprimin 
për të përshkruar sa më shumë të jetë e mundur misterin e 
ekzistencës”. Misteri është efekt i shkurtësisë dhe me siguri,i 
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formës mbi modelet dhe strukturën. Misteri procedon më tej jo 
vetëm nga afinitetet e tij mistike apo romantike, por gjithashtu 
edhe prej kompaktësisë, intensitetit dhe ekonomisë së formës së 
shkurtër të tij. Misteri është ngacmuar nga intuitat e lexuesve 
të një realiteti të pazgjidhur dhe të pathënë, i cili bën aplifikimin 
në mungesë të elementeve shpjegues. 
Të gjitha këto tipare të mistikes në zhanrin e tregimit 
mishërohen në prozën e shkurtër të Mira Meksit. Personazhet 
e tregimit “Flutura mes gjinjve”, Unë (rrëfimtarja) dhe Viola, 
ithyejnë tabutë në një pasion dashurie mes femrash (krejt 
ndryshe nga shumë tregime të tjera në letërsinë shqipe) teksa 
kohët dhe vendet, në distanca të largëta (Shqipëria komuniste 
– Franca e artit) e dikurshmja dhe e tashmja lidhen në fillin 
e kërkimit të kuptimit të fluturës japoneze, e cila zbulohet se 
është “simboli i dashurisë së përjetshme”. Pikërisht kërkimi i 
kuptimit të tatuazhit shfaqet si mister në lidhjen e pazakontë 
mes dy femrave. 
Tregimi “Verë në Venecia” e shfaq mistiken përmes të papriturës. 
Askush nuk e mendon se celulari që kishte në dorë gruaja ishte 
një celular-bomb, paçka se tensioni shfaqet në mënyrë fine, 
gradualisht, duke nisur që nga parateksti i tregimit (pjesa nga 
Apokalipsi) apo ndjesitë e vdekjes që shfaqen tek-tuk nëpër 
udhëtimet dhe përshkrimet e imtësishme të qytetit misterioz të 
Firences, kuriozitetin për të parë mesazhet private në celularin 
e gjetur në kasafortë, dhe për t’u mbyllur me “eksplozionin”, 
bombën në Galerinë Ufizi.
Prostituta e tregimit “Flokëkuqja” dhe pasqyrat tek “Pasyra 
e Bledës” janë elemente, qoftë edhe semantike, që rrokin 
misteriozen, përmes historish që kanë kthesa të papritura, 
në dukje tëpashkak, por që lidhen në nivele të tjera kuptimi 
me njëra tjetrën. Nuk mund të mos ndalesh edhe tek novela 
“Vrasje në Venecia” ku veç përdorimit tëelementit mistik, 
përdoret edhe investigimi, i ngjashëm me prozën policeske 
apo atë thriller alla Agata Christie. Edhe këtu kemi një histori 
dyqelizore: Ngjarjet e Arjan Gjergjit dhe zhdukja misterioze e 
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këngëtares së xhazit, Anila Duka në njërën anë dhe miti (legjenda 
e Osmanit me Selimen) e cila zhvillohet paralelisht nëvendin 
mistik të “Shtëpisë së turkeshave” në qytetin e Venecias: Policia 
italiane vihet në zbulimin e zhdukjes së vajzës shqiptare, 
përmes realizimit të operacionit “Koka e Meduzës”, duke vënë 
nën akuzëdhe prangosur padrejtësisht bashkëatdhetarët e saj, 
por, falë dekodimit të “situatave” vetëm Mateo Genovese, krejt 
ndryshe nga kolegët e tij, media, opinioni publik (të cilat janë 
trupa shoqërorë që ndërtojnë çdo ditë mite dhe legjenda) 
arrin të investigojë dhe të çmitizojë, përmes zbërthimit të 
legjendës nga e vërteta, dhe duke çliruara njëherësh nga akuza 
e padrejtë për vrasje dy shqiptarët. 
Në këtë vëllim që përmban 16 tregime, ka shumëllojshmëri 
eksperimentimesh narrative dhe elemente të rinj poetikë, ashtu 
siç ka një origjinalitet dhe mjeshtri në mënyrën sesi përzgjidhet 
dhe ndërtohet historia, si përdoret intertekstualiteti, si 
realizohet mistikja përmes elementeve të tensionit, të papriturës, 
investigimit etj. 
Për të gjitha këto arsye, mund të themi se tregimi i Mira Meksit 
është një ndalesë në prozën e shkurtër shqipe; është një shtegtim 
i sigurt drejt postmodernes në letrat shqipe. Me një prozë të tillë 
të shkruar në gjuhën shqipe, gjendemi në sintoni me zhvillimet 
më të fundit të prozës bashkëkohore europiane dhe botërore. 
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ANTON PASHKU – NJË KANON LETRAR

Meqë ndryshimet në shijet letrare mund të vijnë nga rivlerësimi 
i zhanreve që paraqesin veprat kanonike[1] - sepse në një epokë 
multikulturaliste, kush lexon, duhet të zgjedhë dhe zgjedhja 
drejtohet nga kanonet - pra rizgjimi i vëmendjes ndaj prozave 
të Koliqit, Kutelit, të njohura si “jorealiste”, apo përkthimi i një 
letërsie të tillë (Borges, Rulfo, Markes, Kortasar, Barthelme 
etj), të përthithur nga sistemi letrar shqip, jep shpresë të 
ristabilizohet si dominante proza e Pashkut. 
Si autor i shkrimit të hershëm “Botimi i një romani”, në 
suplementin letrar të një të përditshmeje, ribotuar disa herë në 
disa suplemente të tjera letrare, lidhur me publikimin e “Oh” në 
Shqipëri (më saktë, në Shkodër), si dhe duke pasur parasysh se 
hapja, sidomos për shqiptarët të Shqipërisë, ka pasur përmasa 
të papërballueshme - se secila epokë kryen zhvendosjet e saj nga 
repertori, apo sistemi qendror letrar, për t’i bërë vend gjithmonë 
zgjedhjes estetike – unë i jap vetes të drejtën të pyes: sa lexohet 
sot Pashku?
Meqë filluam me pyetje, ja edhe një e drejtpërdrejtë: kush është 
Pashku (gjithmonë sipas konceptit vikoian, letërsia e tij), që, 
si pasojë e fragmentarizimit të letërsisë shqipe, nuk i është 
përcaktuar ende rëndësia, sepse, megjithëse flasim për letërsi 
kombëtare që në periudhën historike të Rilindjes Kombëtare, nuk 
mund të themi se ia kemi dalë, për shumë arsye, historike apo 

1 Fowler, Alastair. Kinds of literature. Cit. sipas Bloom, Harold. The Western 
Canon. Riverhead Books, New York 1995, fq. 20
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johistorike, letrare apo joletrare, ta bëjmë fakt këtë pretendim? 
Nuk do shumë mundim të biem dakord që është fatkeqësi të 
kemi një letërsi kombëtare, por jo të njëjtat kanone letrare për 
të gjitha qarqet kulturore-letrare. Nuk do shumë mundim të 
biem dakord që duhet ritheksuar se remineshencat e të kaluarës 
për ta përdorur letërsinë me qëllime përtej vetvetes nuk kanë 
shteruar, duke sjellë dëme: pra, nuk mund të klasifikohet lehtë 
letërsia e disa shkrimtarëve të veçantë, ku hyn edhe Pashku. 
Ky shqetësim shtron nevojën për ta thënë qartë: nuk shtrohet 
çështja, siç kuptohet rëndom, për të hequr apo për të shtuar 
emra në lista, por duhet shkundur gjithë koncepti i letërsisë 
në studimet shqiptare për t’u bërë vend atyre shkrimtarëve që 
mund të mbartin vlerat e një kanoni letrar të fjalës artistike 
shqipe. 
Mbetet ta vazhdojmë diskutimin me pyetje: çfarë ka bërë Qarku 
Kulturor i Prishtinës, pra kritika në Kosovë, ku mund të përcillej 
më mirë ai proces letrar ku rritej e zhvillohej Pashku? Do të 
shohim se atje Pashku është duartrokitur, por edhe goditur, 
prandaj për të dyja anët e kritikës (Shqipëri – Kosovë) nuk 
mund të themi se flasim ndershmërisht për këtë problem: 
- nëse nuk pajtohemi me mendimin se Anton Pashku i përket 
letërsisë shqipe dhe jo një qarku kulturor; 
- nëse nuk pajtohemi me mendimin se rasti i Anton Pashkut, 
heshtja dhe ishullimi i të cilit shpjegohen vetëm me anë të 
vetëdijes së lartë artistike, si rasti i shkrimtarit tipik që vjen 
në ndihmë të shpjegimit se e ashtuquajtura “famë” është një 
shumë keqkuptimesh, gjithmonë jashtëletrare; 
- nëse nuk pajtohemi me mendimin se kultura modeste shqiptare, 
gjithsesi e përmbushur nga shpirtra të mëdhenj, kërkon fytyrën 
e vërtetë në kushtet e një lirie politike dhe ideologjike, duke 
përvijuar më së fundi kriteret e sakta që e shohin letërsinë vetëm 
si letërsi, se gjithë kjo zhvendosje që kërkohet te mendësitë 
e ngulitura thellë, nuk është e lehtë, por kërkon strukturat e 
duhura, me mungesën e të cilave shumë herë spekulohet. 
Nëse pranojmë se, për fat, në një epokë lirie, studimet tona letrare 
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shkojnë krahas me ato të botës perëndimore, kemi thënë se:
Së pari, duhet shmangur, madje, duhet kapërcyer një herë e 
mirë, debati joletrar. 
A mund të shkohet atje duke përdorur një gjuhë që na kujton 
“luftën e ftohtë” - “njeriu i tij është i pushtuar vetëm prej 
ndjenjave negative” - çka mund të dukej normale nëse do të 
vinte nga Shqipëria e izoluar, ku kritika dhe studimi shqiptar, 
të sfilitur prej sociologjisë të letërsisë, në këtë libër përballen 
me strukturën e paparë dhe mundësitë e mëdha shprehëse 
të shqipes artistike, por jo nga Kosova, ku tashmë ishte bërë 
letërsia e Pashkut? [2]

Së dyti, debati letrar duhet orientuar drejt vetvetes. 
A mund të shkohet atje, duke i quajtur horizontet e shkrimtarit, 
në mënyrën më të vjetruar të estetikës marksiste, “të ngushta 
e kabinetike”, ndërsa tregimet “konstruksione artificiale[3]”? 

prandaj “nuk ka shkruar më shumë se 300-400 faqe”[4] apo, për 
fat, proza e Pashkut, si e pak shkrimtarëve tanë, na jep dorë të 
shkojmë nga mendimi kritik modern, gjë që e bën fatlume një 
letërsi si e jona? 
Së treti, tashmë që e dimë se, nëse ngatërrohemi në gjetjen e 
kodeve të duhura të leximit, do të jemi të humbur përgjithmonë, 
të mos i kërkojmë Pashkun në kode që as i ka çuar ndërmend. 
A mund t’i shmangemi përcaktimit të tij se: “...një injorim i 
tërë asaj që ndodhet midis shenjave, jo vetëm e vështirëson, 
por krykreje pengon që teksti poetik të kuptohet”[5], “Shenjat e 
gjuhës së tij (shkrimtarit) janë shenja të gjuhës poetike[6]”, pra, 
funksione në strukturën e domethënies së supershenjës?
Si shkruante Pashku?
Siç thonë njerëz pranë tij, më parë skiconte strukturën, 

2 Qosja, Rexhep... Cit. nga: Në mbretërinë poetike. Shpresa. Prishtinë 2002, 
fq. 100
3 Po aty
4 Po aty
5 Ars. Tiranë 2003, fq. 6-7
6 Po aty
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pastaj shkruante, më saktë, krijonte[7]. Kjo e fundit na kujton 
tipologjinë se, nga pikëpamja e tregimit, në studimet e reja flitet 
për ndarjen: 
- tregimi çehovian (heminguejan) 
- tregimi borhesian (kafkian)[8].
Ndarja e parë është e ngopur ose e uritur me realitet; ndarja e 
dytë është e joshur nga fantazmagonia. 
Pra, ose është lexuar ndryshe Aristoteli, ose nuk e ka më qoshen 
e vendit.
Kur flet për poetikën e vet - ndarja e dytë - Borgesi thotë se kur 
e kap prenë e vet, njeh dy pika: pikënisjen dhe pikëmbërritjen.[9] 
Bashkëkohësi i tij i shquar, Huan Rulfo, thotë: krijon 
personazhin, krijon ambientin dhe krijon mundësinë e shprehjes 
së personazhit.[10]  
Mes dallimeve të tyre, të dy shkrimtarët kanë një të përbashkët: 
akuzën për daljen nga historia dhe reportazhi[11]. siç e akuzojnë 
Rulfon bashkëfshatarët e vet. Lexo: Pashkun. (Edhe Kadareja, 
megjithëse një shkrimtar prej të cilit pritej përshkrimi i realitetit 
të kohës, thotë se: “Një harmoni sipërane bën që jo vepra e 
krijuesit të burojë prej jetës së tij, por, përkundrazi...”)[12] 
Kemi të bëjmë me një konsekuencë të plotë në një art 
antiaristotelian (rikujtojmë këtu: letërsisë shqipe i duhet të 
rizbulojë shkrimtarët e vet), pasi, siç shënon Pashku, që në ag 
të kohërave njeriu “bën përpjekjen për të depërtuar matanë 
pseudokonkretes që e rrethonte”[13]. Anton Pashku lëviz në ujërat 
e kësaj poetike, sepse “situatat nuk i përshkruan dhe pasqyron, 

7 Ars (Ars plus), Tiranë 2003, fq. II
8 Bloom, Harold. The Western Canon. Riverhead Books, New York 1995, fq. 
64-65
9 Borges, J.L. Biseda. Tirana times. Tiranë 2009, fq. 58
10 Sfida e krijimit. Ilar. Tiranë 2013, fq. 129
11 Po aty
12 Biseda me Alen Boskenë. Onufri. Tiranë 2002, fq. 198
13 Ars. Tiranë 2003, fq. 6-7
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por i krijon dhe i fantazon”, thotë një studiues. [14]

Është fat që, nëpër vite, kritika më e emancipuar letrare në 
Kosovë, pas kontaktit me mendimin letrar perëndimor dhe 
lirisë relative, e ka përpunuar, duke e orientuar drejt, aparatin 
e vet klasifikues dhe studimor, shumë përpara se kjo të ndodhte 
në Tiranë. Ky fakt e bën atë të arrijë në përfundime si: traditën 
letrare të Koliqit Pashku “e ribëri të matshme me modelet 
(korrente) të literaturës bashkëkohore[15]”, apo ai “është për ata 
që kanë durim dhe e kuptojnë[16]”.
Çfarë na ofron Anton Pashku si status kanonik?
Sigurisht, tejkalimin një herë e përgjithmonë të mendimit të 
vjetruar letrar: 
- S’ka më “kontesha doli në orën 5”, siç do të thoshte Paul Valery, 
por kohë të subjektivizuar, që bëhet dinamike; 
- Tregimet për luftën mund të jenë disa çaste krejt eterne, ku nuk 
jepet ideologjia, e cila mund të jetë shumë jetëshkurtër, që fitoi; 
- Personazhet Ai dhe Ajo tregojnë se, kur ka rëndësi arketipi, i 
bie vlera personit X apo Y;    
- Arti i shkrimit letrar dallon nga ajo që quhet Shkalla Zero e 
Shkrimit, pra, forma është ajo që kërkon të ketë vëmendje; 
- Strukturat kërkohen në vazhdimësi, me ikje të vazhdueshme 
nga përsëritja;
- Tekstet dhe paratekstet duhet vetëm t’u nënshtrohen notave 
të reja që merr krijimi; 
- Titujt mund të jenë kafkianë (Kulla, Floçka, Ora), por edhe 
poetikë (Nën qarr po rrinte vasha, Dikush trokiti ngadalë, 
Lëkura e verdhë e limonit); 
- Krijimi mund ngrihet mbi një imazh: një çift i shqetësuar, por 
me anë të qasjes strukturaliste, ku tekstura synon më të lartën 
e vet, fitohet thellësia e një romani. 
Në bazën e kësaj poetike do të shohim që nuk gjen vend më 

14 Hamiti, Sabri... Cit. nga: Pashku, Anton. Tregime fantastike. Rilindja, Pr-
ishtinë 1989, fq. 7
15 Shala, Kujtim M. Elipsa. Buzuku. Prishtinë 2007, fq. 52
16 Po aty, fq. 56



146

KUJTESË

ideja se duhen shkruar shumë faqe, sepse shembujt që pak faqe 
bëjnë historinë e një letërsie nuk janë pak (Koliqi, Kuteli, Mjeda, 
Poradeci janë vetëm disa prej tyre). 
Përndryshe, çfarë do të thoshim për vetë Borges e Rulfo, që nuk 
e kanë kaluar numrin e faqeve të prozës së Anton Pashkut, 
si dhe për ndikimin e tyre të jashtëzakonshëm në letërsinë 
hispanike dhe botërore? Ata janë parë si kanone letrare dhe në 
këtë mënyrë e kanë pasuruar shumë botën e letërsisë në tërësi. 
Dimë se kanoni i një kulture të caktuar është konsensusi i 
kanoneve individuale: për çfarë do të na shërbente një kanon i 
tillë letrar si Anton Pashku? 
- Meqë përcaktimi i kanonit priret nga rëndësia dhe cilësia, 
meqë shkrimtarët kanonikë ndryshojnë mediumin, gjuhën me 
të cilën po punonin, kjo vepër pikante moderniteti shqiptar i ka 
mundësitë të zgjojë reflektime në të gjitha kahet e atmosferës 
letrare, sepse nëse letërsia shqiptare ka mjaft autorë që 
shërbejnë për të rritur numrin e lexuesve, ajo ka edhe autorët e 
vet cilësorë, nga të cilët pret vlera reale dhe shtysa për zgjerimin 
e hapësirave të saj krijuese, duke hyrë në raporte serioze me 
letërsinë më të mirë bashkëkohore.
- Rasti i një prozatori të plotësuar si Anton Pashku i jep letërsisë 
shqiptare mundësinë të fitojë lexues më cilësorë, çka do të 
hiqte mundësinë e vazhdimësisë së spekulimeve akademike e 
mediatike shqiptare, sepse rasti i tij është ai i një fenomeni të 
buruar natyrshëm, jashtë çdo fabrikimi a klisheje të paracaktuar 
diku, jashtë çdo inferioriteti a superioriteti joserioz. 
Dhe pyetja e fundit: pse kjo trajtesë?
Ndoshta kujtesë se duhet të jetë e qartë për të gjithë që Anton 
Pashku nuk ka nevojë për ne, se veprën e tij e ka mbyllur vdekja 
fizike, por jemi ne, aspiruesit e të vërtetës artistike, që kemi 
nevojë për të: për të vënë në dukje mundësitë e pashtershme të 
shqipes artistike, sepse ai i përket atij grupi të vogël artistësh 
konsekuentë (raste fatlume për çdo letërsi), te të cilët s’ka vlerë 
numri i faqeve, por shkuarja drejt fuqisë më të epërme të artit të 
tyre, art që, ashtu si vera e mirë, do t’i rishfaqë cilësitë në kohë. 
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Behar Gjoka*

NDALIMI I VEPRËS SË ANTON PASHKUT 
NË VITIN 1973 NË SHQIPËRI

 
Shfletimi i një relacioni vendimor, që shkëmbehet midis 
aparatit të KQ të PPSH dhe Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
të asaj kohe, posaçërisht në mes Behar Shtyllës dhe Mantho 
Balës, aty ku prekim dhe bindemi për qëndrimin përjashtues të 
institucioneve të diktaturës, ndaj letërsisë shqipe që shkruhej 
në Kosovë. Në këto shkresa bie në sy fakti se është hartuar një 
program politik dhe ideologjik nga ana e një komisioni përgjegjës 
për botimin e letërsisë shqipe që shkruhej në Kosovë. Në të 
dyja shkresat, që patëm mundësinë t’i shfletojmë në arkivin e 
shtetit, me këtë adresë AQSH, V.1973, F.14/str, D.423, Fl.19-
23, në mënyrë eksplicite, parashikohet ndalimi për botim vetëm 
i veprës së Anton Pashkut, si dhe lejimi për botim i librave të 
Rexhep Qoses, Azem Shkrelit, Ali Aliut, Ali Podrimes etj. Kjo 
rrethanë e dëshmon qëndrimin e mbajtur në kohën e realizmit 
socialist nga Shqipëria zyrtare, ndaj letërsisë shqipe të shkruar 
në Kosovë, e në veçanti ndaj veprës letrare të Pashkut, që e 
përveçon nga autorët e tjerë të kësaj letërsie. Janë dy dëshmi, 
që e përcjellin qartësisht këtë situatë, të beftë si përveçim ndaj 
krijimtarisë së shkrimtarit modern, mjeshtër i lavrimit të prozës 
dhe të tragjedive moderne. E vërteta, e zezë e shkruar në të 
bardhë, gjendet në arkivin e shtetit, në këto dy dëshmi:
- Në formën e një bisede të zhvilluar me shkrim, në mes 
Mantho Balës dhe Behar Shtyllës, dy prej përfaqësues të 
lartë të institucioneve të arsimit dhe kulturës, i pari, dhe të 
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aparatit të Komitetit Qendror të PPSH, të caktuar si ekspertë 
të politikave kulturore dhe botuese, mbi kriteret e botimit të 
letërsisë kosovare, siç artikulohet në shkresën e datës 4 maj 
1973, ku janë të shkruar dy emrat, i pari me daktolografim, 
kurse i dyti me shkrim dore. Bie në sy fakti që emërtohet, letërsi 
kosovare dhe jo letërsi shqipe që shkruhet në Kosovë. Po kaq, 
fare qartësisht nënvizohet, si paralajmërim, për Pashkun, që jo 
rastësisht vendoset te shkrimtarët që ndjekin rrymë të huaj dhe 
që janë kundër realizmit socialist.
- Në formën e një relacioni detyrues, me një shtjellim të gjatë, 
madje një shkresë e mirëfilltë, për t’u ekzekutuar, me titullin: 
Mbi letërsinë e sotme kosovare që botohet në Shqipëri. Fakti 
që shkresa i drejtohet Shtëpisë Botuese Naim Frashëri, e bën 
edhe më të qartë se kemi të bëjmë me një akt të vetëdishëm dhe 
detyrues, në lëmin e botimit të letërsisë shqipe, që shkruhej në 
Kosovë. Është një material shtjellues dhe me detaje, që shkon 
në pesë faqe të daktilografuara me makinë shkrimi, që mban 
datën 20. IV. 1973, duke pasuar kështu dëshminë e parë, dhe 
anash shkruhet: Nga grupi i punës.
Për të shmangur çdo keqkuptim, të dyja dëshmitë që kemi 
shfletuar në arkivin e shtetit, po i botojmë të plota, madje të 
fotografuara, ku dukshëm bie në sy fakti që Anton Pashku, 
ndalohet të botohet në Shqipëri, si nismëtar i VOX-it, për 
dallimin që i bëhet Ali Podrimes, si pjesëmarrës i VOX-it, dhe 
të gjithë të tjerëve të botuar pa shumë pengesa, duke nisur me 
Rexhep Qosen, Ali Aliun etj.

*Shkëputur nga libri në proces botimi “Hejza e Pashkut” i autorit.

KUJTESË



149

KUJTESË



150

Anton Pashku 

MBI KOMUNIKIMIN POETIK

Në skajin tjetër të segmentit të rrjedhës së gjatë të zhvillimit 
historik të arteve është njeriu i posazgjedhur midis bashkave 
të rënda të mjegullave të ftohta të paleolitit; nga duart e tij, që 
përpiqeshin të kthjellonin horizontin para vetes, na ka mbetur 
edhe akti i parë krijues artistik. Ai, që ishte përditë në duel të 
rreptë me natyrën, me djepin dhe varrin e vet, zgjodhi e u orvat të 
paraqesë nëpër faqet shkëmbore të shpellave, ndër të tjera, edhe 
motivet që shenjonin veçoritë më qenësore të shtazëve. Dhe atij, 
mbasi kishte parë sa e sa herë komponimin ritmik të trupit të 
tyre në situatat nga më të ndryshmet, i shkoi për dore të spikasë 
pikërisht ato “gjëra” që ishin njëmend më relevante në trajtën e 
një shtaze (Herbert Rid), që paraqisin pra gjendjen, klimaksin 
më karakteristik të gjendjes së saj në rrethana e kushte të 
caktuara. Kështu, fjala vjen, nëse e keni parë fotografinë e 
bizonit në kërcim e sipër, që është fiksuar në Atlamirë nga 
dora e njeriut të panjohur të paleolitit, me siguri do të ju ketë 
rrëmbyer jo aqë shumë bizoni, si një ekzemplar “interesant” nga 
bota zoologjike, sa forca e mbërthyer në secilën pikë të trajtës 
së tij, në të vërtetë, vetë syzimi i njeriut prehistorik me forcën, 
të jetuarit e forcës nga ana e tij, forca vetë. Në fakt, “nuk është” 
më aty bizoni, po një sintezë e lëvizjeve të tij që sugjerojnë një 
aspekt të manifestimit të forcës, pikërisht rrezatimin e saj që - 
domosdo - do ta ketë okupuar dhe intensitetin e të cilit njeriu i 
paleolitit e provoi, e ndjeu dhe, natyrisht instinktivisht, e ndoshta 
edhe nga bindja e thellë e tij se ishte duke krijuar (Zhermen 
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Bazen), diti ta shndërrojë në shenjë që tani ndodhet mbi atë 
faqe shkëmbi të Atlamirës së stërlashtë. Në këtë mënyrë, siç ka 
thënë Kërlezha, duke ndalur në gur një refleks të dishkafës 
së vet, duke transponuar në shkëmb një pamje që kish kaluar, 
duke zbuluar ligjin e ngadalësimit të së përditshmes së 
kalueshme, duke sendërtuar një ngjarje - për herë të parë - në 
mënyrë kreative, duke shkëputur nga vetvetja një trajtë të 
vet, të cilën ai e transformoi në një material më jetëgjatë dhe 
më të qëndrueshëm, njeriu i paleolitit u bë artist: nga ai lindi 
arti figurativ, e me artin figurativ lindën të gjitha mjergullat e 
tmerrit dhe të shëmtimit, të gjitha mjergullat e dëshirave dhe 
të iluzioneve.
Ky nuk është kurrfarë fiksioni i kotë i Kërlezhës: ai vetëm 
përsëriti një të vërtetë të njohur mbi gjenezën e veprës artistike, 
fazeta e së cilës - realiteti objektiv - paraqitet nëpërmjet të 
relacioneve individuale të subjektit ndaj saj dhe në valimin e 
shqetësimeve më intensive që trandin subjektin në çastet kur 
gjendja interaktive e tij dhe e realitetit objektiv është në apogje. 
Sikur të ishte ndryshe, pikturat prehistorike në Altamirë e Lasko 
dhe gjetkë, këto kryevepra të natyralizmit, kikën e të cilave nuk e 
kaloi asnjë kulturë e mëvonëshme (Zhermen Bazen), pa mëdyshje 
nuk do të kalonin caqet e një arti më të rëndomtë piktografik, e 
as të një arti më të rëndomtë historiografik. Ato do të ishin pa 
shpirt e pa frymë dhe pa tërë atë vitalizëm që gufon nga secila 
vijë e pikë e tyre, do të ishin vetëm një informatë shumë e thatë, 
një lajm tepër i përciptë që nuk do të na thoshte asgjë prej gjëje 
për jehun e dramës së përditshme në rruzullin e brendshëm të 
njeriut të paleolitit, për klaviaturën e ndiesive të tij. Ato nuk do 
të ishin sinfoni e lëvizjeve, nëpërmjet të të cilave krijuesi nga ajo 
kohë paraqiti pamje që ngërthenin më vete vallen e tij me jetën, 
të shoqëruarit e tij me vdekjen. Sikur të ishte ndryshe, ato do të 
ishin statike, pa lëvizje, pa mish e pa gjak, pa kurrfarë gjallërie, 
do të ishin një hije krejtësisht e zbehtë që nuk do të mund të 
shihej në pasqyrat e kohërave sikur i vetmi qëllim i atij krijuesi 
të panjohur të kishte qenë - siç do të thoshte Modyi - të vizaturit 
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e bizonit, e jo të paraqiturit gjallë të bizonit. Me fjalë të tjera, 
krijuesi nga koha e paleolititi nuk e kopjoi natyrën, po duke e 
parë dhe duke u nisur nga ajo rrekej të shprehte një natyrë tjetër, 
krejtësisht të veten, autentike të tij. Deri në këtë pikënisje nuk 
arriti ndryshe, pos duke u përqendruar vetëm në atë që ishte 
absolutisht esenciale, duke i shmangur e flakur të gjitha detajet 
e panevojshëm, kështu që ai, në këtë mënyrë, u bë mjeshtër 
komplet në artin e të shprehurit të lëvizjeve dhe që atëherë, në 
paleolit, vendosi një gur të madh në themelin e definicionit të 
vizatimit si art i eliminimit të detajeve të tepërt, i cili definicion 
është  përqafuar nga një shumicë e artistëve modernë (Leonard 
Adam).
Që në ag të artit, pra, që në mjergullat e paleolitit, njeriu-krijues 
bëri përpjekjen për të depërtuar matanë pseudokonkretës që 
e rrethonte, bëri hapat e parë drejt bërthamave të fshehura 
ndër grumbujt e gëzhojave. Në të vërtetë, gjatë krijimit nuk e 
interesonte aqë shumë uji i lumit që vinte e shkonte, po “ajo” që 
sillte kur vinte dhe “ajo” që mbetej pas tij, kur shkonte. E për ta 
fiksuar atë që mbetej, ai duhej të kridhej në thellësitë e lumit për 
ta gjetur “atë” diku në fund të vorbullave të sajuara nga uji që 
vinte dhe shkonte. Thënë ndryshe, nuk e tërhiqte fort rrapëtimi 
që dëgjohej nga të gjithë, po “ajo” që shkaktonte rrapëtimën. 
Kjo, me siguri, nuk ishte kurrfarë ikje nga realiteti objektiv, se 
nga ai - ashtu sikur edhe artistit të sotëm - i vinin impulset, se 
ai e shkaktonte imperativin për t’u orvatur të shprehë “atë” që 
vinte  nga jashtë dhe, të transformuar, ta paraqesë në faqet e 
shkëmbinjve. Dhe në transformim e sipër “gjërat” pastroheshin, 
qëroheshin, kulloheshin, “zvogloheshin” për t’u bërë pastaj më 
të “gjëra” në shkëmb; ato vinin e shndërroheshin në një gjuhë 
figurative që ngërthente më vete palcën e tyre, qenësoren, në një 
gjuhë që me fuqinë e vet për transformime çeli shtigjet që çonin 
kah kristalizimi i shpirtit të njeriut. Kjo gjuhë, krahas rritës së 
segmentit të zhvillimit të arteve, u zhvillua edhe vet e u bë hejzë ku 
ndahet relevantja nga shkuma e dendur e irelevantes që gjithnjë 
përmban «ngjarje» të ndryshme triviale, të ndorme, efemere, të 
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ndiçme, banale e të tjera që asnjëherë nuk kanë qenë në fokus të 
interesimit të njëmendtë të krijuesve të vërtetë të arteve, pra as 
të shkrimtarëve të mirë.
II.
Gjuha e veprave artistike nuk është dhe nuk mund të jetë një 
“gjuhë normale”. Ajo nuk është e tillë as atëherë kur, fjala 
vjen, artisti i fjalës merr e shkruan për “gjërat më normale” 
nga jeta e njeriut. Shenjat e gjuhës së tij janë shenja të gjuhës 
poetike. Kur janë të ngjeshura mirë e mirë pranë njëra tjetrës, 
këto shenja krijojnë aso relacionesh të reja që mund të kyçin 
ndër to eksplozionet dhe implozionet e panumërta jetësore që 
kanë intensitete shumë të larta. Është kështu edhe për shkak 
që “distancat” midis shenjave të një teksti poetik nuk janë 
kurrfarë hapësira boshe. Midis tyre nuk ka vakuume, se po të 
kishte vakume do të këputeshin relacionet dhe shenjat do të 
ishin shtylla telefoni me tela të prerë, të këputur. Në të vërtetë, 
në ato “distanca” gjenden kikat që bashkojnë shenjat, gjenden 
kikat që sajojnë korelacionet e tyre. E tërë temperatura e botës 
emotivo-mediative e shkrimtarit, e tërë pesha e saj, të cilën e 
ngërthejnë më vete këto kika të kredhura në këto “hapësira”, 
në këto “boshllëqe”, në këto “kapërcime” - nuk mund të 
“shihet” as vetëm nga një pjesë e shenjave të tekstit poetik. 
Ajo mund të “shihet” vetëm nga tërësia që sajojnë të gjitha 
shenjat në korelacion me njëra tjetrën, pra, vetëm në kuadrin 
e gjithë sistemit të tyre të lindur në valimin e etheve krijuese 
të shkrimtarit. Të mos mirret parasysh e ndëmjetëshmja, tërë 
ajo që ndodhet midis shenjave, do të thotë që të ndërpriten 
korelacionet e tyre, do të thotë që shenjat të shkëputen nga 
trupi i tekstit poetik e të mbesin diku fort larg tij dhe, si gacat 
kur janë larg zjarrit në vatër, të bëhen thëngjill. Kujtoj se 
është e tepërt të theksoj se një shkëputje e tillë, se një injorim 
i tërë asaj që ndodhet midis shenjave, jo vetëm që vështirëson, 
po kryekreje pengon që teksti poetik të kuptohet. Pikërisht 
këtu qëndron shkaku pse është fare e natyrshme kërkesa 
e shkrimtarëve që lexuesi, përpara se të trokasë në dyert e 
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veprave të tyre, duhet të mësojë t’i lexojë edhe letrat pa germa 
(Shekspir). Ata që nuk dinë të lexojnë kështu, vetëm mund të 
kenë iluzionin se i kuptojnë tekstet poetike, meqë shenjat kanë 
për ta vetëm kuptimin e përditshëm brenda konvencave. Duke 
qenë të pamësuar me gjuhën poetike, atyre u mungon çelësi 
për të kaluar  prakun që i ndan nga bota e teksteve të tilla. 
Për këtë arësye, në botën e komunikimit poetik nuk mund ta 
shohin veten as atëherë kur ndodhen përpara vetvetes. Çdo 
gjë do t’u duket e huaj, e largët, e pakapëshme, e panjohur, e 
pakuptueshme. Madje, as zërin e vet nuk do ta njohin. Edhe 
ai do t’u duket i tjetërkujt. Pse? Sepse, këta s’e dinë ç’është ajo 
që fjalën e lartëson dhe e vë përmbi një klithmë dhe përmbi 
një shushurimë. Kurse ajo që e lartëson dhe e vë përmbi një 
klithmë dhe përmbi një shushurimë është pikërisht tërë një 
fjali që fshihet në një fjalë të vetme (M. Fuko). Tekstet e vërteta 
poetike e provojnë këtë: shenjat e tyre, kur janë në korelacion 
të fortë me njëra tjetrën, kur nuk mirren të pavarura nga njëra 
tjetra, fshehin jo vetëm periudha të tëra, po edhe kaptina të 
tëra. S’do mend, kjo nuk është e mundur të arrihet  nëpërmjet 
të komunikimit normal gjuhësor. Se aty fjalët janë të mbyllura 
në guacën e konvencave. Puna e parë që bën komunikimi poetik 
është  thyerja e guacës dhe çlirimi i tyre. Në këtë mënyrë, siç 
do të thoshte Gaston Bashlar, poezia bashkëkohore e mbolli 
lirinë në vetë trupin e gjuhës dhe për këtë arësye poezia na 
shfaqet edhe si fenomen i lirisë. 
Por, ç’është komunikimi normal-gjuhësor dhe komunikimi 
poetik? A mos janë këto dy “gjëra” që mundojnë vetëm “trurin e 
sëmurë” të ndonjë “dekadenti” A mos është ky vetëm “problem 
borgjez” që nuk meriton të jetë as në periferi të “vëmendjes 
socialiste”?
Derisa ne luajmë kokën me shumë dyshime kur shohim ndonjë 
punim të rrallë kushtuar këtij problemi, komunikimi normal-
gjuhësor dhe  komunikimi poetik nuk po shkoqiten sot vetëm 
në Perëndim. Distinksioni dhe aspektet e ndryshme të tyre 
përimtohen shkencorisht, fjala vjen, edhe  nga Dr. Volfgang 
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Shtivok, profesor i Universitetit në Greisfvald të Republikës 
Demokratike të Gjermanisë. Kështu, është interesant punimi 
i tij “Stilistika në zonën kufitare midis linguistikës dhe 
shkencës mbi  letërsinë” (botuar vitin e kaluar) ku, ndër të 
tjera, bien në sy sidomos pikëpamjet e tij mbi komunikimin 
poetik dhe komunikimin normal-gjuhësor në përgjithësi, si dhe 
mbi supershenjën poetike në veçanti. Si i zhvillon pikëpamjet 
e veta ky shkencëtar, i cili tekst poetik - siç thekson ai vetë 
- konsideron atë tekst që me vetëdije është krijuar nën 
aspektin estetik (si model i figurshëm i realitetit), kurse 
tekst normal gjuhësor konsideron çfarëdo teksti në përdorim 
tjetër funksional?
Në komunikimin normal-gjuhësor, thotë Shpivok, realizimi i 
aspektit gnoseologjik tregon objektin që ekziston në realitetin 
objektiv jashtë vetëdijës së njeriut dhe pavarësisht nga ai, 
kështu që paraqitja e tij vetëm pasqyron objektin dhe relacionet 
e tij në realitetin objektiv. Për këtë  arësye, vëren ai, është 
fare lehtë të verifikohet. Është lehtë, vazhdon Shpivoku, sepse 
paraqitja e tij, respektivisht, domethënja e shenjës gjuhësore 
është e caktuar me konvencë, andaj edhe si pjesë materiale 
e  shenjës së komunikimit është i kuptueshëm nga të gjithë. 
Në komunikimin normal-gjuhësor, sipas këtij shkencëtari nga 
RD e Gjermanisë, vërtetësia e paraqitjes është e kushtëzuar 
kryekreje nga relacioni direkt ndaj realitetit të caktuar, pra, 
ajo varet krejtësisht nga shkalla që tregon a janë adekuate 
paraqitja dhe objekti. Kjo që thotë Shpivoku është shumë e 
qartë dhe tani mund të përfundojmë se një komunikim normal 
gjuhësor i tillë nuk e ngërthen mundësinë e aktit krijues 
artistik, po një veprim të ngjashëm me veprimin e fotografit.
Krejtësisht ndryshe qëndron puna në sferën e komunikimit 
poetik. Shkencëtari nga Republika Demokratike e Gjermanisë 
nënvizon se në komunikimin poetik realiteti objektiv, si i tillë, 
nuk është objekt i paraqitjes. Objekt i paraqitjes është relacioni 
i një subjekti ndaj realitetit objektiv. Sipas Shpivokut, akti 
gneseologjik është presupozim i aktit krijues, por nuk është 
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asesi identik me të. Pse? Sepse, autori i një teksti  poetik, siç 
thotë ky studjues gjerman, nuk i ofron interpretit fotografinë e 
objektit, po i ofron paraqitjen e relacioneve të veta ndaj objektit. 
Supershenja poetike nuk është pra një pasqyrim i thjeshtë i 
realitetit objektiv, po është realiteti objektiv i transformuar, 
gjë kjo që arrihet nëpërmjet të procesit individual gneoseologjik 
dhe vlerësues. Edhe kjo që thekson Shpivoku është e qartë dhe 
tani mund të përfundojmë se komunikimi poetik ngërthen më 
vete mundësinë e aktit krijues artistik dhe përjashton veprimet 
e ngjashme me veprimet e fotografit.
Sa u përket shenjave gjuhësore dhe supershenjës poetike, 
ndërkaq, Volfgang Shpivok vë në dukje se shenjat gjuhësore, si 
konstituentë të supershenjës poetike, nuk mund të dekodohen 
në nivelin e relacioneve direkte ndaj realitetit, po në nivelin 
e relacioneve indirekte - si bartës parcial të funksioneve në 
strukturën e domethënjeve të supershenjes. Sipas mendimit 
të këtij shkencëtari nga Republika Demokratike e Gjermanisë, 
opozicionet e tyre i cakton kundrimi individual, ashtu siç e ka 
menduar vetë autori i tekstit, kurse ai secilën shenjë gjuhësore 
e inkuadron në sistemin kompleks të relacioneve midis 
shenjave dhe, kështu, vetëm si sitem krijon lidhjen semantike 
me realitetin objektiv.
Është çudë pra pse ndër ne nuk bëhet një distinksion i tillë 
i komunikimit normal- gjuhësor dhe komunikimit poetik 
(çfarë e bën - ndër shumë të tjerë - Shpivoku), pse ndër ne nuk 
përimtohen aspektet e ndryshme të këtyre dy «gjërave». Andaj, 
nuk është për t›u çuditur pse njeriu dëgjon diskutime ose lexon 
shkrime që tregojnë se autorët e tyre  kur vlerësojnë tekstet 
poetike, në fakt, nisen krejtësisht nga pozitat e komunikimit 
normal-gjuhësor, nga kërkesat që i shtron ky lloj komunikimi. 
Në raste të tilla, kurshlluesi është fare i pashmangshëm dhe 
evident: ndërmjet kritikut dhe tekstit poetik këputen të gjitha 
kontaktet - teksti poetik mbetet në errësirë dhe shpallet i 
«paqartë», krejtësisht «alogjik», qindpërqind «absurd» dhe larg 
«realitetit», fund e krye «konfuz», aspak i «kuptueshëm». Pse? 
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Sepse, kritiku i tillë nuk është i aftë të lexojë  dhe të përimtojë 
shenjat e një teksti poetik, sistemin e tyre, supershenjën 
poetike; nuk është në gjendje të depërtojë në korelaicionet 
e shenjave të tekstit poetik, në logjikën që fshihet brenda 
tyre, në strukturën e domethënjeve të supershenjës poetike. 
Shenjat e një teksti poetik kritiku i tillë i lexon kryesisht ashtu 
siç mund të lexohen shenjat e një teksti normal-gjuhësor. Kjo 
është fatkeqësi e një kritiku të tillë, nga e cila fatkeqësi nuk 
mund ta shpëtojë shkrimtari, se ai nuk është dhe nuk mund të 
bëhet arësimues ambulant që duhet t›i mësojë njerëzit si duhet 
t›i lexojnë tekstet poetike; kjo është detyrë jo e shkrimtarit, 
po e shkollave  dhe e institucioneve të tjera arësimore, të 
cilat duhet të përhapin dhe të rrënjosin kulturën e leximit të 
teksteve poetike nëpërmjet të përmirësimit cilësor të mësimit 
të gjuhës dhe letërsisë.
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Anton Pashku

EKLIPSI  

Kur u ktheva prej nevojtores, ku për pak nuk më zuni gjumi, 
e ndoshta edhe do të më zinte, e ndoshta edhe do ta bajsha nji 
sy gjumë të mirë sikur duqi i cigares të mos m’i kishte djegë 
gishtat, u ndala para pasqyrës, e krova sjetullën që më digjte 
nga djersa (disa herë me radhë u mora erë gishtave, të cilët nuk 
ishin të mermë, por as të ndohtun nga ndonji gja që tash do të 
kundërmonte randë), mandej shikimi m’u ndal në kërthizë, nuk 
di pse m’u ndal aty dhe pse e shikova aq gjatë kërthizën time, 
mandej e nxora gjuhën, gjithashtu nuk di pse e nxora gjuhën dhe 
pse me te përpiqesha me e lëpi mjekrën e nganjiherë edhe majen 
e hundës sime, ma vonë, në pasqyrë, i pashë dejt e mufatun të 
qafës dhe sytë që i zgurdullojsha gjithnji e ma teper pa dijtë 
pse po i zgurdullojsha aq shum dhe, sytë e mij të zgurdulluem, 
panë në pasqyrë tue lëvizë gjuni i saj i bardhë, gashta e gjunit 
të saj të bukur, e kësaj femne të shtrime në shtratin ku tanë 
ditën e lume, që nga agu e deri më tash, e tash edhe nji grimë 
kohë na ndante prej muzgut, ku tanë ditën e lume, ndejti pa e 
thanë asnji fjalë, dikur u largova prej pasqyrës tue krue edhe ma 
tutje sjetullën dhe u ndala para akuariumit të vogël: dy peshq, 
që s’dukeshin as të mjerë e as të lumtun, as të hutuem e as të 
habitun, pra dy peshq rrijshin pezull dhe gati pa luejtë fare midis 
hapsinës së akuariumit, ndërsa peshku i tretë, që kish disa pika 
të kuqërremta në trup, lëvizte papra poshtë e nalt; lëvizja e tij e 
pazashme nuk më joshte, po mbasi shtrati më dukej si të ishte 
diku në fund të ndonji shkretine të paskajshme, prej nga, herë-
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herë, përhapeshin vetëm ofshamat e saj të lehta, por të gjata, 
që më dukeshin tepër të thekshme, e s’dijsha pse më dukeshin 
aq të thekshme, u shtrina në dysheme, ku kryet e palova afër 
kambës së femnës që kish rrëshqitë e dalë jashtë shtratit, dhe 
vazhdova të shikoj akuariumin e vogël ku, si thash, ishin ata 
dy peshqit bashkë me atë të tretin me disa pika të kuqërremta 
në trup që bridhte poshtë e nalt nëpër akuariumin e vogël e që 
ato lëvizje të tij ma kujtuen, s’di pse ma kujtuen, njimend s’di 
pse e kisha nxjerrë gjuhën dhe isha përpjekë me e lëpi mjekrën 
dhe majen e hundës sime dhe pse i kisha zgurdullue sytë kur e 
pashë veten në pasqytë, me ma pre, me ma pre kërthizën (e pse 
bash kërthizën e jo gjuhën? e pse bash guhën e jo kryet? e pse 
bash kryet e jo kambën? e pse bash kambën e jo thonin? e pse 
bash thonin e jo bash gjuhën?) nuk më kujtohet pse ma kujtuen 
liqenin, atë liqenin artificial atje diku midis malit, ranën e imtë, 
atë pak ranë të imtë buzës së atij liqeni, faqen e zhubravitun 
të atij liqeni artificial. Ma kujtuen ditën kur qemë në atë liqe. 
Mesditën, kur dielli, kështu dukej nga thyemja e gërshetave të 
rrezeve në valë, ish fundosë në liqenin e vogël artificial midis 
malit; dielli në kupë të qiellit ish fundosë në liqenin e vogël 
artificial, në faqen e tij të zhubravitun, dhe tash dukej se çdo 
gja përflakej, thuese edhe uji kallej, e bashkë me te edhe ajri, e 
bashkë me te edhe bregu, edhe mali, e bashkë me bregun e malin 
edhe tanë hapsina, kështu që unë e shihsha sall nji flakada 
gjigant që mbërrinte deri në qiell, e shihsha veten midis atij 
flakadani; megjithëkëtë, as unë as ajo, nuk laheshim, sepse uji 
i liqenit artificial ishte i ftohtë, ma i ftohtë se akulli; djersitesha 
buzë ujit dhe nuk ma mirrte mendja të kridhesha në te, sepse 
kisha dro mos po shtangesha. Ajo, afër meje, rrezitej në heshtje, 
tue u përpjekë me e sajue nji piramidë prej ranës. Kurse, pos nji 
gjinkalle, nuk ndëgjohej asgja tjetër, madje as zhumhuri sado i 
vogël i valëve të liqenit artificial. Së paku, unë nuk ndëgjojsha 
kurrfarë zani. Tanë natyra më dukej memece, e shurdhët. 
Dhe, në atë qetësi, dukej se çdo gja përflakej; flakronte faqja e 
zhubraviutn e liqenit, nëpër atë flakrimë, atje diku matanë, në 
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bregun kundruell nesh, e ajgtojsha nji shkamb dhe ai shkamb 
më dukej si torzo i lashtë posa i nxjerrun prej dheut, pakëz poroz 
(shkëmb poroz?!) dhe si me qenë tue u mundue mos me ra mbi 
valët e ftohta të liqenit artificial. Dikur, papritmas, u ndëgjue 
pingrima e nji zogu. Dhe, ajo pingrimë më trishtoi pamasë. Ajo 
e grisi qetësinë hovshëm; pingrima, për disa çaste, mbet mbi 
liqe, drodhi ajrin, mue më shkuen disa palë krahnezë. Edhepse 
u mundova me e diktue ku qe ai zog, nuk e pashë, por edhepse 
nuk e pashë, më qe tiposun, s’di pse më qe tiposun aty për aty 
në mendje se edhe sikur ta shihsha, nuk do të më dukej i bukur, 
në të vërtetë isha i sigurtë se ai zog nuk ishte zog i bukur, sepse 
pingrima që të trishton, e ajo pingrimë më trishtoi, nuk mund 
të jetë pingrimë e asnji zogu të bukur. E kur treti ajo pingrimë 
e atij zogu, që nuk dukej kund, dhe kur natyra më dukej përsëri 
memece dhe e shurdhët, e pashë, atje dikah matanë, andej kah 
shkambi, nji plim sorrash; sorrat, kur mbërrijtën, u përhapën 
mbi liqe dhe, nga se ishin shumë, qielli u nxi prej tyne, por kjo 
zgjati pak, sepse mandej ikën shpejt dhe ranë e u mëshehën 
në shpinën e malit, kështu që tash, përsëri, ndëgjhohej vetëm 
gjinkalla dhe frymëmarrja e femnës afër meje, që rrezitej në 
heshtje tue sajue piramidën e saj prej ranës.
“Shkuen. Humbën në mal,” thash tue u çuditë me fjalët e mija që 
i shqiptova me vështirësi; m`u ba e qartë se gjuha m`ish trashë 
aq shum sa habitesha si mundej me e zanë goja tanë atë tul.
Ajo nuk u gjegj, por lëvizi; përpiqej me e rrasë krahnorin sa ma 
thellë në ranë.
“Hej, a e ndjeve pak ma parë atë muzikë diagonale?” e pyeta, 
sepse m’u kujtue pingrima. Por, as këtë herë nuk u gjegj. E 
rraste krahnorin në ranë, tue shikue piramidën e saj prej ranës.
“Hej, a e ndjeve atë muzikë diagonale?”
“S’po të marr vesh çka po thue!” tha shpejt dhe tash u përpush 
disa herë në ranë.
“Paj, a e ndjeve atë muzikë diagonale?”
“Diagonale?” tha dhe heshti nji copë herë. “E pse bash diagonale?”
“Po çfarë qe?”
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“Kurrfare.”
“Kështu po thue pse qe pa pare.”
“Jo pse qe pa pare, po pa çarape?”
“Pra, kurrfare?”
“Sepse, nuk qe vertikale!” tha dhe në buzë iu duk nji fije gazi.
“Kështu po thue ti.”
“Unë po them kështu, po ti?”
“Unë thash.”
“E çka the?”
“A nuk ndëgjove, a kaq shpejt harrove?”
“Unë jo, po ti!”
“Çka?”
“Harrove!”
“E çka harrova?”
“Unë kujtova...”
“Se më idhnove!”
“Unë kujtova... se të gëzova!”
“Pse harrova?”
“A njimend harrove?”
“Mo’, se më turpnove!”
Ajo vazhdonte të përpushej në ranë. E shihsha tue rrasë 
krahnorin në ranë dhe s’dijsha pse e rraste krahnorin në ranë, 
pse e shtynte ranën me krahnor. Ndoshta e shtynte me krahnor 
për të mundë me veprue ma shpejt me dorë, ma shpejt me duer, 
para syve të vet e sajonte atë piramidë, e cila, nga ajo pozitë, 
sigurisht i dukej e madhe.
“Ti mendon se ke të drejtë?”
“Me ia prishë qetësinë ranës!”
“Mue. Ti mendon se ke të drejtë!”
“Që piramida ime të ngritet përpjetë!”
“T’i lamë shpotitë!”
“Pse, a mos po të humbin dhitë?!
“Ah!”
“E pse s’thue: oh!”
“Of!”
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“Mblidhi mendët e mos fol përçartë: ti harrove, prandej u 
turpnove. Po ç’faj kam unë e gjora pse ty të trembin do sorra?!”
“Po ty moj boboreshë a po të duket se je burrneshë?!”
“Ndoshta s’jam burrneshë, por diç prej meje po reshë!”
“Bre!”
“Dre!”
“Eh, moj bobla e mjerë!”
“Eh, or bobol i gjorë!”
“Po ti nuk je as shi as borë!”
“Jam ajo që mbaj ranë në dorë.”
“Ti je gjizë!”
“E ti s’je bizë.”
“Kurr s’kam dashtë me qenë bizë, po shtizë.”
“Po kizë?”
“Unë?”
“Vetë më ke thanë!”
“Unë?! Kizë!... Kurr nuk të kam thanë.”
“Paj vetë më ke kallxue...”
“Pasha babë e pasha nanë...”
“Përsëri paske harrue!”
“Po thue?!”
“Lum për mue, me ke duhet me mejtue!”
“A mos e ke me mue?”
“Qofsh bekue!”
“Amen.”
Dhe, heshta. Ajo, tash, lëmonte faqet e piramidës së saj prej 
ranës, të cilën e ngrihte para syve të vet, ndërsa unë u shtrina 
dhe kryet e palova, e palova kryet pranë atij grumbulli të ranës. 
Piramida, tash, nuk më dukej ashtu si më ishte dukë pak ma 
parë. Para se të shtrihesha, piramida e saj më dukej fare e vogël, 
për mos me thanë sa nji gogël, nga nalt dukeshin të gjitha anët 
e saj dhe e shihsha aq mirë si ta kisha në shuplakë të dorës; ajo 
edhe tash, s’donte mend, ishte e vogël, por tash, megjithëkëtë, 
e shihsha vetëm nji faqe të saj, vetëm nji anë, madje vetëm nji 
pjesë të anës kah unë, madje-madje vetëm nji pjesë fare të vogël 
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të anës kah unë, sepse nga ajo afërsi nuk mundsha me pa ma 
shumë, me e pa tanë atë anë, secilën imtësi të saj. Piramida, 
tash, më dukej shumë e madhe, dukej fantastike, maja e saj 
mbërrinte deri në qiell, prekte kaltërinë e kupës së qiellit, ndërsa 
unë isha poshtë, më dukej se kisha mbetë disi nën te, më dukej 
se, sa ma tepër që ngritej përpjetë ajo maje e asaj piramide, 
unë mbetesha gjithnji e ma shumë nën te. E ajo, papra, ngritej 
përpjetë. Por mue nuk më interesonte fare pse ajo maje ngritej 
përpjetë e unë mbetesha nën te, poshtë; në të vërtetë, ajo më 
dukej qesharake, më bante me qeshë ajo piramidë e saj. Por, 
megjithëkëtë, unë nuk qeshja, sepse pritojsha me qeshë me atë 
gja fare të parandësishsme, me atë maje të piramidës së femnës, 
e cila punonte me kujdes të madh, me nji kujdes të pashëmbullt 
që te unë shkaktonte nji habi që s’kish as fill e as mbarim. Mbasi 
më dukej punë shumë e marrë, grumbullimi i ranës më dukej 
punë shumë e marrë, mbasi më dukej krejtësisht e pakuptimtë 
tanë ajo lëvizje e duerve të saj, e gishtave të saj të gjatë me 
thoj jashtëzakonisht të bukur, edhepse, pra, s’ishin të ngjyem si 
thojtë e të gjitha femnave që i njoh, mbasi më dukej, pra, i kotë 
tanë ai mund i saj që derdhej mbi atë ranë, mbi atë piramidë prej 
ranës, të cilës fryma e parë  do t’ia rrëmbejë majen e pastaj edhe 
do ta rrafshojë plotësisht, ktheva kryet dhe dielli, që ish në zenit, 
zu të përpiqej që të kridhej në sytë e mij; ai përpiqej që të kridhej 
fuqishëm në sytë e mij, aq fuqishëm sa më dukej se bebzat e syve 
të mij qenë shndërrue në thërmia të ndriçme, të cilat, nji nga 
nji, shkëputeshin prej syve dhe fluturojshin përpjetë, tue tretë 
e tue u zhdukë në hapësinë. Kuptohet, ky dhunim i diellit nuk 
më pëlqente, kështu që nuk lejova që të kridhet edhe ma tutje në 
syte e mij; menjiherë e dëbova atë dritë lëbyrëse; i mbylla sytë. 
Tash isha i qetë; rrijsha në errësinë, ndërsa trupin përpiqeshin 
me e la rrezet e diellit. Kurse errësina ishte diçka tjetër: nuk 
shihsha kurrgja dhe mue më dukej se flladitesha nga ftoftësia 
që rreshte prej saj, prej asaj perdeje të zezë. Tash, mbrendë, 
freskohesha, kurse jashtë rrekej me më shtrëngue sa ma fort 
pisku i vapës. Por, unë iksha prej piskut të vapës: strukesha 
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gjithnji e ma shumë e me andje të madhe në errësinën mbrapa 
syve të mij.
“Oho, paska zanë me të qeshë shtegu i ballit,” tha ajo.
“S’duhet të çuditesh, tash jam larg hallit,” thashë.
“A edhe ty po të mundueka farë halli?”
“Kështu, si ti, s’flet as bakalli.”
“Edhe bakalli âsht njeri.”
“Po, ai di shum mirë me shti turshi.”
“S’ma kallxove hallin.”
“Pse ma përqeshe ballin?”
“A ky qe halli yt? A kjo të paska mbetë në fyt?!”
“As në fyt e as në tytë, sepse kjo nuk qe pykë,” i thashë. “Moj 
boboreshë me vathë në veshë, kur më the ti se paska zanë me më 
qeshë shtegu i ballit, unë të thashë: tash jam larg hallit!”
“Ashtu. Po çfarë halli paske pasë?”
“A të flas?”
“Hajt, se nuk të gërgas!”
“Ja, ky qe halli im: s’erdhi kush me i mbushë do thasë!”
“Thasë?!”
“Me vapë!” 
“Or i panafakë...”
“Po, po, tash do të thuesh se jam rrokatë.”
“Natyrisht...”. 
“Por s`jam në torishtë”.
“Natyrisht, taman aty je. Po mirë, a s’po të duket, se ke shkallue, 
kur ti thue: vapë.”
“Me vapë!”
“Me vapë!”
“E ç’me i thanë kësaj, moj e ngratë?”
“Po kjo s’asht vapë... Oh, sa mirë, sa mirë...” tha ajo dhe e ndjeva 
tue marrë frymë.
“Sa mirë?! E çka asht mirë?”
“A s’po sheh se po fryn i madhnueshmi zefiri!”
“Eu, i madhnueshmi zefir! Po fryeka zefiri! Hej more hej, tash do 
të thotë edhe borej!”
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“S`them boreji e as euri, po zefiri.”
“Nuk ia qëllove, jo pahiri!”
“Hajt ti, hajt, se s’di ç’asht moti!”
“Gabon. Sa për erna, s’asht kush ma i zoti. Thue zefiri, po ky 
asht noti!”
“Loti? “
“Jo loti, po noti. A po e sheh, ti s’di ç’ asht moti. Prej jugut, prej 
jugut na vjen noti qëmoti. Prej jugut, prej jugut të tij na vjen 
noti dhe shiu, dhe shiu fill mbas tij.”
“Ti po thue se këtij s’i thonë zefir?”
“Nëse këtij i thonë zefir, edhe unë jam safir!”
“Ashtu...”
“Kështu!”
“Ti s’je as sa e zeza e thonit safir, ti je vetëm nji qafir. Nejse. Po 
ç’t’u deshtën thastë me i mbushë me vapë? Kush mundet me i 
mbushë thastë me vapë?!”
“Me vapë?!” pyeta me habi.
“Mos e shti kryet në hi!”
“Thastë me i mbushë me vapë?!”
“Kështu, pak ma parë, ke kllapuritë!”
“Me vapë... Paskem kllapuritë... Thastë...”
“Hej, a mos po kujton se jam la në letë, si ti që paske harrue kaq 
shpejt?”
“Me vapë... Thastë... Hamadreq...”
“Çili sytë, o fatkeq!”
“Pse ma përqeshe ballin?”
“Çili sytë e në errësinë mos u myk!... Po, po, e di çka do me 
thanë: më le rahat, sepse kur i mbyll sytë, jam i lumtun, jam 
i lumtun, sepse nuk i shoh gjanat; kur i shoh gjanat, ato më 
mundojnë, ato më shtrëngojnë të mendoj, e unë s’due të mendoj, 
sepse kur mendoj, më duket se jam kokërr nën gurin e randë 
të mullinit!... Mos ma thuej këtë, sepse këtë ma ke thanë edhe 
dje, edhe pardje. Mos ma thuej, sepse kjo asht nji marri, të cilën 
s’duhet me ia thanë kurrkujt!”
“Pse ma përqeshe ballin?”
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“Megjithëkëtë, kjo të paska pasë mbetë në fyt! E pse the se kjo 
nuk të paska mbetë as në fyt e as në tytë, sepse s’asht pykë? Çili 
sytë, e mos u myk!”
“Pse ma përqeshe ballin?”
“Çili sytë, se s’due ma me ta përqeshë as hallin. Hallin tand që e 
harrove para se e kallxove.”
“Pse...”
“Çili sytë, e mos e përmend ballin, se për qiell e për tokë do ta 
kalli malin!”
Dhe, më pickoi. Ky qe nji pickim i papritun, i cili ma këputi 
prej zemrës nji klithje të ngjashme me klithjet e atyne që janë 
zemërzhuritun. Dhimba e shkurtë, por shumë e fortë, më zgjoi. 
Çela sytë dhe i thashë:
“Pse moj boboreshë je çue kaq shumë peshë!”
Ajo nuk bëzani. Më shikonte me dhimbsuni.
“Boboreshë, moj boboreshë, a po të duket se jam shesh, ku ti 
mundesh me ba përshesh...”
Ajo e rrëxoi shikimin e vet kah piramida e saj prej ranës. Kurse 
unë u çova dhe, rreth saj e piramidës, lodrova. Dikur u ndala 
pranë saj dhe afër piramidës, në skaj. Tash, nga nalt, piramida 
më dukej përsëri e vogël, shumë e vogël, taman sa nji gogël. Ajo i 
lëmonte anët e piramidës ku, aty këtu, thyheshin rrezet e diellit, 
kështu që disa pjesë të piramidës së saj shkëlqenin aq shumë, 
thuese ishin sajue me gurët ma të çmueshëm. Hove-hove, tanë 
piramida e saj prej ranës vizullonte fuqishëm dhe ajo vizllimë, 
në sytë e mij, mbërrinte furishëm. Por unë mbrohesha prej 
vizllimës së piramidës së saj, tue kthye kryet herë djathtas e 
herë majtas, ose tue rrasë turinin në shuplaka të duerve; dikur i 
largojsha gishtat prej njani tjetrit dhe, si me dro, si nëpër grila e 
me shumë dro, vazhdojsha me e shikue piramidën e saj të vogël, 
e cila, ta përsëris edhe njiherë, më dukej tamam sa nji gogël.
“Ulu e mos më rri mbi krye si kacabû!”
“Po nuk mund të rrij kacû...”
“Nëse s’mundesh me ndejtë kacû, mos më rri mbi krye as si 
kacabû!”
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U shtrina pranë saj dhe piramidës. Tash, përsëri, më dukej e 
madhe, fantastike. Maja e saj e prekte qiellin.
“Mirëpo, moj boboreshë, pse po lodhesh kaq fort!”
“Ty çdo gja të duket kot.”
“Por kjo piramidë nuk do të qëndrojë dot.”
“As nji motmot?”
“Mos u tall, a s’po e ndien këtë erë të quejtun not?”
“Pse quhet not, s’do me thanë se s’duhet të punohet sot?”
“Po kësaj s’i thonë punë!”
“Oho, të ndërtosh nji  piramidë, s’i thankan punë! Uh, e gjora 
unë!”
“Bre!”
“Dre!”
“Bre, punë...”
“T’u thaftë goja e u bafsh shkrum, more pllumb!”
“Boboreshë, rri urtë e butë, mblidhi kambët e mos i qit jashtë 
plafit!”
“Ti rri urtë e butë, se nuk je tue pa gja mbas kodrës së pilafit!”
“Të lodhesh, më beso, asht kot. Po i laj duert, unë i ngrati.”
“Taman si Pilati. I tillë ke qenë gjithmonë, zatën.”
“Hëm, zatën...”
“Ti po mendueke se pa qitë skortën e zen troftën?!”
“Troftën?!
“Pa e qitë skortën!”
“A piramida prej ranës qenka skortë!”
“Më fal, ti s’po sheh, piramida ime asht troftë!”
Dhe, dy sorra krokatën. Fluturojshin mbi liqe, ngadalë. Mandej, 
shpejt, u zhdukën në shpinë të malit. Tash, përsëri, tanë natyra 
më dukej e shurdhët, memece. As liqeni nuk bëzante. Asgja nuk 
ndëgjohej.
“Therra, vetëm therra,” thashë. “Këtu ka vetëm therra!”
“Solitera, këtu ka vetëm solitera,” tha ajo. “Madje, me frigorifera!”
“Therra!”
“Solitera!”
“Kitera!”
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“Rrnoftë pranvera!”
“Edhe dimni asht stinë!”
“Por, ai asht vetëm për zotninë!”
“Ndalu pakëz, se due me shkue deri në Mozambik!”
“Atje njerëzit i varin në fik”.
“Mos!”
“Vdekja ka lindë në Los Alamos.”
“Vdekja ka lindë në Los Alamos?”
“Në Hiroshimë ka vetue, zemrat tona i ka shitue.”
“Tmeri i paska pushtue?”
“Jo vetëm ata, por edhe mue.”
“Prandej paske frigë!”
“Ah, jo! Kjo s’ asht frigë, po digë!”
“Prandej po i fryeke kosit?”
“Ah, jo! Po ndihmoj me ia ndalë turrin Los Alamosit.”
“Me çka? Me këtë piramidë?!”
“Me këtë digë.”
“Por, nji piramidë nuk mund të quhet digë?”
“Ka edhe shumë të tjera, hiç mos ke frigë.”
“Pa ndal njiherë, se tash m’u kujtue, a më the ti mue se kjo asht 
troftë?”
“Po. Të thashë: pa qitë skortën mbetesh pa troftë.”
“Ani. Pra, broftë!”
“Ti po mahitesh, por unë e kam njimend: më gëzoftë!”
Papritmas, u ndëgjue pingrima e atij zogu. Dhe, përsëri, kjo 
pingrimë më trishtoi pamasë. Edhe këtë herë e grisi qetësinë  
hovshëm; pingrima, për disa çaste, mbeti mbi liqe, drodhi ajrin, 
mue më shkuen disa palë krahanezë. Ashtu si herën e parë, 
edhepse u mundova me e diktue ku qe ai zog, nuk e pashë, 
por edhepse nuk e pashë, përsëri më qe tiposun, s’di pse më qe 
tiposun aty për aty në mendje se edhe sikur ta shihsha; nuk do 
të më dukej i bukur, në të vërtetë, edhe këtë herë, ndoshta ma 
shumë se herën e parë, isha i sigurtë se ai zog nuk ishte zog i 
bukur, sepse pingrima që të trishton, e edhe ajo pingrimë më 
trishtoi, nuk mund të jetë pingrimë e asnji zogu të bukur. Dikur, 
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u shue edhe ajo pingrimë. Tash, ma shum se asnjiherë ma parë, 
tanë natyra më dukej e shurdhët, memece. Më dukej se kish ra 
fashë çdo gja.
“Ah, jo, jo. Therra, këtu ka vetëm therra. S’pate të drejtë kur the 
se këtu ka vetëm solitera.”
“Ka, ka solitera. Çka s’ka këtu! Ti s’po do me pa, po na vjen vera 
kah dera!”
“Me manaferra?”
“Me tana të mirat që mund t’i sjellë vera.”
“Edhe me atë që e quejnë Ares e që, pa pritesë, i sulet kresë?”
“Ah, jo. Atij po ia vejmë nji presë.”
Apo edhe me atë që e quejnë Anubis?”
“Ah, jo. Ky edhe pak mundet me xhezdisë, sepse, shumë  shpejt, 
do ta varim në lis.”
“Ose me atë që e quejnë Gorgonë?”
“Ah, jo. Atë do ta përzamë përgjithmonë, në ndonji xingonë.”
“Po ti moj boboreshë me vathë në veshë, të gjithë, të gjithë i 
përcolle shumë shpejt!”
“Njimend, me ta s’asht lehtë, por, dikur, me siguri, do të biejnë 
në rrjet.”
“O, po kësaj i thonë vetëm utopi. Aman, mos më sjell mërzi!”
“I lumi ti, a edhe ma qenke në kllapi?”
“Po e shoh, ty kjo utopi të paska ba fi.”
“Hajt, mos fol si fëmi”.
“Mirë, moj e ngratë, po thue se kjo s’ asht përrallë e gjatë. Po 
a di me më kallxue, deri kur, deri kur do të zgjasë kjo përrallë, 
deri kur?”
“Deri kur, more burr, të mos e ndërtojmë të gjithë nji urë. Nji 
urë! Deri kur? Ngadalë, punët e mira s’vijnë valë-valë!” 
“Valë-valë?!”
“Si do të vijnë valë-valë kur ti s’ec as ngadalë? Ti duhet me ecë, 
e jo me na lodhë me fjalë!”
“Ndal, moj ndal pakëz, se më lodhe! Ndal, moj, ndal pakëz, se 
due me shkue në Mozambik!”
“Shko. Atje njerëzit i varin në fik!”
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“Mos!”
“Vdekja ka lindë në Los Alamos.”
“Vdekja ka lindë në Los Alamos?”
“Në Los Alamos.”
“Çka do të bahet me atë që quhet los? Çka do të bahet me atë që 
quhet losos?”
“Vdekja ka lindë në Los Alamos.”
“Mos!”
“Jo. Na do t’i themi: shporru!, e jo: aman, mos! Shporru, se të 
gjithë e duem nga nji lotos. Të gjithë kanë të drejtë me e pasë 
edhe me e dashtë nga nji lotos, prandej, Los Alamos, s’ke të 
drejtë me e prekë asnji lotos! Pse, athue s’ka të drejtë të jetojë 
edhe ai los? Fuqinë tande, Los Alamos, do ta shfrytëzojmë jo 
vetëm për kozmos; do ta shfrytëzojmë që secili të ketë me ngranë 
jo vetëm bukë e kos. Los Alamos, ndale turrin e mos e prek asnji 
losos, asnji losos, sepse nji losos, që e ze peshkatari, mundet, Los 
Alamos, peshkatarin me e sosë! Nji losos i vdekun, asht nji lotos 
i venitun! Nji lotos i venitun, asht nji yll i fikun! Nji yll i fikun, 
asht nji njeri i vdekun! Los Alamos, na po të themi: shporru!, e 
jo: aman, mos!”
“Po, po: therra, këtu ka vetëm therra!”
“Jo, jo: në këtë, në këtë piramidë, që asht digë, ka solitera!”
“Therra!”
“Solitera!”
“Pa të tjera. Therra!”
“Frigorifera!”
“Kitera!”
“Rrnoftë pranvera! Rrnoftë vera!”
“Po dimni? Edhe atij i thonë stinë! Po acari? Po fraqi...” thashë, 
por s’deshta me thanë vetëm kaq, deshta me thanë edhe diçka 
tjetër, por mbi liqe i pashë, së pari, nja dhetë a pesëmbëdhetë 
sorra, kurse mandej, nji grimë ma vonë, qinda sorra, mija sorra 
e ndoshta miliona sorra që mbuluen qiellin dhe e zunë diellin. 
Qielli ish trazue dhe dukej se donte me u rrotullue; qinda, mija 
e ndoshta miliona sorra s’bajshin tjetër vetëm se krokatshin 
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mnershëm. Asgja nuk ishte si ma parë; nuk dukej ma se dielli 
ish fundosë në liqenin e vogël artificial midis malit, në faqen e tij 
të zhubaravitun, nuk dukej se çdo gja përflakej, se edhe uji  
kallej, se bashkë me te kallej edhe ajri, e bashkë me te edhe 
bregu, edhe mali, se bashkë me bregun e malin kallej edhe tanë 
hapsina, kështu që unë, tash, nuk shihsha kurrfarë flakadani 
gjigant që mund të mbërrinte deri në qiell, deri në kupë të qiellit. 
Nji terr i hollë i ishte qepë natyrës; në syprinën e liqenit 
korkollitej vetëm hija e zezë e qinda, e mija, e, mija, e, ndoshta, 
miliona sorrave që krokatshin pajada. Unë, kaplue nga nji dro e 
pakufishme, të cilën s’e kisha të qartë as vetë, e shikojsha hijen 
e zezë që korkollitej në faqen e liqenit të vogël artificial, tue i 
thanë: “Boboreshë, mos i shiko, se munden me të shurdhue!” E 
ajo, fare e qetë, më thoshte: “Mos i ndëgjo, se munden me të 
verbue!” E terri, terri bahej gjithnji ma i dendun; dielli nuk 
rrënjente ma, ate e kishin mëshehë sorrat, ku me dijtë se në 
cilën anë, se në cilin cep të qiellit ishte strukë. E sorrat, tue 
krokatë, ma shtinë datën; u çova dhe e kapa llanën e saj, e 
shikova drejt në sy dhe deshta me i thanë se unë paskem pasë të 
drejtë kur pata thanë se po fryn noti, e jo zefiri, se po fryn noti, 
nga i cili prishet moti, mbasi prej jugut, prej jugut na vjen noti 
dhe shiu, dhe shiu fill mbas tij; po s’thashë gja, sepse edhe ajo e 
shihte se ky qe noti, i cili, në krahët e tij, solli do shi. E çova në 
kambë, por s’donte me ecë; thoshte se noti do të tresë shumë 
shpejt dhe se ne do të na lejë të qetë. S’e përfilla; e tërhoqa 
fuqishëm dhe e shtrëngova që të lëshohemi rrezgabjezga. Dhe, 
rrezgabjezga, dolëm në rrugën e asfaltueme. Aty m’u kujtue 
piramida e saj prej ranës dhe i thashë se noti e shiu do ta kenë 
rrafshue atë piramidë. Ajo, tue pushue pakëz në shi, më tha se 
ndoshta noti e shiu do ta kenë rrafshue atë piramidë, por kjo, 
simbas mendimit të saj, s’donte me thanë gja: “Edhe nëse ka ra, 
këtë herë, nji mijë  të tjera janë ngritë përnjëherë!” Këtë mendim 
e përsëriti gjatë tanë rrugës, deri në banesë, ku mbërrijtëm në 
ag. Në të vërtetë, fjalët e mbrama, që i ndëgjova prej saj, në ag, 
ishin këto: “Nëse ka ra, këtë herë, nji mijë të tjera janë ngritë 
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përnjiherë!” Mbas këtyne fjalëve, në heshtje, u xhvesh dhe u  
shtri në shtrat. Mbas këtyne fjalëve, në heshtje, edhe unë u 
xhvesha dhe u shtrina në shtrat, pranë saj. Deshta me e përpjekë 
trupin time me trupin e saj, por ajo u largue. Deshta me i fërkue 
kambët e mija me kambët e saj, por ajo, ngadalë, kambët e veta 
i largoi. Ndejta edhe pak në heshtje, tue i shikue supet e saj të 
plotë, të bukur, mandej qafën hollake dhe dikur, tue afrue kryet 
ngadalë, provova me e puthë thimkën e gjinit kah unë, por ajo, 
kinse padashtas, lëvizi, u largue edhe pakëz në shtratin e gjanë 
dhe ma ktheu shpinën. I thashë: “M’i marrsh të ligat!” E ndjeva 
tue përbi pështymën, mandej tue krratë me zor dhe unë isha i 
sigurtë se ajo ishte shtatë ditë e shtatë netë larg gjumi të parë. 
Edhe unë ia ktheva shpinën shpinës së saj, edhe unë e përbina 
pështymën, edhe unë mandej fillova me krratë, në fillim me zor, 
por, ma vonë, gjumi u zdorgj në qepallat e mija dhe unë rashë në 
do rrathë, u ngatrrova në do rrathë; ata rrathë, më dukej, ishin 
prej hekurit dhe rrapllojshin pa masë; më vinte çudi si rrapllima 
e atyne rrathëve, që i shihsha aq mirë në andërr, nuk më zgjonte, 
nuk ma zhdavaristen gjumin; për matepër, rrapllima e tyne, më 
dukej në andërr, e forconte gjumin tim, nuk e lente me u largue 
prej syve të mij. Rashë në ata rrathë, që sakaq shumoheshin dhe 
dikur, me ta, u mbështolla plotësisht; tash më dukej si të isha në 
ndonji kacë, ku çdo tingull jehonte çuditshëm, ku secili tingull, 
të cilin e shkaktojsha, çoroditej në atë hapësinë të zbrazët dhe 
ashtu i çorroditun sillej vërdall në mbrendësinë e asaj kace, në 
të cilën e kisha mbyllë veten. Dikur, rrathët, nji nga nji, ranë e 
u shpërndanë rreth meje. E mora nji dhe e kapa në të dy anët; 
fluturova përpjetë, mandej rashë pingul, mandej përsëri 
fluturova përpjetë, mandej përsëri rashë pingul dhe, këtë herë, 
nga nalt, më dukej se po çahej në dysh ai shkambi matanë 
liqenit, që më dukej si torzo i lashtë posa i nxjerrun prej dheut, 
pakëz poroz, pra - më dukej se po çahej ai shkamb jo njiherë, por 
shumë herë, sa herë që bijsha pingul më dukej se çahej ai shkamb 
në dysh, më dukej se bahej gati me më gëlltitë, por, posa 
mbërrijsha, bashkhej përsëri dhe unë përsëri fluturojsha 
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përpjetë. Kështu, fluturova e rashë pingul disa herë dhe aq herë, 
posa bashkohej ai shkamb, maje tij e shihsha nga nji drandofille 
të kuqe, të cilën e këpuste dora e femnës, që përgjakej nga 
gjembat e drandofilles. Nuk di sa herë i kam pa ata rrathë, nuk 
di sa herë e kam pa atë shkamb tue u ça në dysh dhe prap tue u 
bashkue, gjithashtu nuk di sa herë e kam pa dorën e femnës, që 
përgjakej tue i këputë drandofillet e kuqe si gjaku maje atij 
shkambi, por e di se kur u zgjova, u zgjova i lodhun, i rraskapitun. 
Sytë i kisha çelë, por për disa çaste nuk m’u kujtue vendi ku 
isha. Dikur mora frymë dhe u ktheva kah ajo; rrinte pa lëvizë 
dhe e humbun në mendime. Thueja se vetiu, dora më shkoi në î 
të saj. Gishtat e mij e prekën lëkurën e saj. Nuk lëvizi. Por, e hoq 
dorën time posa ndjeu se dojsha me e afrue trupin e saj kah 
trupi im. S’i thashë gja. Ndeza cigaren, e thitha thellë tymin e 
parë, mandej u çova, dola prej shtratit dhe fillova me fishkëllue 
pa lidhje. Fishkëllima ime, duket, nuk i bante kurrfarë 
përshtypjeje asaj. Mandej mejta me fishkëllue dhe zuna me 
qeshë me zor. Por, as të qeshunit tim, duket, nuk i bante 
kurrëfarë përshtypjeje asaj. Mandej e mora pakon me cigare dhe 
shkrepsen, i rashë kryq e tërthuer dhomës, i rashë me shkelm 
edhe ballnikut të shtratit, por as këtë herë nuk lëvizi. Ajo 
mendonte, mendonte shumë dhe, duket, kurrgja nuk i bante aq 
përshtypje të madhe asaj sa me e nda prej mendimeve të veta. 
Ika në nevojtore. I gjeta do copa gazetash të vjetra. Tue pi cigare 
mbas cigareje, e lexojsha me za herë njanen herë tjetrën copë; 
prej nji lajmi, fill kalojsha në tjetrin; prej nji rreshti, fill kalojsha 
në rreshtin tjetër, prej nji titulli, fill kalojsha te titulli tjetër. 
Çirresha në nevojtore. Çirresha aq fort, sa ndoshta më kanë 
ndëgjue edhe fqinjët. Asht e pamundun të mos më ketë ndëgjue 
edhe ajo. Megjithëkëtë, ajo heshtte. Ajo heshtte, sepse ajo, duket, 
vetëm mendonte. Ajo, tash, si të mos kishte nge me i ndërrue së 
paku dy fjalë. Heshtte. Dikur edhe unë heshta; braktisa copat e 
gazetave të vjetra me lajme ndoshta për të tjerët shumë 
interesante, por për mue fare të rëndomta, të cilat, megjithëkëtë, 
pak ma parë i lexova me za shumë të fortë në nevojtore vetëm e 

KUJTESË ANTON PASHKU



174

vetëm për ta thye heshtjen, të cilën nuk e trazonte ajo që rrinte 
në shtrat pa bëza. Dhe, kisha fillue me u kotë. Ndoshta kish me 
më zanë edhe gjumi në nevojtore sikur duqi i cigares të mos m’i 
kishte djegë gishtat. Brofa në kambë dhe u ktheva në dhomë, ku 
u ndala para pasqyrës, e krova sjetullën që më digjte nga djersa, 
mandej shikimin e ndala në kërthizë, mandej, në pasqyrë, pashë 
gjunin e saj të bardhë, pashë tue lëvizë gjuni i saj i bukur, gashta 
e gjunit të saj, dhe dikur u largova prej pasqyrës dhe u ndala 
para akuariumit të vogël, ku i pashë peshqit, ku, mandej, u 
shtrina në dysheme, ku kryet e palova afër kambës së saj. I 
shikojsha edhe ma tutje ata peshqit, ata dy peshqit që rrijshin 
pezull midis akuariumit të vogël, dhe atë peshkun tjetër me disa 
pika të kuqe në trup që lëvizte papra poshtë e nalt, kur, 
papandehë, femna këceu prej shtratit; për pak nuk më shkeli.
“Eu,” thashë. “Moj boboreshë, përsëri po do me u çue peshë! Po 
ti njimend po kujtueke se unë qenkam shesh ku ti mundesh  me 
ba përshesh!”
Ajo, në heshtje, vishej. Shpejt.
“Boboreshë, ku po do me shkue? Pse po ngutesh?”
Ajo, në heshtje, vazhdonte të vishej. Pa folë.
“Kah?”
Nuk gjegjej. Më shikonte shtrembët.
“Ku? Kah?”
Në vend të përgjegjes, i lëpini buzët. Tash i vishte çorapët. Edhe 
njiherë m’u rras në sy bukuria e gjunit të saj.
“Më duket se s’asht punë aspak e njerëzishme me e braktisë një 
shok pa i thanë, së paku, lamtumirë!”
Ajo rrudhte krahët. E kruente edhe veshin.
“Kah je nisë? Ku po do me shkue?”
Nuk bëzante; në heshtje i krihte flokët.
“Ku? Kah?”
Tash nuk më shikonte ma shtrembët; tash më shikonte 
dhimbshëm.
“Pse t’u ka lidhë gjuha? Çka të ka gjetë?!”
Iu afrue pasqyrës. I fshini buzët me facoletë. I fshini edhe sytë. 
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Tri katër herë i fërkoi sytë me facoletë.
“Pse nuk po rri këtu?”
Ajo u drejtue para pasqyrës.
“Rri këtu. Ç’po të duhen ty piramidat, digat!”
Vrik e ktheu kryet. Më shikoi mjaft shumë, por nuk ma tha asnji 
fjalë. Dikur, përsëri, i rrudhi krahët.
“Që, a po e sheh, nji mizë!” e ndigjova, ma në fund, zanin e saj. 
“Qe, a po e sheh, këtë mizë?
“Po, po e shoh këtë mizë.”
“Ajo po lëviz.”
“Kjo mizë, po lëviz. Tamam. Nuk dyshoj. Kjo mizë po lëviz.”
“Kjo mizë, po lëviz... E ti s’je bizë... Kjo mizë, po, po lëviz... E ti 
s’je kizë... Miza, miza po lëviz!...”
“Tamam. Nuk dyshoj. Ti ke plotësisht të drejtë: kjo mizë po 
lëviz!”
Ajo filloi me dënesë. Dikur ia plasi vajit.
“Pse po qan? Edhe unë po them: kjo mizë po lëviz!”
Tash, vetëm vaji ndëgjohej.
“Çka ke?... S’po kuptoj... Nji mizë, po lëviz... ani, çka?” thashë 
dhe habia ime s’kish as fill as mbarim tue pa këtë mjerim: ajo 
vajtonte e mallkonte dhe unë s’dijsha pse vajtonte dhe pse 
mallkonte.
“Ani, çka?... Po a s’po e sheh... këtë mizë... që po lëviz?...
“Mirë, po e shoh këtë mizë që po lëviz! Ani, çka? Po e shoh këtë 
mizë... Ani? Çka po të ban kjo mizë? Nji mizë, po lëviz! Hëm...”
Plasi nji vaj edhe ma i madh, nji vaj edhe ma i thekshëm, nji vaj 
edhe ma i fuqishëm. Ajo u binte tamthave ashtu, thuese i kishte 
vdekë kush, dhe kur e shihsha tue u ra tamthave për shkak 
të nji mize që tash po lëvizte, nuk dijsha, njimend nuk dijsha 
si me e spjegue tanë këtë vaj të saj, tanë këtë vaj të femnës që 
dikur, tue zanë në thue, u sul kah dera për të dalë jashtë me 
fluturue. Ajo edhe e çeli derën, ajo edhe doli jashtë në korridor. 
Dhe, jashtë, vaji i saj i shqetësoi fqinjët, të cilët, gjithashtu, 
dolën menjiherë në koridor. Unë i ndëgjojsha fqinjët tue pyetë se 
çka kishte ajo që po vajtonte, por s’e ndëgjojsha ate tue u dhanë 
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përgjegje. Dikur i ndëgjova fqinjët tue britë:
“Ku me dijtë, more vëlla, çka do t’i ketë thanë ky në kllapi!”
“More, ai le të flasë në kllapi, po unë s’due të jetoj në mulli!”
U çova dhe e mbylla derën. Zhurma mbeti jashtë, kurse mbrendë 
- qetësia ime e shtrejtë. Tue kalue pranë akuariumit, pashë se dy 
peshqit, që deri pakëz ma parë rrijshin pezull midis akuariumit, 
kishin ra në fund, ishin palue në fund të akuariumit. Aty kishin 
mbetë. Aty, tash, nuk lëvizshin. Sytë e tyne ishin të tmershëm. 
Nuk jipshin kurrfarë shenji të jetës. E mbi ta, pezull, midis 
hapsinës së akuariumit, rrinte peshku me disa pika të kuqe në 
trup. S’dukej as i mjerë e as i lumtun, as i hutuem e as i habitun. 
Vetëm bishti, nganjiherë, i lëvizte...
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Roman Jakobson

LINGUISTIKA DHE POETIKA

Më është kërkuar të bëj në mënyrë të përmbledhur vërejtje 
(shënime) rreth marrëdhënieve të poetikës me gjuhësisë. Poetika 
merret pikë së pari me çështjen “Çfarë e bën një mesazh verbal  
vepër arti?” Sepse çështja kryesore e poetikës është differentia 
specifica e artit verbal në lidhje me artet e tjera dhe në lidhje me 
llojet e tjera të sjelljes verbale, ndaj poetikës i është lënë vendi 
kryesor në studimet letrare.
Poetika merret me probleme të strukturës verbale ashtu si 
analiza e pikturës është e përqendruar në strukturën pikturale. 
Meqenëse gjuhësia është shkencë globale e strukturës verbale, 
atëherë poetika mund të konsiderohet si pjesë integrale e 
gjuhësisë…
Studimet letrare, me poetikën si pjesë kryesore të tyren, 
konsistojnë, sikurse edhe gjuhësia, në dy lloje grupimesh: në ato 
sinkronike dhe ato diakronike. Lloji sinkronik merr parasysh jo 
vetëm produktin letrar të çdo faze të caktuar, por edhe atë pjesë 
të traditës letrare që ka mbetur e gjallë ose është rigjallëruar. 
Kështu, psh., Shakespeare nga njëra anë dhe Donne, Marvell, 
Keats, dhe Emily Dickinson nga ana tjetër vazhdojnë të 
përjetohen nga bota poetike e sotme angleze, ndërsa James 
Thomson dhe Longfellow,  për momentin, nuk i përkasin vlerave 
artistike të pranuara përgjithësisht. Përzgjedhja e klasikëve 
dhe rinterpretimi i tyre me një frymë të re është një problem 
thelbësor i studimeve letrare sinkronike. Poetika sinkronike, 
sikurse gjuhësia sinkronike, nuk duhet të ngatërrohet me 
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gjendjet statike: çdo fazë bën dallimin midis formave që janë më 
konservative dhe atyre që janë më inovative. Çdo fazë  përjetohet 
në dinamikën e saj  kohore dhe, nga ana tjetër, qasja historike  
si në poetikë ashtu edhe në gjuhësi është e interesuar jo vetëm 
te ndryshimet por edhe te vazhdimësitë, qëndrueshmëritë dhe 
te faktorët statikë. Një poetikë historike e plotë ose një histori 
e gjuhës është një superstrukturë që ndërtohet mbi një varg 
përshkrimesh sinkronike të njëpasnjëshme….
Gjuha mund të hetohet në të gjitha variacionet e funksioneve të 
saj. Përpara se të diskutojmë për funksionin poetik ne duhet të 
përcaktojmë vendin e tij në mes funksioneve të tjera të gjuhës. 
Një  përvijim i këtyre funksioneve kërkon një studim konciz të 
faktorëve përbërës në çdo akt të komunikimit verbal. DËRGUESI 
i çon një MESAZH MARRËSIT. Për të luajtur rolin e tij mesazhit 
i duhet një KONTEKST i referueshëm që të kapet nga marrësi, 
diçka verbale ose e aftë për t’u verbalizuar; një KOD i plotë ose 
i pjesshëm, por që njihet njëherazi si nga dërguesi ashtu edhe 
nga marrësi ( ose me fjalë të tjera për koduesin dhe dekoduesin 
e mesazhit); dhe në fund një KONTAKT, një kanal  fizik dhe një 
lidhje psikologjike në mes dërguesit (dhënësit) dhe marrësit që 
u mundëson të dyve të qenurit në komunikim. Të gjithë këto 
faktorë të përfshirë në komunikimin verbal mund të paraqiten 
sipas skemës:
 

KONTEKSTI
DËRGUESI                 MESAZHI                   MARRËSI

KONTAKTI
KODI

 
Secili prej këtyre gjashtë faktorëve lidhet me një funksion të 
caktuar të gjuhës. Megjithëse dallojmë gjashtë aspekte themelore 
të gjuhës, vështirë se mund të gjejmë mesazhe verbale që të 
përmbushin vetëm një funksion. Diversiteti nuk qëndron në 
monopolin e ndonjërit prej këtyre funksioneve, por në renditjen 
e ndryshme hierarkike të funksioneve. Struktura verbale e një 
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mesazhi varet kryesisht  prej funksionit mbizotërues. Por edhe 
pse prirja ndaj referentit, orientimi ndaj kontekstit-  me një 
fjalë, i  ashtuquajturi funksioni REFERENCIAL, “denotativ”, 
“njohës”, – është filli drejtues  e një numri jo të vogël mesazhes, 
çdo pjesëmarrje shtesë e funksioneve të tjera në mesazhe të tilla 
duhet të merret në konsideratë nga gjuhëtari i vëmendshëm.
I ashtuquajturi funksion EMOTIV ose “shprehës” përqendrohet 
mbi DËRGUESIN dhe synon të shprehë një qëndrim të 
drejtpërdrejtë të folësit në lidhje me atë që po flet. Ai priret të 
prodhojë përshtypjen e një emocioni të caktuar, qoftë i vërtetë 
apo i sajuar; ndaj termi “emotiv”, i futur dhe i mbështetur nga 
Marty, ka rezultuar të jetë më i pëlqyer se  termi “emocional”. 
Formacioni emotiv në gjuhë përfaqësohet nga pasthirrmat. Ato 
ndryshojnë nga mjetet e gjuhës referenciale si nga modeli i tyre 
tingullor (kanë një rend të veçantë tingullor apo tinguj që në 
një organizim tjetër janë të pazakontë) po ashtu edhe nga roli 
i tyre sintaksor (ato nuk janë komponente, por ekuivalente të 
fjalive). “Pf!, Pf!”, tha McGinty: shprehja e plotë e personazhit 
të Conan Doyle-s, përbëhet nga dy shfrime goditëse. Funksioni 
emotiv zbulohet nëpërmjet pasthirrmave, ato i japin atmosferë 
deri në një farë mase gjithë shprehjes tonë, në të gjitha nivelet: 
fonike, gramatikore dhe leksikore. Nëse ne analizojmë gjuhën 
nga këndvështrimi i informacionit që mbart, ne nuk mund ta 
kufizojmë nocionin informacionit vetëm  në aspektin njohës të 
gjuhës…
Orientimi drejt MARRËSIT, dhe funksioni  KONOTATIV gjejnë 
shprehjen e tyre më të pastër gramatikore në mënyrat thirrore 
dhe urdhërore, që sintaksërisht, morfologjikisht, por shpesh 
edhe fonematikisht, largohen nga kategoritë e tjera nominale 
dhe verbale. Fjalitë thirrmore ndryshojnë thellësisht nga  fjalitë 
deklarative; këto të fundit, por jo të parat, mund t’i nënshtrohen 
një prove të së vërtetës. Kur në dramën “Burimi”  të O”Neil –it,  
Nano  (me një ton të fortë komandues) thotë “Pi!” forma urdhërore 
nuk mund t’i nënshtrohet  pyetjes “është apo jo e vërtetë?” gjë që 
mund të bëhej  fare mirë në formulime të tilla “piu”, “do të pijë” 
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“do të pinte”. Sepse në ndryshim nga fjalitë urdhërore, fjalitë 
deklarative mund të shndërrohen në fjali pyetëse, “Piu?”, “Do të 
pijë?”, “Do të pinte?”.
Modeli tradicional i gjuhës, siç është sqaruar veçanërisht nga 
Buhler, është i kufizuar te këto tri funksione: emotiv, konotativ 
dhe referencial  dhe te tre skajet e këtij modeli – veta e parë, 
ajo e dërguesit; veta  e dytë, ajo e marrësit; veta e tretë  që i 
korrespondon atij ose asaj gjëje për të cilën flitet. Sidoqoftë kemi 
vërejtur tre faktorët më themelorë të komunikimit verbal dhe 
tre funksionet përkatëse të tyre.
Ka mesazhe që shërbejnë, kryesisht, për të vendosur, zgjatur 
apo ndërprerë komunikimin, për të siguruar që kanali 
i komunikimit funksionon, për të tërhequr vëmendjen e 
bashkëbiseduesit  (“Përshëndetje, a më dëgjoni?”) ose për 
të konfirmuar se ai po e ndjek (“Po më dëgjoni?” ose nëse 
flasim me diksionin e Shakespeare-it  “Më jepni veshët 
tuaj!” dhe në anën tjetër të fillit “hëm-hëm!”). Ky orientim 
drejt KONTAKTIT, ose sipas termave të Malinowski-t, drejt 
funksionit FATIK, mund të shpaloset përmes një shkëmbimi 
të pasur të formulave të ritualizuara, në të gjitha dialogët, 
me qëllimin e thjeshtë të zgjatjes së komunikimit. Dorothy 
Parker mori shembuj domethënës si ky:
 
“Mirë”- tha djaloshi.
“Mirë”- tha ajo.
“Mirë, ja ku jemi”- tha ai
“Ja ku jemi”, – tha ajo.
“A nuk jemi?”, “Do të thoja që jemi”- tha ai.
“Hajde,pra, ja ku jemi”, “Mirë”- tha ajo
“Mirë” -tha ai – “Mirë”.
 
Interesi për të nisë dhe mbështetë komunikimin është tipik si ai 
i ligjërimit të zogjve; funksioni fatik i gjuhës është i vetmi që ata 
ndajnë me njerëzit. Ai është gjithashtu funksioni i parë verbal 
që fitojnë fëmijët. Ata janë të prirë për të komunikuar edhe para 
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se të jenë në gjendje për të dërguar apo marrë informacion.
Logjika moderne ka bërë  një ndarje mes dy nivele të gjuhës: 
gjuhës së objektit që flet për objektet dhe “metagjuhës” që flet 
për gjuhën vetë. Por metagjuha nuk është vetëm një instrument i 
nevojshëm shkencor i përdorur nga logjicienët dhe gjuhëtarët; ajo, 
gjithashtu,  luan një rol  të rëndësishëm në gjuhën e përditshme. 
Sa herë që dërguesit dhe/ose marrësit i duhet të kontrollojë nëse 
përdorin të njëjtin kod, pra ligjërimi përqendrohet mbi KODIN, 
kemi të bëjmë me aktivizimin e  funksionit metaliguistik…
Kemi sjellë tashmë gjashtë faktorët e përfshirë në komunikimin 
verbal, përveç mesazhit vetë. Orientimi drejt mesazhit si i tillë, 
përqendrimi te mesazhi për hir të mesazhit, është funksioni 
poetik i gjuhës. Ky funksion nuk mund të studiohet në mënyrë 
efikase jashtë problemeve  të përgjithshme të gjuhës dhe nga 
ana tjetër studimi i gjuhës kërkon një shqyrtim të plotë të 
funksionit të tij poetik. Çdo përpjekje për ta zvogëluar sferën 
e funksionit poetik në poezi ose për ta kufizuar  poezinë  te 
funksioni estetik i saj do të ishte një thjeshtëzim jashtëzakonisht 
i gabuar. Funksioni poetik nuk është i vetmi funksion i artit 
verbal, por vetëm ai përcaktuesi, dominanti i tij, ndërsa në 
të gjitha aktivitetet e tjera verbale vepron si element shtesë. 
Ky funksion thellon dikotominë themelore të shenjave dhe 
objekteve. Ndaj kur merret me funksionin poetik, gjuhësia nuk 
mund të kufizohet në fushën e poezisë.
Pse thoni gjithmonë Ana e Maria dhe asnjëherë Maria e Ana? 
Ndoshta sepse doni më shumë Anën se motrën e saj binjake? 
“Jo, por vetëm se tingëllon më mirë”. Në një njësi ligjërimi me 
emrave të bashkërenditur, për sa kohë që nuk ka probleme me 
çështjen e renditjes, përdorimi i emrit më të shkurtër është 
prioritet për folësin, sado që e pashpjegueshme për të, si një 
formë e mirorganizuar e mesazhit. Një vajzë fliste për “Fredin 
e frikshëm”. Po, pse i frikshëm”, “Sepse e urrej” “Po, pse nuk 
e quan, i urryeshëm,i tmerrshëm, i pakëndshëm” Nuk e di, por 
fjala i frikshëm i përshtatet mjaft mirë atij. Pa e kuptuar ajo 
kishte përdorur figurën poetike të paronomazisë.
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Slogani politik I like Ik (/aj lajk ajk/) ka një strukturë skematike 
që mbështetët në tri fjalë njërrokëshe dhe tre diftongë, çdo njëri 
prej të cilëve ndiqet në mënyrë simetrike nga një bashkëtingëllore 
/..l..k..k/. Struktura e tri fjalëve paraqet një variacion të tillë: 
fjala e parë është dhënë pa fonemë bashkëtingëllore, ndërkohë 
që  te fjala e dytë janë dy bashkëtingëllore që rrethojnë 
diftongun, ndërsa fjala e tretë mbyllet me një bashkëtingëllore 
fundore. Hymes ka vërë re praninë e një bërthame të njëjtë /aj/, 
që mbizotëron në disa sonete të Keats-it. Dy njësitë e formulës 
trirrokjesore  I Like/ Ike rimojnë me njëra tjetrën dhe njësia e 
dytë rimuese është e përfshirë tërësisht te njësia e parë /ajk/  
te /lajk/, duke krijuar imazhin paranomastik të një ndjenje që 
mbulon tërësisht objektin e vet.Të dy njësitë aliterojnë me njëra 
tjetrën dhe e para nga dy njësitë e aliteruara është e përfshirë te 
e dyta /aj/ te /ajk/, duke dhënë imazhin paranomastik të subjektit 
pëlqyes i rrethuar  nga objekti i pëlqyer. Funksioni i dytë, ai 
poetik, i këtij slogani politik përforcon fuqinë dhe efikasitetin e 
saj.
Siç e pohuam tashmë, studimi gjuhësor i funksionit poetik mund 
t’i kalojë kufijtë e poezisë dhe nga ana tjetër shqyrtimi i poezisë 
nuk mund të kufizohet vetëm në funksionin poetik. Veçoritë 
e llojeve të ndryshme poetike nënkuptojnë një radhitje të 
ndryshme të funksioneve të tjera verbale bashkë me funksionin 
poetik dominant. Kështu, poezia epike, e shprehur gramatikisht 
në veten e tretë, zotëron funksionin referencial të gjuhës; lirika, 
e orientuar drejt vetës së parë, është ngushtësisht e lidhur 
me funksionin emotiv; poezia e vetës së dytë  ka të ngulitur 
funksionin konotativ dhe shprehet me tekst ose lutës ose nxitës, 
në varësi të faktit nëse personi i parë është i varur nga i dyti apo 
anasjelltas.
Tani që përshkrimi i përciptë i gjashtë funksioneve bazë të 
komunikimit verbal është pak a shumë i plotësuar, ne mund 
ta plotësojmë me një skemë ku faktorët bazë u korrespondojnë 
funksionet përkatëse:
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Referencial
Emotiv                                   Poetik                               Konotativ

Fatik
Metalingual

 
Cili është kriteri empirik gjuhësor i funksionit poetik? Ose 
më specifikisht, cili është tipari i brendshëm i domosdoshëm 
i çdo teksti poezie? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje na duhet 
të kujtojmë dy mënyrat bazë të organizimit që përdoren në 
sjelljen verbale: përzgjedhjen dhe kombinimin. Supozojmë se 
tema e mesazhit është “fëmija”, atëherë folësi zgjedh një ndër 
emrat ekzistues, pak a shumë të ngjashëm, si: fëmijë, vogëlush, 
kalama, çunak, të gjitha të barazvlefshëm deri në një farë mase 
me njëra tjetrën, dhe pastaj për të thënë diçka më tepër në lidhje 
me këtë temë, folësi mund të zgjedhë një prej foljeve kuptimisht 
të përafërta, si: fle, përgjumet, dremit, kotet. Kështu, dy fjalët e 
përzgjedhura kombinohen në zinxhirin e ligjërimit. Përzgjedhja 
bëhet mbi bazën e barazisë, ngjashmërisë dhe ndryshimit, 
mbi bazën e sinonimisë dhe antonimisë, ndërsa kombinimi, 
ndërtimi i sekuencës, bëhet mbi bazën e afërsisë. Funksioni 
poetik projekton parimin e ekuivalencës (barazvlerës) nga aksi 
i përzgjedhjes te aksi i kombinimit.Ekuivalenca bëhet burimi 
themelor i sekuencës. Në poezi një rrokje është e barabartë 
me çdo rrokje tjetër të së njëjtës sekuencë, çdo theks i fjalës 
supozohet të jetë i barabartë theksin  e fjalës tjetër, ashtu si 
çdo mungesë theksi i barabartë me mungesën e theksit në 
fjalën tjetër; gjatësia prozodike përputhet me gjatësinë e 
kohës dhe  shkurtësia me shkurtësinë; kufiri i fjalëve është i 
barabartë me kufirin e fjalëve; pauza sintaktike e barabartë 
me pauzën sintaktike; mungesa e pauzës me mungesën e saj. 
Rrokjet shndërrohen në njësi matëse e po kështu edhe morat 
dhe thekset.
Pohimi se edhe metagjuha bën gjithashtu përdorimin sekuencial 
të njësive të barabarta kur kombinon shprehjet sinonime në  
fjali (shprehje)ekuacioni A=A (Pela është femra e kalit), nuk 
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mund pranohet pasi poezia dhe metagjuha janë në pozicione 
diametralisht të kundërta; në metagjuhë sekuenca përdoret për 
të ndërtuar një ekuacion, ndërsa në poezi ekuacioni përdoret për 
të ndërtuar një sekuencë.
Në poezi, dhe deri në një farë mase edhe në manifestimet e 
tjera,jo të dukshme të funksionit poetik, sekuencat, të kufizuara 
brenda kufijve verbalë, bëhen të krahasueshme vetëm nëse 
perceptohen si izokronike ose klasifikohen si të tilla. Ana Maria 
na zbuloi parimin poetik të klasifikimit  rrokjesor, i njëjti parim 
që në kadencat e epikës popullore serbe  është ngritur në rangun 
e një ligji të detyrueshëm.
Nëse dy fjalët nuk do ishin daktilike, do të ishte shumë e vështirë 
që kombinimi ‘innocent bystander’ (spektatori i pafajshëm) 
të kthehej në një frazë aq të përdorur. Simetria e tri foljeve  
dyrrokëshe me një bashkëtingëllore nistore të njëjtë dhe një 
zanore fundore të njëjtë ia shtoi bukurinë shprehjes lakonike të 
fitores së Çezarit: ‘veni, vidi,vici’.
Matja e sekuencës është një mënyrë që, përtej funksionit 
poetik, nuk gjen aplikim në gjuhë. Vetëm në poezi, me 
përsëritjen e rregullt të njësive të barabarta, përjetojmë kohën 
e rrjedhshmërisë së të folurit, siç ndodh- po të citojmë një model 
tjetër semiotik- me kohën muzikore. Gerald Manley Hopkins, një 
hulumtues i shquar në fushën e gjuhës poetike, e përkufizonte 
vargun si një “diskurs që pjesërisht apo plotësisht përsëritë të 
njëjtën figurë të tingullit”. Pyetja që më vonë bëhet nga Hopkins, 
“a është i gjithë vargu poezi?” merr përgjigje sapo funksioni 
poetik pushon së qeni arbitrarisht i mbyllur për domenin e 
poezisë. Vargjet mnemonike të cituara nga Hopkins, si “tridhjetë 
ditë ka shtatori”, tringëllimat e propagandës moderne, ligjet e 
shprehura në mënyrë të vargëzuar të mesjetës, të përmendura 
nga Lotz, ose në fund, traktatet shkencore sanskrite në vargje 
që në traditën Indiane dallohen qartësisht nga poezia e vërtetë 
(kavya)-  të gjithë këto tekste metrike e përdorin funksionin 
poetik pa i caktuar këtij funksionit rolin detyrues, përcaktues 
që ushtron në poezi. Kështu vargu, në të vërtetë, tejkalon kufijtë 
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e poezisë, por në të njëjtën kohë vargu nënkupton gjithmonë 
funksionin poetik…
Për ta përmbledhur, analiza e vargut është tërësisht brenda 
fushës së poetikës dhe mund të përcaktohet si pjesë e gjuhësisë 
që trajton funksionin poetik në marrëdhënie me funksionet e 
tjera të gjuhës. Poetika, në kuptimin më të gjerë të fjalës, merret 
me funksionin poetik jo vetëm në poezi, në të cilën funksioni 
i mbivendoset funksioneve të tjera të gjuhës, por edhe jashtë 
poezisë kur disa funksione të tjera i mbivendosen funksionit 
poetik.
 

Ensayos de linguistika gjeneral,
biblioteca breve, editorial seix barra, S.A, Barcelona, pg 348

Përktheu: Vjollca Osja
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Susan Setzer & Terry Fairchild 

VETËDIJA DHE STUDIMET LETRARE

Studimet letrare në krizë

Letërsia evropiane, si kulturë me ndikim, arriti pikun në fundin 
e shekullit XIX dhe në fillimet e shekullit XX, ndikim i cili ka 
filluar rënien që prej asaj kohe. Historikisht, letërsia gjithmonë 
ka zënë vend kryesor mes lëvizjeve intelektuale. 
Grekët e lashtë i ekuilibruan harmonishëm artin, filozofinë dhe 
matematikën. Rilindja lulëzoi edhe në zhvillimin e shkencës 
dhe të artit. Megjithatë, që nga shekulli XIX arti dhe shkenca 
filluan ta shihnin njëri – tjetrin me frikë. Njohja dhe kontrolli i 
arteve ka qenë për një kohë të gjatë nën kontrollin e fisnikërisë. 
Një shenjën e këtij rangu ishte veshja, të folurit dhe njohja e 
letërsisë. Edukimi i zonjave dhe zotërinjve bëhej përmes artit.
Në anën tjetër, shkenca dhe teknologjia ishin zhvilluar ndër 
klasat e mesme, të cilat në një shkallë të madhe, i kanë shërbyer 
aristokracisë. 
Për shembull, shumë më vonë, nga mesi i shek. XIX mjekët u 
panë nga zotërinjtë në një shkallë pak më lart sesa si teknicienë 
të zotë. Megjithatë, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë është 
perceptuar si një kërcënim real për letërsinë. Në tregime të tilla 
paralajmëruese si “Frankenstein” i Mary Shelley dhe “Vajza 
e Rappaçinit” i Hawthorne, shkencëtari është përshkruar si 
një egoist i tmerrshëm, veprimet e pakujdesshme të të cilit, 
potencialisht minojnë vetë thelbin e ekzistencës njerëzore. 
Nga fundi i shekullit të XIX, teksa shtresa e mesme u bë klasë 
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sunduese, shkencëtari së bashku me industrialistin gëzuan 
pranueshmëri prej qejfmbeturve, siç tregohet te sagat viktoriane 
dhe “finde – siècle”, si Carlyle, Mill dhe Nietzsche. 
Me personalitetin e Albert Einstein në shekullin e ri, shkencëtari 
u shfaq si hero social. Epërsia e shkencës krijoi një program 
të balancuar në fushat objektive dhe subjektive të dijes nëpër 
universitetet.  
Fatkeqësisht, për artet, rritja dhe triumfi i shkencës nuk ishte i 
plotë. Duke filluar me revolucionin industrial të shekullit të XIX, 
i cili vazhdoi edhe në shekullin vijues, shkenca dhe teknologjia 
u bënë ndërlidhje thelbësore për rritjen e madhe ekonomike. 
Me rritjen e jashtëzakonshme të klasës së mesme urbane, si 
dhe rënien e ndikimit të bujqësisë, u pa e domosdoshme nevoja 
për profesione të reja. Pra, universitetet u bënë institucionet e 
trajnimit profesional dhe shkencor të inxhinierisë, biznesit dhe 
të të ashtuquajturave profesione të tjera praktike, që janë të 
mbështetur financiarisht nga qeveritë federale. 
Nuk është për tu çuditur, që letërsia dhe shkencat humane 
filluan që të ulet si në përqindjen e ndjekësve, por edhe në 
ndikimit të tyre. 
Duke luftuar për ekzistencën e tyre, profesionet letrare kërkuan 
mënyra që ta bëjnë letërsinë më praktike dhe më me ndikim. Në 
dekadat e para të shekullit XX ishte në strategji përpjekja për 
ta bërë letërsinë si shkencë po aq shkencore. Për ta bërë këtë, 
strukturalistët nisën t’i ndryshonin konsiderimin e studimeve 
letrare përtej nga “belle lettres”, - letërsia e bukur e akademive, 
- duke vënë theksin te fakti se duhet të jetë e kategorizuar, e 
teorizuar dhe e matur. 
Edhe pse kjo qasje shkencore nuk është kopsitur, përpjekjet 
fillestare të strukturalistëve e dërguan letërsinë në një kurs 
të ri, i cili ka pjellë një numër disiplinash të reja të studimeve 
letrare, duke përfshirë disiplina gjuhësore, retorike, kulturore 
dhe teorike. Duke u bazuar në vendosjen e gjuhës si bazë të 
perceptimit të të gjithë komunikimit dhe mendimit njerëzor, 
letërsia u përpoq të pozicionohet në qendër të të gjitha përpjekjeve 
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të njeriut. Ky besim tek rëndësia e gjuhës na ka çuar në një luftë 
rreth fjalës. 
“Kush kontrollon fjalën dhe që është i aftë ta bëjë atë”, - këto janë 
çështjet thelbësore të disiplinave letrare, veçanërisht në debatet 
gjinore, kulturore, politike, filozofike, psikologjike, epistologjike 
dhe ontologjike, brenda fushës. 
Ky theksim mbi gjuhën ka shkaktuar një përçarje në studimet 
letrare, përtej nga përqasja tradicionale e letërsia si shprehi 
artistike. Shumë profesionistë të fushës janë të frikësuar me këtë 
ndryshim dhe largim prej stilit të vjetër, humanizmit idealistik 
që letërsia përfaqësonte më parë dhe largimit  prej përqasjes 
racionale të letërsisë, e cila aktualisht mbizotëron fushën. 
Për më tepër, kjo mund të jetë një rikthim në një pozicion të 
pambrojtshëm filozofik, jo praktik, elitar që është i paaftë për 
ruajtjen e dinamizmin dhe rritjen e letërsisë. 
Kështu letërsia e gjen veten të ndarë si brenda disiplinës, edhe 
brenda strukturave më të mëdha të akademizmit dhe të vetë 
kulturës. Për shkak të rënies së artit në favor të shkencave, 
letërsia po përpiqet për më shumë se gjysmë shekulli për të 
rivendosur ndikimin e saj në shoqëri.
Ajo është një disiplinë që është jashtë ekuilibrit. Letërsia, 
prioritet të pozicionit të saj të tanishëm, ka rëndësinë e vitalitetit 
social sepse poeti, dramaturgu, dhe prozatori kanë qenë të aftë 
të shohin dhe të përcjellin dështimet dhe sukseset e ekzistencës 
njerëzore në mënyrën më bindëse se askush tjetër. 
Madje, mund të shohin  më mirë dhe se çfarë nevojitet, për 
ta rikthyer ekuilibrin e individit që ta vizualizojë kërkesën 
themelore për një burim shpirtëror përtej ndryshimit të hapësirës 
së ekzistencës së zakonshme. Megjithatë, se këto largpamës 
mungojnë, kjo dukshëm është një metodë praktike për aneksim, 
e tillë si kuptimi i të shpalosurit të jetës. Nëse kurrikula letrare 
mund të furnizojë një metodologji të tillë, ajo mund të rikthejë 
ekuilibrin te individi dhe disiplinamund të përmbushë qëllimet 
më të larta të idealistit dhe kërkesat pragmatiste më rigoroze. 
Një kurrikul e tillë mund ta rikthejë letërsinë në vendin që i 
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takon në shoqëri. Në fakt, kjo mund të përgatisë terrenin për 
një shpërthim në letërsi, përtej arritjeve të çdo kohe, duke i 
përfshirë ato të Homerit, Dantes, Shekspirit apo për shkak të 
përvojës së saj universale dhe të ripërsëritshme të burimit të 
letërsisë në Vetëdijen e pastër. 
Baza për një kurrikul të tillë është krijuar dy dekada e gjysmë 
më parë në Universitetin e Menaxhimit të Maharishit. Ajo është 
një kurrikul e mbështetur mbi përqasjen tradicionale të dijes 
në fusha të tilla akademike si Letërsia, dhe të mbështetura nga 
zhvillimet e brendshme individuale, potencialin mendor, - një 
zhvillim që lejon përqasjen e plotë dhe përdorim në jetë
Themeli i kësaj kurrikule është shfaqja e Vetëdijes së Maharish 
Mahesh Yogit dhe teknikave për zhvillimin e saj. 
Në seksionet vijuese ne do të diskutojmë çështjen themelore të 
fushës së letërsisë në ditët e sotme; sesi ndarja midis natyrës 
dhe kulturës ka arritur deri në kërcënimin e vetë ekzistencës së 
planetit, dhe sesi teknologjia është një kontributore apo rrënuese 
për studimin e letërsisë; sesi përqasja shpirtërore premton 
riparimin e dëmit të shkaktuar ndaj letërsisë nga një shekull 
fragmentar; sesi teoria e letërsisë, e veçanërisht teoritë post-
moderne kanë dështuar në përmbushjen e idealeve më të larta 
të letërsisë dhe në analizë të fundit, sesi përqasja e Maharishit 
për Vetëdijen rigjallëron qëllimin themelor të letërsisë. 

Pjesa parë 

Vetëdija dhe Universiteti i Menaxhimit të Maharishit. 
Maharishi shpjegon se “Vetëdija është ajo e cila është vetëdije e 
vetes”(1994, f.53). 
Të gjitha fjalët, veprimet, dhe sjelljet janë lëkundje e Vetëdijes. 
E gjithë jeta shfaqet nga dhe është e mbështetur te Vetëdija. 
I tërë universi është shprehje e Vetëdijes. Realiteti i universit 
është një oqean i pafund i Vetëdijes në lëvizje. Tek Vetëdija është 
elementi më i thjeshtë i jetës së çdokujt; njohja e Vetëdijes është 
kërkesa më thelbësore për çdokënd që të ekzistojë në mënyrë të 
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ndërgjegjshme, inteligjente dhe t’i gëzohet plotësisht potencialit 
të pafund krijues të jetës, me sukses maksimal në të gjitha 
fushat e jetës personale dhe profesionale. Ky element thelbësor 
i Vetëdijes ka qenë fatkeqësisht jashtë rrjedhjes kryesore të 
edukimit” (fq. 67 – 68, 1994).
Vetëdija apo ajo që shpesh Maharishi e quan “Vetëdija e pastër”, 
është niveli më i thellë, më i fuqishëm, më inteligjent i të gjithë 
ekzistencës. Ai është “Atma”, aspekti i pakufishëm, i përjetshëm 
tek Vetja e çdokujt. Maharishi thekson se padija për Vetëdijen 
e pastër është shkaku i të gjitha problemeve dhe vuajtjen 
njerëzore në jetë (1986, fq. 97-98). Për shkak të historisë së gjatë 
të vuajtjeve njerëzore, Maharishi zhvilloi programet me qëllim 
evoluimin e jetës njerëzore mbi vlerën e plotë të Vetëdijes (1995, 
fq. 74-75, fq. 119 – 122).
Për këtë arsye, Maharishi vendosi që të krijojë një institucion 
të arsimit të lartë, që jo vetëm të rrisë vlerat subjektive të dijes, 
por të rrisë Vetëdijen. Duke iu drejtuar nevojave për një kuptim 
bindës të vlerës së plotë të subjektivitetit në të gjitha shkencat 
dhe në çdo aspekt të jetës, ai nisi një program akademik për 
studimin dhe zhvillimin e vetëdijes. Universiteti u hap në SHBA. 
Ky eksperimentim fisnik në fushën e edukimit ka dëshmuar të 
jetë i frytshëm dhe vetë-realizues për studentët e universiteti 
të cilët, përmes marrjes së edukimit tradicional në disiplina 
standarde, kanë arritur në mënyrë të natyrshme rritje 
shpirtërore të pashembullt në çdo fushë të ekzistencës njerëzore, 
një gjë kjo e dokumentuar edhe nga kërkimet shkencore (Fq. 
108 – 121, Maharish Mahesh Yogi, 1981). Rezultati është një 
investigim ngacmues dhe në vazhdim; brenda dijes, qoftë për 
mësuesin, qoftë për nxënësin, të cilët ndjekin përmbajtjen 
akademike tradicionale, teksa, në të njëjtën, kohë zhvillojnë 
Vetëdijen individuale. 
Universiteti i Menaxhimit të Maharishit (MUM) nuk është 
thjeshtë ciklim i strukturave të vjetra të edukimit formal, të 
cilat i kanë detyruar studentët që të vetë-përmbushen, ashtu 
si “uji brenda kanës”, me një trup informacioni gjithmonë në 
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rritje. Ndonëse përsosmëria akademike është objektiv primar, 
kjo realizohet në kuadër të programit të përgjithshëm të 
vetë zhvillimit të studentit. Kjo thekson se rritja subjektive 
është urgjente pasi nevojitet për prodhuesit tanë kulturor 
në të ardhmen që të ekuilibrojmë objektivitetin, përparimet 
teknologjike të cilat janë duke u zhvilluar me hapa të mëdhenj 
dhe duke kërcënuar asgjësimin e vlerave njerëzore të kulturës.
Me gjithë këto zhvillime teknologjike sot studenti ka nevojë 
për një zgjerim të njëtrajtshëm të Vetëdijes, për të përballur jo 
vetëm zhvillimet kulturore dhe komunikuese, por për të gjetur 
një mënyrë për t’i shfrytëzuar ato në të mirën shpirtërore. 
Maharishi ka projektuar një universitet për menaxhimin e 
Vetëdijes, për menaxhimin e potencialit individual njerëzor, 
dhe për të siguruar kështu mjetet për të zgjidhur krizën e luftës 
botërore, varfërisë, sëmundjeve dhe dështimit të kulturës, të 
cilat, që të gjitha, ngrihen mbi dështimet e njeriut, në shkelje 
të Ligjit të Natyrës. Gjithashtu, dështime të tilla mund të 
shpjegohen edhe si dështim i komunikimit, dështim i përkryer i 
komunikimit me të tjerët, me mjedisin që mbështet ekzistencën 
tonë.
Shpjegimi i mundësive të plota për qenien njerëzora nga ana 
e Maharishit është sintetizuar në Shkencën e tij Vedike, e cila 
quhet “shkenca e vetëdijes” ( 1994, fq. 1576 -157) dhe në një 
vlerësim më gjithëpërfshirës, ai e quan “shkenca e çdogjëje” 
( 1994, fq. 157 )  për shkak se ajo përfshin, subjektivitetin, 
objektivitetin, kuptimet e transformimit të natyrës së realitetit 
dhe metodologjinë për dobishmërinë tërësore të Vetëdijes. Në 
shkencën vedike është i veçantë interpretimi i tij për nivelin e 
plotë të jetës njerëzore, të cilën ai e parashtron si shtatë gjendjet 
e Vetëdijes njerëzore, - gjendja e zakonshme e të qenit zgjuar, në 
ëndërr dhe në gjumë, të njohura nga shkenca moderne dhe më 
pas, katër gjendje të tjera më të larta: Vetëdija Transcendentale. 
Vetëdija Kozmike, Vetëdija Zot dhe Vetëdija e Bashkuar që çon 
në zhvillimin e plotë të subjektivitetit të provuar në atribute të 
tilla si vizion i gjerë, fleksibilitet i zgjeruar, dhe përshtatshmëri, 
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qetësi dhe qëndrueshmëri (Alexander, Boyer, dhe Alexander 
1987, fq. 94–96). Që të arrish këto gjendje më të larta, shkenca 
Vedike e Maharishit përfshin teknologjitë e Vetëdijes, teknikat 
e MT dhe Programet TM Sidhi, për të përftuar përndritjen , 
funksionimin perfekt të sistemit nervor të njeriut dhe aftësinë 
për të përmbushur të gjitha dëshirat në jetë (Maharishi Mahesh 
Yogi, 1995, fq. 174–189).  Maharishi thekson se Përndritja është 
mundësi për të gjithë njerëzit që nga lindja; ajo është e bllokuar 
vetëm nga stresi i shkaktuar nga jeta e përditshme, prej padijes 
së potencialit të plotë njerëzor. (Maharishi Mahesh Yogi, 1986, 
fq. 37).
Maharishi përfaqëson traditën vedike, - traditën më të vjetër 
të ruajtur në mënyrë të vazhdueshme në tokë, që përmban 
njohuritë e vjetra të Përndritjes. 
Emri vedik vjen nga Veda që Maharishi e shpjegon si njohuri; 
jo njohuri të një kohe apo një grupi të veçantë, por më tepër si 
dije e pastër ( 1994, fq. 3) dije e inteligjencës së plotë kreative të 
natyrës, e gjendur në fushën e gjithëpranishme të Vetëdijes së 
pastër. 
Maharishi shpjegon se Vetëdija e pastër gjendet në mendjen e 
çdo individi-subjekt kur ai përjeton gjendjen më të thjeshtë të 
ndërgjegjes së tij. Vetëdija e pastër, apo Vetëdija Transcendentale 
është gjendja e katërt e vetëdijes, përtej gjendjeve të të qenit 
zgjuar, në ëndërr, në gjumë, e cila, kur përjetohet rregullisht, 
mbushet me aktivitet dhe çon progresivisht në zgjimin e plotë 
të potencialit të ekzistencës njerëzore në gjendjet më të larta 
sesa ato që përmendëm më lart. Ajo është një përvojë cilësisht e 
ndryshme nga të qenit zgjuar, e cila është një gjendje e vetëdijes 
e përqendruar së jashtmi përmes pesë shqisave.
Duke e përshkruar këtë gjendje transcendental, Maharishi 
thekson: “Vetëdija vjen përmes arritjes së gjendjes së integruar, 
për shkak se vetëdija në vetvete është tërësisht e integruar. Kjo 
është Vetëdija e pastër, apo Vetëdija transcendental ( 1986, fa 25 
). Kur individi bëhet i identifikueshëm me këtë gjendje përmes 
ushtrimit të rregullt të teknikës së Meditimit Transcendental, 
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ai fiton cilësinë e integrimit të pandarë në atë gjendje. 
Pastaj, Vetëdija e pastër është gjendja më themelore e 
inteligjencës së Natyrës,- potenciali tërësor i Ligjit të Natyrës, 
apo ajo që Maharishi e quan “fuqia evolucionare e natyrës” ( 
1986, fq. 2 ) dhe mund të përjetohet nga ndërgjegja e njeriut 
përmes ushtrimit të meditimit transcendental të Maharishti 
dhe programeve Sidhi TM. Maharishi e quan vetëdijen e pastër 
“vetë – referuese” sepse ajo është vetëdije e zgjuar vetëm në 
potencialin e saj të pakufishëm. 
Vetëdija vetë-referuese është burimi i kreativitetit të Njeriut 
dhe të Natyrës. Gjendja vetë-referuese e Vetëdijes është kur, një 
element në natyrë, në bazën e të cilit nxiten lloje të pafundme 
të krijimit, shpërbëhet, rritet dhe krijohet vazhdimisht. E tërë 
fusha e ndryshimit shfaqet nga kjo fushë e pandryshueshme. 
(1986, fq. 25)
Shkenca Vedike e Maharishit mban emrin e tij autentik. Ajo 
është formulimi i njohurive vedike të vëna në dispozicion për 
këdo në kontekstin shkencor, lehtësisht të verifikueshme dhe 
jofetare. Maharishi shpjegon se edhe pse kjo njohuri është 
ruajtur në Indi përmes një traditë gojore për mijëra vjet, askush 
nuk e interpreton dot sepse Veda i përket çdo kulturë të veçantë 
dhe nuk mund të shoqërohet me ndonjë ideologji, sepse ajo është 
thjesht njohja themelore e Natyrës në dispozicion të Vetëdijes së 
pastër, transcendental (1994 , fq. 240-249 ). 
Në atë gjendje, Vetëdija është përjetuar si një gjendje 
potencialisht e pastër. Niveli i plotë i subjektivitetit, i përshkruar 
nga Shkenca Vedike e Maharishit është jashtëzakonisht i 
rëndësishme për studimet kulturore, për studimin e kulturave 
individuale. Përvoja e Vetëdije të pastër provon se Natyra dhe 
çfarë ne mendojmë si shoqëritë kulturore - individuale, si dhe 
karakteristikat që shprehin ato – nuk janë subjekte krejtësisht 
pa lidhje, por, janë më tepër manifestime të ndryshme të të njëjtës 
fushë themelore. Më tej, studimi i kulturës, kur subjektiviteti 
në formën e tij më të zgjeruar është identifikuar me burimin 
e inteligjencës së Natyrës, bëhet një studim i të njëjtit Ligj të 
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Natyrës që strukturon jetën në planet. Ky studim i zgjeruar i 
kulturës na lejon ta shohim veten tonë si pjesë e një kozmosi të 
rregullt dhe dinamik.

Kultura dhe ligji i natyrës

Studimet kulturore dhe kuptimi i kulturës është bërë sot një 
çështje qendrore e studimeve letrare në universitete. Ashtu 
siç bota rrudhet përmes tekonologjisë, komunikimit, mjeteve 
të shpejta të udhëtimit, dhe humbjes së burimeve natyrore, 
rëndësia e ruajtjes së integritetit kulturor dhe njohjes së 
sovranitetit kultural nuk ka qenë më e madhe asnjëherë sesa sot. 
Ajo është bërë një çështje letrare sepse gjuha ka bërë njohjen, jo 
vetëm një mjet komunikimi mes kulturave por si një mënyrë që 
një kulturë të nënshtrojë një tjetër.
Gjithashtu, më shumë se çdo formë tjetër e artit, letërsia 
është përfaqësuese: poezia, drama dhe veçanërisht proza, 
personifikojnë kulturën përmes gjuhës paçka se mënyra mund 
të jetë romantike, realiste, ekspresioniste apo surrealiste. 
Thelbi i kulturës, - origjina e saj, funksioni dhe marrëdhëniet 
në jetën individuale, aktualisht mbizotërojnë diskutimet në 
disiplinat humanitare, të tilla si studimet letrare, për shkak se 
vetë kultura është komplekse dhe problematike; dhe ajo na ka 
trashëguar një numër çështjesh themelore rreth marrëdhënieve 
midis njerëzve dhe mjedisit ku ata banojnë. A ka pastërti të 
kulturave të vjetra që na vijnë në jetë si copëza fragmentesh të 
dikurshme të tërë jetës? A duhet të përpiqemi që ti shpëtojmë 
kulturat e lashta nga ndotjet teknologjike? A jemi të përgatitur 
nga kultura lokale drejt fshatit global? A është identiteti 
kulturor përçarës apo i nevojshëm për mirëqenien individuale 
dhe kolektive. Si e përkufizon kultura vetveten në atë që vjen, - që 
quhet periudha post-koloniale. Këto janë çështjet e përbashkëta 
për studimet kulturore sot. 
Në librin “Kultura dhe Shoqëria”, Raymond Williams vlerëson 
se koncepti modern i kulturës, jo si jeta në vetvete, por si një 
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shprehje dytësore e jetës, përfshihet si përgjigje ndaj efekteve 
të urbanizimit, izolimit dhe dehumanizimit të Revolucionit 
Industrial. 
Gjatë shekullit të XIX, “kultura” siç ne e mendojmë tani, bëhej 
jo-shoqëruese prej aktivitetit të shoqërisë industriale dhe u bë 
një gjë në vetvete, pjesë e përjetuar privatisht dhe e poseduar 
nga një elitë e re ( Wiilliams, f. xvi). Viktoriani Matthew Arnold 
promovoi këtë pikëpamje të kulturës si aftësi e ëmbël dhe e 
ndritshme e jetës së përsosur.
Ai argumenton se përmes edukimit të masës me art dhe letërsi 
të madhe, “më mirë që ka qenë dhe thuhet në botë” mund të 
kultivojë domosdoshmërinë e të menduarit më të plotë për një 
civilizim të madh. Ideja e tij, reduktimi te formulat e librit të 
madh, doli e disfavorshme që prej Luftës së Dytë Botërore, kur 
ai bëri të njohur se shumë mizori ishin kryer nga udhëheqës të 
keq-orientuar prej “vargjeve të mira” të “librave të mëdhenj” të 
kulturave të tyre. 
Këta udhëheqës besonin në shenjtërinë e kulturës së tyre dhe 
në asgjë tjetër. Kjo nuk ishte ajo çfarë Arnold kishte në mendje 
për kulturën dhe letërsinë, por idetë e tij tashmë duken naive. 
James Clifford e hedh poshtë atë pasi në shoqërinë aktuale 
nuk mund të justifikojmë gjatë idetë rreth kulturës, si ato të 
objektivitet të Arnoldit. “Çështjet gjeopolitike” – thotë ai, - 
duhet t’iu përgjigjen çdo skeme, çdo konstukti. Në diskutimet 
rreth kulturës, ai pyet: “Realitetin e cilit ne jemi duke marrë në 
konsideratë?! ( Clifford, f. 6). Ai përshkruan telashet e shkollës 
kulturore moderne si: gjendje e përhapur e qendërsisë në një 
botë sistemesh të ndryshme të kuptimit, një gjendje e të qenit në 
kulturë ndërsa po kërkojmë në kulturë një formë vetë-modelimi 
individuale dhe kolektive. Kjo gjendje e vështirë....  merr 
përgjigje në mbulesën e gjurmëve të paprecedenta të traditave 
të shekullit të XX ( f. 9).
Ai thekeson se vëzhguesit nuk mund të shohin tjetër te kultura; 
madje, as me objektivitet për shkak se kufijtë e kulturave janë 
të gjitha të paqarta dhe të kushtëzuara nga paragjykimet. Ai 
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thotë se postmodernizmi tenton ta shohë kulturën si një kod 
tekstual, të divorcuar nga natyra dhe “nuk ekziston mjeshtria 
narrative që mund të pajtojë rrëfenjat tragjike dhe komike të 
historisë kulturore botërore ( fq. 15).
Çështja e Clifford-it “realiteti i kujt” faktorizohet në rëndësinë 
e subjektivitetit brenda çdo konsiderate të kulturës. Ai thekson 
se çdo pikëpamje prodhon vetë realitetin e tij, vetë narrativën 
e tij. Megjithatë, kjo pikëpamje e kulturës që lartëson Clifford 
i përket vetëm një pamjeje të kufizuar të ekzistencës. A ka një 
pikëpamje të pakufizuar gjithë-përfshirëse që ekziston jashtë 
dhe brenda pikëpamjeve individuale të kulturës. Gjendjet më të 
larta të Vetëdijes së Maharishit ofrojnë bindshëm një pikëpamje 
të tillë të pakufizuar që integron një perspektivë objektive nga 
brenda subjektives. ( Alexander, Boyer, and Alexander 1987, fq. 
91 ).
Maharishi shpjegon se përmes të provuarit të Vetëdijes së pastër 
në mënyrë të rregullt, një person nis të kultivojë një gjendje të 
ndërgjegjes që është natyrshëm brenda dhe jashtë kufizimeve të 
kulturës, - gjendjen e Vetëdijes Kozmike. 
Vazhdimisht krijohet në fushën e vetëdijes së pastër, dhe 
perceptuesi mbetet njëherësh një dëshmitar i heshtur dhe një 
pjesëmarrës aktiv në aktivitetet e tij/saj, ruan një stabilitet të 
palëkundur; madje, pavarësisht prej ngacmimeve të ngjarjeve të 
jetës njerëzore. Duke u vendosur në vetëdijen e pastër, në fushën 
universale të të gjitha kulturave, një person ndjen natyrshëm 
dhe spontanisht një empati për personin e kulturës tjetër; pse jo 
edhe kur pranohen ndryshimet nga njëri-tjetri. 
Në këtë mënyrë, gjendjet më të larta të vetëdijes njerëzore 
ofrojnë jo vetëm një perspektivë personale apo elitare, por ofrojnë 
më tepër një pikëpamje të përbashkët universale te çdo individ, 
i çdo kulture.  Nga pika e favorshme e gjendjeve më të larta 
të vetëdijes, njerëzit dhe kulturat e tyre nuk janë të izoluara, 
por marrin pjesë në një proces kozmik që përfshin të gjithë 
njerëzit, të gjitha gjërat, të gjithë jetën. Më tej, në të njëjtën 
kohë, në atë çfarë i referohet Maharishi si “integriteti kulturor”, 
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karakteristikat individuale që përcaktojnë një kulturë specifike 
mbeten të pacenuara. 
Më pas, përvoja e vetëdijes së pastër ofron një zgjidhje për 
problemin më themelor në marrëdhëniet dhe studimet kulturore; 
marrëdhënien e unitetit ndaj diversitetit. 
Diversiteti kulturor është çmuar në ditët e sotme si një nga 
vlerat më të mëdha të ekzistencës moderne. Por, pamjet e 
fragmentarizimit social dhe spastrimit etnik na kujtojnë rreziqet 
e qenësishme brenda diversitetit kulturor. Ndërsa ajo që është 
thelbësore për çdo kulturë, mbetet ruajtja e integritetit të saj të 
pandashëm; Ajo duhet gjithashtu të veprojë dhe komunikojë në 
realitete kulturore më të gjera. Për shkak të valorizimit aktual 
të diversitetit kulturor bashkimi është shikuar në mënyrë të 
habitshme si një formë e kufizimit dhe dominimit, një formë 
hegjemonie. Por, nga natyra e tyre, shoqëritë janë një formë e 
unitetit, një marrëveshje për të jetuar bashkë për përfitime të 
ndërsjella. Megjithatë, shoqëritë duhet të përfshihen gjithashtu 
në familje më të mëdha kulturash që të ndërtojnë një qytet, 
një shtet, një komb dhe një botë për tu rritur dhe zhvilluar: 
Një leksion anglez duhej mësuar para bashkimit të Tregut të 
Përbashkët dhe një leksion që Izraeli dhe shtetet Arabe janë 
duke mësuar në ndjekjen e çmuar të paqes. Kështu që vlerat 
e kundërta të bashkimit dhe diversitetit janë thelbësisht të 
barabarta për ekzistencën kulturore. 
Maharishi shpjegon se nga perspektiva e gjendjeve më të larta 
të Vetëdijes, diversiteti ekziston si niveli më tërësor i krijimit, 
- bota e paqëndrueshme dhe objektive që përshkruan Clifford. 
Megjithatë, në të njëjtën kohë, uniteti nënvizon të gjithë 
fenomenet dhe të gjitha kulturat dhe se bashkimi mund të jetë 
provuar brenda vetes së çdokujt si një fushë e pastër e vetëdijes, 
burim i të gjitha kulturave që shpreh vetveten si një varietet 
kulturor.
Kjo përvojë personale e Vetëdijes së pastër është uniteti themelor 
i përhapur i Natyrës. 
Prandaj, nga pikëpamja e një gjendje më të lartë të Vetëdijes, 
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çdo kulturë mund të përqaset jo si ndarje tjetër sociale, por si një 
tërësi tjetër, duke derivuar nga/dhe duke reflektuar një pamje 
tjetër të ekzistencës kozmike. Për këtë shkak, të gjithë individët 
dhe të gjitha kulturat janë shprehje të të njëjtës pafundësi, 
tërësisë së përjetshme. Maharishi shpjegon se nuk ka nevojë të 
promovojë dikush kulturën e tij mbi të tjetrit. Ai citon se maja 
e Vetëdijes është ajo që shpreh vetveten në fitoren e diversitetit 
pa e humbur dinjitetin e unitetit:
Natyra e dashuron llojshmërinë. Bota harmonike nuk bazohet 
mbi shkrirjen e kulturave të ndryshme. Ajo varet nga aftësia 
e secilës kulturë për të ruajtur integritetin e vet në bazë të 
përshtatshmërisë së pafundme që karakterizon jetën e jetuar në 
përputhje me Ligjet e Natyrës (1977,  fq. 319  ) 
Maharishi shpjegon se kultura është manifestim i Ligjit të 
Natyrës (1982, fq. 10); ligjeve të natyrës që krijojnë dhe drejtojnë 
të gjithë ekzistencën fenomenale, si dhe ligjet që kulturojnë një 
rajonit të veçantë. Në shpjegimin e tij për origjinë e kulturës, 
Maharishi thotë se “kreativiteti është burimi i të gjitha kulturave. 
Potenciali i pafundmë i kreativitetit ndodhet në gjendjen e 
pastër të inteligjencës, - i pamanifestuar, i pakufizuar, absolut”. 
(1977, fq. 317 ) Potenciali i pafundmë i kreativitetit ekziston 
në strukturimin mekanik të Ligjit të Natyrës, që gjendet në 
vetëdijen e pastër. Kur Ligji i Natyrës është i zgjuar plotësisht 
në vetëdijen e një individi apo kolektiviteti si grup, zhvillohet 
tërë shëndeti dhe prosperiteti. Për rrjedhojë nëse individët që 
prodhojnë një kulturë janë duke provuar burimin e kreativitetit 
të Natyrës në përputhje me Ligjin e Natyrës, atëherë kultura 
shkëlqen. (1982, fq. 10)
Maharishi nxjerr në pah se ekzistojnë dy nivele të Ligjit të 
Natyrës që shpalosin kulturën: Niveli lokal dhe niveli universal:
Ushtrimi i rregullt i Meditimit Transcendental është mënyra e 
drejtpërdrejtë e rritjes së gjendjes së qenies transcendentale dhe 
duke e stabilizuar atë në natyrën e mendjes; pavarësisht përfshirjes 
së mendjes në konfliktet e vazhdueshme në diversitetin e jetës, 
struktura e Bashkimit në lirinë e përjetshme ruhet në mënyrë të 
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natyrshme dhe jeta nuk e humbet vetveten ( 1967 fq. 137 ) 
Herakliti deklaroi: Për Zotin, të gjitha gjërat janë të ndershme, 
të mira dhe të drejta. Por, njerëzit zhvillojnë disa gjëra gabim 
dhe disa drejt (cituar në Campbell, fq 44 )
Marrëdhëniet midis aspektit universal të Ligjit të Natyrës dhe atij 
lokal, aspekteve të veçanta të Ligjit të Natyrës mund të kuptohen 
nga perspektiva e mekanikës kuantike në fizikën moderne. Niveli 
mekanik kuantik i realitetit përfaqëson vlerën universale të Ligjit 
të Natyrës, në të cilin gjallojnë të gjitha ligjet e natyrës. Ky nivel 
mekanik kuantik bëhet shprehës në nivelin klasik në të cilin 
manifestohen aspektet specifike të caktuara të Ligjit të Natyrës. 
Sepse niveli mekanik kuantik është baza e klasikes, duke operuar 
në nivelin mekanik kuantik automatikisht prodhon efektin e 
dëshiruar në të dy nivelet. Në të njëjtën mënyrë, vlera gjallëruese 
universale e Ligjit të Natyrës gjallëron të gjitha vlerat e veçanta të 
Ligjit të Natyrës, duke sjellë të gjitha vlerat kulturore në aleancë të 
përsosur me tërësinë e Ligjit të Natyrës (1982, fq. 10)
Në këtë mënyrë, inteligjenca kreative e pashfaqur e universit 
shpreh vetveten përmes çdo kulture, pavarësisht filozofisë, besimit 
apo shprehisë artistike. Ligjet e Natyrës në themelet e tyre, - 
krejt ndryshe prej shprehive të tyre sipërfaqësore të gravitetit 
apo elektromagnetizmit, - janë të gjithë-përhapur dhe prodhojnë 
modele të përgjithshme dhe ndikime gjatë jetës së shfaqur. 
Përmes këtyre ligjeve, - të tilla si ligji i evolucionit që qeveris 
ekzistencën e njerëzve dhe natyrës, janë universalë, - ato do të 
shfaqen në forma dhe vlera të ndryshme në nivelin e tyre lokal. 
Këto vlera të veçanta lokale të Ligjit të Natyrës janë ligje më të 
shfaqura, të studiuara nga fizikanët, biologët, apo ekologët në 
nivelin fizik dhe prej letërsisë në nivelin e studimeve kulturore. 
“Multikulturalizimi” – pranimi, të mësuarit dhe të vlerësuarit 
e të gjitha kulturave   krah për krah, është ruajtur  prej 
mbrojtjes së diversitetit kulturor për të qenë zgjidhje parësore 
e problemeve të tilla si imperializmi kulturor, kolonializmi 
kulturo apo dezintegrimi kulturor. 
Edhe pse ai promovon një tolerancë të caktuar në nivelin 
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intelektual, multikulturalizmi nuk promovon integritetin e 
vërtetë kulturore apo rritjen e brendshme të kulturës. Maharishi 
shpjegon se integriteti i vërtetë kulturor është promovuar me 
“dijen dhe përvojën e vetëdijes së pastër” që është; ai vjen nga 
brenda natyrës dhe strukturës së vetë kulturës, kështu që një 
kulturë, “shpalos natyrshëm traditat e veta kulturore më të 
gjalla teksa përfaqëson të gjithë atë pasuri të jetës kombëtare 
dhe zhvillon progresin (1977,  fq. 317). Nëse një kulturë nuk 
është e ruajtur nga brenda vetëdijes së qytetarëve të saj, më 
pas, asgjë jashtë saj nuk do të ketë ndonjë efekt të qëndrueshëm, 
për kulturën e cila është delikate dhe jo e përshtatshme për 
manipulimin e gjallë, më shumë sesa Natyra. 
Maharishi nuk bën ndonjë përkufizim të kulturës si kundërshti 
ndaj Natyrës, por si një shprehje e Ligjit të Natyrës. Nëse një 
kulturë dëshiron të jetë e suksesshme, ajo duhet të jetë në 
harmoni me Natyrën.
Integrimi kulturor kupton jetën sipas ligjit të natyrës. Çfarë 
është ligji i natyrës?.... Ligji i natyrës kupton të gjithë ato 
ndikime në natyrë të cilat krijojnë dhe nxisin jetën, të cilat janë 
përgjegjëse për evolucionin apo shpërbërjen e saj, dhe që i japin 
drejtim jetës (1978,  fq. 90).      
Të jetuarit në përshtatje me Natyrën nuk kupton të jetuarit 
në pyll, pa elektricitet. Maharishi shpjegon kuptimin e saj, 
duke vepruar nga niveli i Vetëdijes së pastër, burimi i Ligjit të 
Natyrës në një mënyrë të natyrshme dhe pa sforcim. Përdorimi 
i termit “Ligji i Natyrës” nga Maharishi duhet të dallohet nga 
“mbijetesa e më të fortit” të Darvinit në njërën anë dhe, nga ana 
tjetër, ligji i arsyeshëm moral i Jefferson-it. 
Maharishi shpjegon se me “natyrë” ne kuptojmë atë inteligjencë e 
cila përçon të gjithë aktivitetin në krijim: inteligjencën kozmike” 
(1972a,  18.11). “Inteligjenca” dhe “ekzistenca” janë dy fjalë që 
përshkruajnë të njëjtat vlera themelore të vetë jetës ( 1972a, 
8.3) Vetëdijen e pastër, e cila nuk është as materie, as energji, 
por një fushë e inteligjencës që iu jep shtytje të dyjave. 
(vijon në numrin e ardhshëm)

Përktheu: Albert Gjoka
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Jorge Luis Borges

MAGJITË E VEÇANTA TË DON KISHOTIT

Ka të ngjarë që këto vëzhgime të kenë qenë parashtruar 
ndonjëherë e ndoshta shumë herë; diskutimi i së resë në 
të, më intereson më pak se e vërteta e saj e mundshme. 
Krahasuar me librat e tjerë klasikë (Iliada, Eneida, Farsalia, 
Komedia danteske, tragjeditë dhe komeditë e Shekspirit), 
Donkishoti është realist; megjithatë, ky realizëm ndryshon 
thelbësisht nga ai që ushtroi shekulli XIX. Zhozef Konradi ka 
shkruar se e përjashtonte nga vepra e tij të jashtëzakonshmen, 
sepse, ta pranoje atë, do të thoshte të mohoje që e zakonshmja 
ishte e mrekullueshme: nuk e di nëse Migel Servantesi e 
pati këtë perceptim, por di se forma e Donkishotit e bëri atë 
që, botës imagjinare poetike, t’i kundërvinte një botë reale 
prozaike. Konradi dhe Henri Xhejmsi e romanizuan realitetin, 
sepse e gjykonin poetik; për Servantesin realja dhe poetikja 
janë antinomí. Gjeografitë e djerra dhe të gjera të Amadisit[1]* 
bien ndesh me rrugët plot pluhur dhe hanet varfanjake të 
Kastijas; imagjinojmë një romancier të kohëve tona që, me 
kuptim parodik, vë në dukje pikat e furnizimit me karburant; 
Servantes ka krijuar për ne poezinë e Spanjës së shekullit 
XVII, por as ai shekull e as ajo Spanjë nuk ishin poetike 

1 Amadis de Gaula - një kryevepër e letërsisë fantastike mesjetare, të cilën 
studiuesit e letërsisë shpesh e krahasojnë me Donkishotin.
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për të; njerëz si Unamunoja[2]* apo Azorini[3]* ose Antonio 
Maçadoja[4]*, të prekur para ringjalljes së Mançës, do të kishin 
qenë të pakuptueshëm për të. Plani i veprës së tij ia ndalonte 
mrekullinë; megjithatë, ajo duhet të shfaqet, të paktën në 
mënyrë të tërthortë, ashtu si krimet dhe misteri në një parodi të 
romanit policor. Servantesi nuk mund t’u drejtohej talismanëve 
apo magjive, por e lë të kuptohet të jashtëzakonshmen në 
mënyrë të hollë, e cila, pikërisht për këtë, është më e efektshme. 
Thellë-thellë, Servantesi e dashuronte të jashtëzakonshmen. 
Pol Grusaku, më 1924, vuri re: «Me ndonjë ngjyrim latin apo 
italian të vendosur keq, prodhimi letrar i Servantesit, mbi të 
gjitha, buronte nga romanet bukolike dhe ata të kalorësisë, 
fabula gugatëse të robërisë.» Donkishoti është më pak antidot 
i atyre fiksioneve sesa një lamtumirë sekrete nostalgjike. 
Në të vërtetë, çdo roman është një plan ideal; Servantesi 
kënaqet duke trazuar objektiven me subjektiven, botën e 
lexuesit me botën e librit. Në ata kapituj ku diskutohet nëse 
legeni i berberit është një përkrenare apo nëse samari është 
shalë, çështja shtrohet në mënyrë të qartë; siç e kam theksuar, 
e lë të kuptohet. Në kapitullin e gjashtë të pjesës së parë, prifti 
dhe berberi kontrollojnë bibliotekën e Donkishotit; çuditërisht, 
një nga librat e hulumtuara është Galatea e Servantesit, dhe 
rezulton se berberi na qenkësh miku i tij, por nuk e admironte 
aq shumë; thotë se ai na paskësh qenë më i zoti në të keqe se në 
vargje dhe se libri paskësh diçka prej sajese të mirë, thotë diçka, 
por nuk bën asgjë. Berberi, ëndrra e Servantesit apo forma e 
një ëndrre të Servantesit, gjykon Servantesin... Po ashtu, në 
fillim të kapitullit të nëntë, e habitshme është kur merr vesh se 
i tërë romani qenkësh përkthyer nga arabishtja, se Servantesi e 
paskësh blerë dorëshkrimin në tregun e Toledos dhe ia paskësh 

2 Migel de Unamuno (1864 - 1936) - shkrimtar dhe filozof spanjoll.
3 José Augusto Trinidad Martinez Ruiz (Azorin 1873 - 1967) - romancier, eseist 
dhe dramaturg spanjoll.
4 Antonio Machado (1875 - 1939) - poet spanjoll.
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përkthyer një morisko[5]*, i cili paskësh bujtur në shtëpinë e 
Servantesit më shumë se një muaj e gjysmë, ndërkohë që kryente 
detyrën. Na shkon mendja te Carlyle[6]*, i cili pohoi se gjoja 
vepra e tij Sartor resartus ishte version i pjesshëm i një vepre të 
publikuar në Gjermani nga doktor Diogjen Teufelsdroeckh; po 
ashtu, na vjen ndër mend rabini nga Kastija, Moisiu i Leonit, i 
cili shkroi Zaharin apo Librin e Madhështisë dhe e popullarizoi 
si veprën e një rabini palestinez të shekullit III.
Loja e dykuptimësive të çuditshme kulmon në pjesën e 
dytë; protagonistët kanë lexuar të parën, protagonistët e 
Donkishotit janë gjithashtu lexuesit e Donkishotit. Këtu është 
e pashmangshme të kujtosh rastin e Shekspirit, i cili në skenën 
e tragjedisë Hamleti përfshin një tjetër skenë, ku paraqitet një 
tragjedi e cila është pak a shumë ajo e Hamletit; përkimi jo i 
përkryer i veprës kryesore me dytësoren zvogëlon efektshmërinë 
e kësaj përfshirjeje. Një artificë analoge si e Servantesit, madje 
edhe më e habitshme, figuron te Ramayana, poema e Valmikit , 
që rrëfen bëmat e Ramës dhe betejën e tij me demonët. Në librin 
përfundimtar, bijtë e Ramës, të cilët nuk dinë se kush është babai 
i tyre, shkojnë për t’u fshehur në një pyll, ku një asket i mëson 
të lexojnë. Ky mësues, për habi, është vetë Valmiki, ndërsa libri 
që studiojnë është Ramayana. Rama porosit një flijim kuajsh; në 
atë kremtim shkon edhe Valmiki[7]* me nxënësit e tij. Ata, me 
lahutat e tyre, këndojnë Ramayanën. Rama dëgjon historinë e 
tij, njeh të bijtë dhe pastaj shpërblen poetin... Diçka të ngjashme 
ka sajuar fati edhe te Një mijë e një net. Ky ndërlikim historish 
fantastike dyfishon e ridyfishon deri në marramendje degëzimin 
e një tregimi qendror në tregime të rastit, por nuk rreh të ruaj 
realitetin e tyre dhe efekti (që duhet të ishte i thellë) është 
sipërfaqësor, si një sixhade perse. Është e njohur historia e 
fillimit të serisë: betimi pikëllues i mbretit, që çdo natë martohet 

5 morisko (morisco) - spanjoll myslyman i kthyer në katolik, pas urdhërit të 
Mbretërve Katolikë të 14 shkurtit 1502.
6 Thomas Carlyle (1795 - 1881) - historian, kritik dhe eseist britanik.
7 Valmiki (shekulli III dhe shekulli I para Krishtit) - dijetar legjendar hindu, 
të cilin tradita e konsideron autorin e epopesë hinduiste Ramayana.
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me një vajzë të virgjër, së cilës në agim i pret kokën, dhe zgjidhja 
që bën Shehrazade duke e zbavitur me përralla derisa mbi ta 
kalojnë një mijë e një net dhe ajo lind djalin e tyre. Nevoja për 
të mbushur një mijë e një net i ka shtyrë kopistët e veprës në 
ndërkallje të shumëllojshme. Veç asnjë nuk është aq trazuese 
sa nata DCII (602), më magjikja midis gjithë netëve. Atë natë, 
mbreti dëgjon nga goja e mbretëreshës historinë e tij. Dëgjon 
fillimin e historisë që përfshin gjithë të tjerat e gjithashtu – në 
mënyrë të llahtarshme - edhe atë vetë. A e nuhat qartësisht 
lexuesi mundësinë e gjerë të asaj ndërkalljeje, të atij rreziku të 
çuditshëm? Se mbretëresha këmbëngul dhe mbreti, i shtangur, 
do t’i dëgjojë përgjithmonë historinë e cunguar të Një mijë e një 
netëve, tashmë të pafund dhe qarkore... Sajesat e filozofisë nuk 
janë më pak fantastike se ato të artit: Josiah Royce, në vëllimin 
e parë të veprës The world and the individual (1899), shprehet 
kështu: «Le të imagjinojmë se një pjesë toke e Anglisë është e 
niveluar përsosmërisht dhe se në të një hartograf vizaton një 
hartë të Anglisë. Vepra është e përsosur; nuk ka detaj nga toka 
e Anglisë, sado i vogël qoftë, që të mos jetë regjistruar në atë 
hartë; në të përkon gjithçka. Në këtë rast, kjo hartë duhet të 
përmbajë një hartë të hartës, e cila duhet të përmbajë një hartë 
të hartës së hartës, e kështu pafundësisht.»
Pse çuditemi që harta qenka e përfshirë në hartë dhe një mijë e 
një netët në librin Një mijë e një net? Pse habitemi që Donkishoti 
qenka lexues i Donkishotit dhe Hamleti spektator i Hamletit? 
Besoj se e kam zbuluar shkakun: shndërrime të tilla sugjerojnë 
që, nëse personazhet e një fiksioni mund të jenë lexues apo 
spektatorë, atëherë edhe ne mund të jemi të trilluar. Në vitin 
1833, Carlyle arriti në përfundimin se historia universale 
është një libër i shenjtë, i pambarimtë, që e shkruajnë, lexojnë 
dhe përpiqen ta kuptojnë të gjithë njerëzit, ku edhe ata vetë 
shkruhen.

Përktheu nga origjinali spanjisht Bajram Karabolli
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Victor Aquiles Jiménez 

NJË QASJE E RE 
(Ese e shkurtër mbi Migel de Servantes) 

  
Të vetmet qenie reale janë ato që nuk kanë ekzistuar kurrë.

Oskar Wilde

Çmenduria në letërsi; natyra njerëzore; një libër universal 
pa datë skadimi; një kritikë metaforike për botën; Don 
Kishoti, një vepër e pamundur për t´u tejkaluar; hapësira të 
tjera përtej Tokës; “donkishot, donkishotesk” epitete fyese; 
kritikë e përparuar për kohën e vet; analizë psikiatrike, 
psikologjike; mijëra ese mbi një personazh fiksioni dhe një 
biografi e shkurtër mbi autorin e tij; ta nisësh të shkruarit 
nga çdo fjalë apo fakt i rëndomtë; dukuria metafizike e 
përcjelljes shpirtërore të autorit me personazhet e tij; analizë 
e personalitetit të Migel de Servantesit, pak neuroshkencë 
në fiksion.

 
Kur mendoj për një vepër simbol në gjuhën time të nënës, 
spanjisht, pa kujtuar asnjë libër tjetër, ndonëse ka të tillë shumë 
cilësorë dhe të mrekullueshëm, menjëherë dhe vetvetishëm, për 
nga përsosmëria e tij, më vjen në mendje Don Kishoti i Mançës, 
i të papërsëritshmit dhe të paarritshmit Migel de Servantes 
Savedra. Midis të tjerëve, më shfaqen në imagjinatë figurat 
mbizotëruese të Don Kishotit, Sanço Panços, Rosinantit dhe 
Dulqinjës. Pra, të gjithë personazhe klasikë, të cilët i kemi 
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lexuar për kënaqësi, për detyrim shkollor apo për kulturë të 
përgjithshme dhe pas të cilëve jemi dashuruar. Ndonëse është e 
vërtetë që Migel de Servantes shkroi shumë vepra të suksesshme 
dhe pati porosi e kërkesa, me Don Kishotin e Mançës arriti 
përmasa universale. Shpesh jam rropatur të di për Migel de 
Servantes Savedrën, se si i lindi ideja, si e mendoi dhe si e skicoi 
kryeveprën e tij, duke dëshiruar, si çdo autor tjetër, që të 
shkruante një histori origjinale, me vlera universale, me një 
temë që të ishte e kuptueshme në çdo gjuhë dhe kulturë. Kishte 
zjarrin dhe talentin e mjaftueshëm për të shkruar një vepër 
gjeniale, nisur nga vetë asgjëja, por i mungonte vetëm tema, 
derisa e gjeti atë, të paraqitur në diçka aq të thjeshtë sa vetë 
çmenduria. Në të gjitha anët dhe në të gjitha kohët ka të 
çmendur, ashtu si dhe në të gjitha shtresat shoqërore, qofshin të 
pasur apo të varfër. Çmenduria te njerëzit është një e keqe e 
përveçme dhe e përgjithshme, e kemi midis nesh, pranë apo 
larg, që kur lindim e derisa vdesim. Aq e rëndomtë është 
çmenduria, saqë duket se askush nuk shpëton dot prej saj, sepse 
në ndonjë çast të jetës ajo mund të shfaqet me ndonjë patologji, 
me çrregullim personaliteti, nga depresioni, ndryshimi i humorit, 
nga goditjet dhe ndeshtrashet e jetës. Ajo ndeshet në organizimet 
dhe sistemet shoqërore, që nga këndvështrimet kulturore, 
politike, ushtarake, fetare e shkencore, prandaj mund të themi 
se jetojmë në një mjedis çmendurie. Kështu pra, nisur nga kjo 
premisë, sfida e Migel de Servantes Savedra ishte të gjente 
klishenë letrare, leit motiv-in dhe prototipin e personazheve që 
ngërthehen brenda imagjinatës së të gjithëve, që na përfaqëson 
të gjithëve, ngado ku ka njerëz, dhe s´kishte gjë më të mirë dhe 
më të volitshme për këtë, sesa një i çmendur i këndshëm; një 
plak i marrë, lexues novelash kalorësiake, të cilit, verbuar nga 
ato histori të largëta të së shkuarës, i shkon ndërmend t’i 
rikrijojë bëmat e atyre heronjve dhe legjendave, qartësisht, duke 
i vënë në jetë vetë. Në kohën e Migel de Servantesit, nuk 
ekzistonin profesione të tilla si, Psikiatria, Psikologjia a 
Sociologjia - njohuri dhe funksione shkencore për të dalluar, 
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klasifikuar dhe diagnostikuar çmendurinë. Kështu që letërsia 
ishte vegla më e mirë për t’i dhënë formë psiqikës së personazheve 
dhe për të zbërthyer marrëdhëniet e tyre në rrjetën shoqërore 
ku ata jetojnë dhe ku pështjellohen me kaq përsosmëri - prandaj, 
askush s’mundej dhe s’mund t’i përdorë qyshkaherë, me aq 
mjeshtëri, ato funksione, në mënyrë të natyrshme, më mirë sesa 
shkrimtari, kur bën përshkrimet psikologjike dhe rrethanore të 
personazheve të tij, mënyrën se si ata jetojnë, marrëdhëniet e 
tyre me shoqërinë, konfliktet dhe dyzimet kulturore. Të gjithë 
ne që e kemi lexuar Don Kishotin e Mançës, apo kemi parë filmat, 
shfaqjet teatrale, apo kemi lexuar qindra artikuj dhe analiza për 
personalitetin e Don Kishotit, e dimë se ishte një i çmendur, por, 
në këtë rast, një i çmendur i arsyeshëm, nga ata që shpesh i 
ndeshim në ndonjë vend pranë nesh. Don Kishoti ishte i 
këndshëm, i zgjuar për nga padjallëzia dhe për nga dituria që 
rridhte brenda një padjallëzie gënjyese, duke qenë se gjendja e 
tij patologjike ndoshta ishte produkt i një çmendurie pleqërie. 
Sidoqoftë, ajo çmenduri gjeniale na mbërthen. Migel de 
Servantesi kishte një njohuri të thellë për psikologjinë njerëzore, 
një dhunti të lindur, të zgjeruar dhe të shtjelluar nga leximi i 
veprave klasike dhe atyre të epokës së tij, gjithashtu edhe nga 
vetë të shkruarit, gjë që e bënte të ishte një njohës i përsosur i 
njeriut dhe shoqërisë. Ideja për të krijuar Don Kishotin, e bëri të 
ngjizte një prototip universal, atë të njeriut të mirë, të heroit të 
padjallëzuar, altruist, rregullthyes, revolucionar, të gatshëm 
për të luftuar të keqen dhe për të ndrequr botën. Servantesi e 
dinte se njeriu apo, më mirë njerëzit, nuk e ndryshojnë natyrën 
e tyre sot për nesër dhe se, duke përfytyruar dhe duke i dhënë 
jetë një personazhi aq të rëndomtë si Don Kishoti, i ngërthyer 
nga një ideal, siç qenë kalorësit fisnik bredharak apo të 
kryqëzatave - model i vjetruar dhe në zhdukje në epokën e tij, - 
me cilësitë e zakonshme të çdo njeriu, që beson në gjëra të 
pamundshme dhe lufton për to, do ta tejkalonte kohën, sepse 
njeriu nuk ka për të ndryshuar, meqenëse vetë esenca e tij është 
të jetë i tillë. Ai diti ta pajisë me një karakter të zakonshëm një 
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personazh, i cili do të ishte prototipi botëror i njeriut ëndërrues 
dhe naiv, këtu në Evropë, në dy Amerikat, Azi, Kinë, etj. Dhe ky 
është një nga elementet e suksesit të veprës, aftësia për të 
përfaqësuar, me mish dhe me frymë, shpirtin e njeriut universal. 
Është e çuditshme dhe njëherazi e rëndësishme, të kuptosh 
vlerën e veprës së Servantesit me Don Kishotin, i cili është libri 
i tij më i njohur. Servantesi, për nga aftësia, talenti dhe njohuritë 
e psikologjisë njerëzore,  u ngrit përmbi gjithë gjenitë e letërsisë 
botërore të të gjitha kohërave, kur solli në jetë Kishotin, i cili, 
shekuj më vonë, është studiuar nga ekspertë dhe shekullarë të 
sjelljes njerëzore. Për sa u përketë feve botërore dhe perëndive 
të tyre, vlen të thuhet se Don Kishoti është qenia e përsosur 
mitike, një lloj Jezusi, por që i përket letërsisë fiktive. Dhe 
prandaj, për shkak të karakterit universal të një plaku të marrë 
që niset për të ndrequr botën - diçka që duam ta bëjmë të gjithë, 
secili ashtu si mundet, - Don Kishoti është bërë pjesë e shoqërisë, 
dhe kjo falë gjenialitetit të Servantesit, i cili diti ta zbërthejë 
natyrën njerëzore dhe ta përshkruajë në një mënyrë, që na bënë 
të gjithëve të ndihemi të identifikuar. Ky gjenialitet ia ka prerë 
krahët plejadës së shkrimtarëve në botë, të cilët, edhe pse kanë 
krijuar vepra të shquara, të jashtëzakonshme, gjeniale, nuk 
kanë arritur ta tejkalojnë dhe as do arrijnë ta tejkalojnë dot 
psikologjinë e Don Kishotit, sepse Servantesi përparoi në kohë, 
ja sa e thjeshtë. Servantesi e përshkroi esencën njerëzore ashtu 
siç është tek një i moshuar i ngathët, i dobët dhe i shastisur, i 
tejngopur nga historitë, epopetë që donte t’i jetonte vetë në luftë 
për t’u bërë ballë vështirësive dhe për të mbrojtur më të dobëtit. 
Cili njeri altruist nuk e dëshiron apo nuk e ndien ndonjëherë 
këtë, që të dalë në mbrojtje të dikujt që ka nevojë? Prandaj, e 
shoh shumë të vështirë që ndonjë shkrimtar tjetër, sado gjeni që 
të jetë, të jetë i aftë për të krijuar një vepër që ta tejkalojë Don 
Kishotin e Servantesit, gjë që e them me shumë respekt, duke 
përfshirë këtu edhe veten time, sepse Servantesi e arriti këtë, 
këtu e pesëqind vjetë më parë. Është e mundur të sjellësh risi, 
të rikrijosh, të kopjosh modelin e Don Kishotit, por ama ta 
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barazosh është gati e pamundur, vetëm në rast se ne njerëzit 
nisim pushtimin e hapësirës dhe botëve të tjera dhe njerëzit e 
rinj të fitojnë zakone të tjera, përvoja të tjera, të krijojnë kultura 
të tjera dhe mendësi të ndryshme nga këto të njeriut të sotshëm 
në Tokë, dhe në një mjedis të ndryshëm, nëse do të jetë jetë i 
mundur ndonjëherë, gjeni të fjalës të nisin të shkruajnë historinë 
e asaj bëme dhe pas shumë kohësh të ketë prototipa të asaj 
kulture jashtëtokësore që t›i japin identitetin atyre njerëzve për 
të shkruar vepra gjeniale mbi ta. Servantesi e bëri këtë me Don 
Kishotin, këtu në planetin tonë dhe në spanjisht dhe ky është 
një motiv tjetër për t’u ndierë krenarë. Historitë e librit Don 
Kishoti i Mançës, janë të zhdërvjellëta dhe të thjeshta, vërshon 
talenti, përmbledhja e fjalëve, proza poetike, zgjuarsia dhe 
shkëndija nëpër tekste që na mbërthejnë qysh në zanafillë. Në 
epokën e Servantesit, teatri ishte shumë popullor dhe atje e fitoi 
përvojën e krijimit të dialogëve të shkëlqyer si autor i veprave 
teatrale, duke pasur si kundërshtar Lope de Vegën.
Servantesi, me veprën e tij tejet universale, Don Kishoti i 
Mançës, i dha një ndihmesë vetë njeriut, duke përshkruar 
psikologjinë tonë më shpirtmadhe, si ajo e vënies së vetes në 
shërbim të kauzave të pamundura, siç bëri përballë mullinjve 
të erës, që përfaqësonin progresin, zhvillimin dhe teknologjinë, 
ndërsa era, vrullin dhe dinamizmin e pandalshëm të shoqërisë 
në zhvillim. Është një paraqitje e jashtëzakonshme metaforike e 
botës që po modernizohet, së cilës Don Kishoti, në bashkëpunim 
me autorin e tij, Servantesin, i kundërvihet, për shkak se po 
zhduken kalorësit dhe legjendat e tyre.
Sot e kësaj dite, “donkishot” dhe “donkishotesk” janë epitete 
gati fyese, të këndshme, por lënduese. Të duash të luftosh për 
një botë më të mirë, kundër forcave aq të mëdha, si politikat e 
kapitalizmit në treva të ndryshme, në mbështetje të fushatave 
ekologjike në mbrojtje të Tokës, të luftosh kundër industrisë së 
pangopshme të produkteve me data skadimi, të luftërave fetare, 
të një terrorizmi të pakuptueshëm, të një shfrytëzimi dhe një 
pabarazie në shpërndarjen e të mirave materiale, të edukimit që 
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na mëson për të punuar, por nuk na edukon për paqe dhe as për 
humanizëm, të epidemisë së korrupsionit, etj. Nëse do të donim 
t’i luftonim të gjitha këto, që nga një pikëpamje letrare, dhe 
shumë të tjera që mbeten pa thënë, do të na duhej “të krijonim” 
një histori si ajo e Don Kishotit, që të ishte gazmore dhe njëherazi 
të kritikonte antivlerat e shoqërisë moderne, pa bërë armiq të 
pushtetshëm, ama nga pikëpamja letrare e fiksionit nuk ia vlen 
më ta tentosh diçka të tillë, sepse Servantesi ka katër shekuj që 
e ka bërë dhe ky është kontributi i tij, duke paraprirë kështu 
gjithë shkrimtarët universalë, dhe nuk është gjë e pakët ta dish 
dhe t’ia njohësh këtë privilegj. Pikërisht këtu qëndron rëndësia 
dhe merita e tij.
Të tërheqin vëmendjen studimet e shumta që profesionistët e 
shëndetit mendor dhe të sjelljes njerëzore kanë bërë mbi një 
personazh fiksioni si Don Kishoti i Mançës, madje janë shkruar 
teza doktoraturash mbi këtë personazh të famshëm letrar, i cili 
mund të japë male të tëra me letra, duke e tejkaluar autorin, 
apo duke e lënë atë në plan të dytë. Mbi këtë veçori, don Migel 
de Servantes Savedra ka një biografi të shkurtër (duke pasur 
një jetë plot aventura dhe rreziqe, të pabesueshme, si ushtar 
dhe aventurier) që e njohim të gjithë: ka qenë në luftë, ka 
qenë i burgosur pesë vjet në Algjer; në luftën e Lepantos ka 
humbur dorën e majtë nga një e shtënë pushkëtopi; ka qenë 
taksambledhës, ku pati probleme si i tillë, dhe këto janë ato që 
duhet t’i dimë për të, për kulturë të përgjithshme, megjithëse 
ka studime dhe ese për jetën e tij shumë më të bollshme, që 
nga lindja deri në vdekjen e tij, por këto nuk janë asnjëherë aq 
të gjera dhe as i kapërcejnë studimet dhe esetë për “krijesën” e 
tij më të dashur apo për personazhet e tjera të veprës së tij. Na 
është thënë se Migel de Servantesi nuk arriti ta gëzojë suksesin 
e veprës së tij dhe se nuk fitoi para me të, se ishte i varfër dhe 
se kishte vështirësi ekonomike, por ka ca kohë, jo shumë, që 
u zbulua se paskësh qenë inspektor taksash, që do të thotë të 
ardhura të mira, të cilat i dhanë mundësinë për të krijuar një 
familje dhe për të shkruar. Po të kishte lindur në këtë epokë, do të 
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kishte qenë shumë i pasur. Dimë se Don Kishoti i Mançës, duke 
qenë një personazh letrar fiksioni, përkundrazi, profesionistët 
më të mirë të botës së sjelljes dhe sëmundjeve mendore, vlen 
të thuhet psikologët, psikiatrit, neurologët, filozofët, etj., kanë 
bërë secili studime dhe analiza të personalitetit dhe shëndetit 
të tij mendor, duke e marrë si referencë. Dyshoj të kenë bërë të 
njëjtën gjë me autorin e tij, sepse duke qenë real dhe duke pasur 
një jetë të vrullshme, sa aventureske aq edhe të rrezikuar, ishte 
“normale” të mungonte interesi shkencor për t’u thelluar më 
shumë në mendjen dhe sjelljen e tij. Sot për sot, që nga pikëpamja 
antropologjike dhe mjekësore, nëse gjenden eshtrat e tij, do të 
ishte vërtet emocionuese t’i analizoje për të zbuluar misteret që 
mund të tregonte ADN-ja e tij, ndoshta do të tregonin farefisninë 
e tij me Don Kishotin.
Do të doja të flisja për diçka më metafizike, magjike apo të 
panjohur. E sjell shpesh në mendje çështjen, se kur, si dhe 
në ç’moment, i lindi Migel de Servantesit ideja për të shkruar 
kryeveprën e tij, duke menduar për veten, për të kënaqur egon e 
tij, duke njohur më së miri aftësinë narrative dhe talentin e tij, 
për të rrëfyer me çfarëdo fjale, ideje, ngjarje reale apo të sajuar në 
mënyrë interesante dhe emocionuese. A mendoi për këtë vepër 
kur ishte tërë ato vite i mbyllur në burg, ku ndoshta mundi të 
lexonte shumë libra kalorësie ashtu siç do të bënte Don Kishoti në 
librin e tij? A i erdhi në kokë ideja që të niste e të shkruante librin 
e tij kur bridhte nëpër qytet duke mbledhur taksat për Kurorën 
Mbretërore, duke biseduar nëpër taverna, duke këqyrur, duke 
dëgjuar rrugëve krijimet popullore të poetëve endacakë, këngët 
dhe historitë e trubadurëve? Në ndonjë çast i lindi ideja që të 
qeshte pak me botën, duke e satirizuar përmes një personazhi 
të aftë për t’u përballur me simbolet e asokohe, me anë të një 
vepre të rrezikuar, të interpretuar nga një i çmendur dhe të 
çmendurve u falet gjithçka, akoma më shumë nëse është edhe 
plak (asokohe, 50 vjeçar ishe plak). Migel de Servantesi mori 
“modele” ekzistuese të burrave dhe grave reale, të cilët shfaqen 
në veprën e tij. I kishte “të gdhendur” në mendje, sepse ishin 
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pjesë e jetës së tij dhe thjesht përshkroi karakteristikat dhe 
morfologjitë e secilit prej tyre në veprën e tij të shquar, asgjë më 
tepër. Mund të kenë qenë personazhe që i ka parë nëpër rrugët e 
qytetit, kur qe taksambledhës, tipa të shkathët dhe të rëndomtë 
si Sanço Panço, për shembull, dhe gra që i frymëzuan Dulqinjën, 
gra të tilla që vetë ai mund të binte në dashuri me to teksa kalonte 
dhe i këqyrte, duke i dëshiruar të largëta dhe të pamundshme. 
Kjo është shumë e zakontë në mendjen e një shkrimtari, i cili 
merr prej njerëzve që e rrethojnë apo që i sheh rastësisht, 
disa karakteristika, të cilat ua veshin personazheve të tyre 
letrare. Kjo është e thjeshtë për t’u kuptuar. Atëherë, fenomeni 
metafizik i ndërthurjes shpirtërore të autorit me personazhet 
e tij, më bën të pyes veten, në ç’moment Migel de Servantesi 
është Don Kishoti dhe anasjelltas? Sigurisht, pyetja iu drejtohet 
më shumë shkrimtarëve sesa profesionistëve dhe ekspertëve të 
tjerë, të cilët janë profanë në dukurinë e artit narrativ. A është 
Servantesi, njëherazi Don Kishoti dhe Sançoja? Unë besoj se 
po, se është një idealizim pak i grivët i vetvetes, që shkarkon 
dëshirat e zjarrta, zhgënjimet dhe rebelimet e tij, me anë të dy 
personazheve, njëri, Don Kishoti, i padjallëzuar dhe i mirë, dhe 
tjetri, Sanço Pançoja, qerrata dhe finok, përfaqësim i lartësuar 
i së keqes. Dhe që të dy duken protagonistë të hemisferave të 
ndryshme të të njëjtit tru. Don Kishoti është ana e idealizuar 
e autorit, që mësyhet kundër botës në kërkim të së mirës, të 
vendosjes së drejtësisë, rregullit, respektit dhe fisnikërisë, dhe 
Sanço Pançoja, shqytari i tij besnik, është ndërgjegjja e tij, 
nënvetëdija, frenat, instinkti i mbijetesës dhe bota. Me pak fjalë, 
Migel de Servantesi është njëherazi dy personazhet, prandaj ata 
janë aq dinak dhe të zgjuar dhe plotësues të njeri-tjetrit, njëri 
plotëson mangësinë e tjetrit. 
Është shumë e vështirë të shpjegohet procesi i trurit dhe 
neuroneve të një gjenie, nga një amator i neuroshkencës si 
puna ime. Mendoj se deri tani, në këtë çast, nuk ka shkencë që 
mund ta bëjë këtë, me gjithë përparimin që ekziston sot. Sot 
është e mundur që, me anë të tomografisë, skanimit të trurit, 
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të këqyret se si aktivizohen pjesët që kontrollojnë imagjinatën 
dhe të folurit, por nuk ka mënyrë të shihet se si lindin idetë, 
në mënyrë të përsosur, në trurin e një gjenie. Tek kinemaja, të 
themi filmi apo celuloidi, kur shohim në dritë, thjesht me sy, 
fotogramet, mund të krijojmë një ide se si është një plan, një 
skenë sekondash apo një sekuencë, duke numëruar me durim një 
nga një fotogramet, që kanë mbetur të regjistruar nga një proces 
kimik. Brenda trurit gjithçka ngelet e regjistruar tek neuronet 
dhe kombinimet e mrekullueshme sinaptike që realizon kujtesa, 
por ende nuk ka një aparat që të riprodhojë në kohë reale atë që 
mendon një njeri dhe jo më nëse ai është një gjeni. Më e përafërta 
e kësaj që parashtrova është se kujtesa njerëzore vazhdon të jetë 
shumë e ndryshme nga kujtesa e një kompjuteri, i cili ruan dhe 
përpunon me algoritme të ndryshme në një mënyrë shumë të 
thjeshtë krahasuar me trurin njerëzor të një gjenie që gjendet 
në kulmin e procesit të të shkruarit. Truri i një shkrimtari me 
përvojë, ka mundësi të ketë «tabela» me algoritme natyrore, të 
cilat lidhen mes tyre në një sinaps neuronal të jashtëzakonshëm, 
duke prodhuar të krijuarit, origjinalitetin, thellësinë filozofike, 
metafizike, reale dhe abstrakte, në mënyrë të logjikshme, 
me intrigë dhe emocion, që tremb edhe vetë shkrimtarin, i 
cili gjithashtu befasohet nga mënyra e tij e të shkruarit dhe i 
gëlojnë fjalët. Për sa i përket kësaj, pa pasur ndonjë interesim 
për shahun, marr guximin të them se tani inteligjenca artificiale 
e mund një kampion botëror në një lojë shahu. Pasi jam në dijeni 
se kjo është një lojë strategjie, logjike, por letërsia ka të tjerë 
parametra më të ndërlikuar, ku intuita luan një rol mjaft të 
rëndësishëm. A do të mundej inteligjenca artificiale të shkruajë 
me gjenialitetin e Migel de Servantesit, një vepër të barabartë 
apo më të mirë sesa Don Kishoti i Mançës? A do të mundej 
një makinë e gjeneratës së fundit të inteligjencës artificiale 
(sibernetike) e programuar me algoritme më të përparuara, të 
shkruante një vepër gjeniale, si Don Kishoti i Mançës, duke nisur 
vetvetiu, në mënyrë çastësore, ndoshta e papërqendruar, ashtu 
siç mund të ketë qenë Migel de Servantes Savedra kur nisi të 
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shkruante nga asgjëja, pa një ide të qartë në kokë, një hyrje të 
turbullt le të themi, me një penë të bojatisur në dorën e ngritur 
mbi letër: «Në një fshat të Mançës që s›dua t›ia kujtoj emrin, 
rronte pak kohë më parë një sojli nga ata me shtijëzë në sallën 
e armëve, me mburojë të vjetër, me kalë thatanik e me langua 
të gjahut. Të tri çerekët e iratit të tij i harxhonte për ushqim, 
mish të zier prej lope më tepër se prej deleje ndonjëherë, pastërma 
me hudhra pothuaj për mbrëma, korminë të shtunave, thier të 
premteve dhe rrallë e tek ndonjë pëllumb të dielave. Restat i 
harxhonte për veshjen, një dolloma prej cohe, tirq prej velludhi 
për ditët e shënuara, me pantofla prej gjithasaj stofe, dhe për 
ditët e tjera të javës tesha prej shajaku nga më i miri. Mbante 
në shtëpi një kujdestare, që kishte kapërcyer të dyzetat, dhe një 
mbesë, që s›kishte arritur të njëzetat, dhe një shërbëtor për arën e 
për pazarin, që dinte t›i vinte shalën kalit dhe të përdorte kosoren. 
Sojliu ynë ishte nja pesëdhjetë vjeç; ish i fortë nga shëndeti, i 
thatë nga trupi, i mprehtë nga fytyra, ngrihej që menatë dhe ish 
merakli pas gjahut...» Dhe fjalët gëluan njëra pas tjetrës, gjer sa 
e mbërthyen vëmendjen e Migel de Servantesit, i cili, pa e ditur, 
po shkruante në atë çast një nga veprat më të mrekullueshme të 
botës për të gjithë ne, lexuesit më të ndryshëm dhe shkrimtarët 
ëndërrimtarë që duam të ndryshojmë apo të përmirësojmë botën, 
pasi shumë shpirtra presin që ne t’u tregojmë rrugën ashtu siç 
bëri Don Kishoti i Mançës… Dhe fatmirësisht e kemi njëherë e 
përgjithmonë Don Kishotin e Mançës.

Përkthyen nga origjinali spanjisht Erion Karabolli dhe 
Bajram Karabolli
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Miroslav Micko 

CÉZANNE
(Ineditum)

Përktheu nga gjermanishtja: Robert Shvarc

* * *
Rreth vitit 1880 dhe më vonë Cézanne-i luftoi dhe arriti 
stilin e pjekurisë së tij. Që ahere ai kaloi mjaft qartë kufijtë e 
impresionizmit, siç mund të shihet nga pikturat Zonja me fresk, 
Plepat, Deti nel ‘Estaque, Jas de Bouffan, Vazoja blu e të tjera. 
Dobësitë e pikturës impresioniste, karakterin e tyre fragmentar 
dhe të zhdukshëm i kuptoi nga mesi i viteve tetëdhjetë dhe 
Renoir-i, i cili n’atë kohë u përpoq t’i jepte pikturës formën e 
saj dhe rregullin e saj të qëndrueshëm, por ai e bëri këtë – në 
periudhën e tij të Ingres-it – në një mënyrë tepër tradicionale 
dhe duke hequr dorë për një periudhë të gjatë edhe nga paleta e 
tij e larme dhe e shkëlqyeshme, që i përgjigjej aq fort talentit të 
tij. Dhe pak kohë më vonë artistët që i përkisnin gjeneratës më të 
re dhe që kishin mbaruar shkollën e impresionistëve – Seurat-i, 
Gauguin-i dhe Van Gogh-u – i kapërcyen edhe ata kufijtë e 
pikturës impresioniste. I pari në analizën e tij të ngjyrave të 
mbështetur mbi baza shkencore, të cilën e lidhi me ndërtimin 
gjeometrik të kompozimeve të tij, kurse të dy tjerët me anë të 
teprimit emocional të koloritit dhe me anën e ndarjes dekorative 
dhe ritmike të sipërfaqes së pikturës. Por Cézanne-i, para të 
gjithë të tjerëve i kapërceu kufijtë e asaj shkolle, pa hequr dorë 
nga ajo që ishte suksesi i kësaj i madh: sensi shumë i ndjeshëm 
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për ngjyrat dhe marrëdhënia e tyre reciproke. Ai vazhdoi ta 
mbështeste punën e tij akoma tek studimi i vëmendshëm i 
natyrës. Përveç kthimit të rastësishëm tek skenat imagjinare 
dhe përpjekjeve të përsëritshme për një kompozim rreth temës 
së grave në banjë, si pikturonte rregullisht sipas motivit duke 
mbërthyer sytë mbi objektin e pikturës. Dhe gjithashtu vazhdoi 
ta kultivonte “sensations colorantes” të tij. Atë që synonte ai, na 
e thonë disa nga shprehjet e tij, që, po t’i vesh krah njëra-tjetrës, 
del një lloj sistemi i teorisë së tij të artit, “Një ndjenjë e fortë 
natyrore – dhe ne mua ajo sigurisht është mjaft e gjallë – është 
baza e domosdoshme për çdo koncept artistik, sepse mbi këtë 
themel ngrihet madhështia dhe bukuria e veprës së ardhshme, 
njohja e mjeteve, të cilat i shërbejnë shprehjes së emocionit 
tonë, nuk është më pak e rëndësishme. “Artisti nuk mund t’i 
dallojë drejtpërdrejt të gjitha proporcionet, por ai i ndjen. Të 
ndjesh drejtë dhe të realizosh plotësisht – kjo formon stilin. “Një 
inteligjencë e organizuar në mënyrë aktive është bashkëpunëtorja 
më e vlefshme gjatë realizimit të veprës së artit”. “Metoda 
është rezultati i kontaktit me natyrën. Ajo zhvillohet, duke iu 
përgjigjur rrethanave. Ajo konsiston në faktin, që ne kërkojmë 
shprehjen e asaj që ndjejmë dhe që ndjenjat tona i organizojmë 
në një estetikë me tipare personale -” “Louvre-i është një libër 
nga i cili ne mësojmë të lexojmë. Por në nuk duhet të mjaftohemi 
duke u mbajtur pas formulave të bukura të paraardhësve tanë 
të lavdishëm. Le të nisemi nga ato për të studiuar bukuritë e 
natyrës, le të kërkojmë jo germën, por frymën, le të përpiqemi 
të shprehemi, duke iu përgjigjur temperamentit tonë personal. 
Koha dhe shoshitja do na formojnë dalëngadalë pamjen tonë dhe 
më në fund do na bëjnë që të kuptojmë çdo gjë” – “Të vëresh sipas 
natyrës do të thotë të zbulosh karakterin e modelit”. “Pikturimi 
nuk është kopjimi skllavëror i realitetit objektiv” Të mbarosh 
një pikturë do të thotë të kompozosh-” “Transpozicioni që bën 
piktori sipas optikës së tij personale, e bën natyrën e paraqitur 
interesante në një mënyrë të re, me anë të pikturës ai të jep 
atë që s’është pikturuar akoma, ai e bën këtë vetëm e vetëm 
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me anë të pikturës. Kjo do të thotë diçka tjetër nga realiteti. 
Kjo nuk është më vetëm një kopjim i thjeshtë.-” “Artisti duhet 
të ruhet nga letërsia në pikturë”. – “Letrari shprehet me anë 
të abstraksionit, kurse piktori me ndihmën e pikturimit dhe 
të bojës konkretizon ndjenjat dhe mbresat e tij”. – “Piktura e 
thjeshtë është abstraksion. Në mes të vizatimit dhe të bojës 
nuk ekziston ndonjë kontradiktë, mbasi në natyrë çdo gjë është 
me bojna. Në atë masë që ne përdorim bojën, në po atë masë 
dhe vizatojmë njëkohësisht. Tonin e vërtetë ia jep objektit edhe 
drita dhe modeli. Sa më shumë që e harmonizojmë bojën, aq 
më i vërtetë dhe i saktë bëhet vizatimi. Kontrastet e tonit dhe 
marrëdhëniet e tonit – këtu konsiston i gjithë sekreti i vizatimit 
dhe i modelimit”. “Kur boja lulëzon në pasurinë e saj, aherë edhe 
forma merr brendinë e saj”.
Këto thënie rrjedhin nga vitet e fundit të jetës së artistit 
dhe prandaj – me shumë nga një program teorik – paraqesin 
shpjegimet rreth veprës së vërtetë të Cézanne-it, një ekstrakt 
të ngjeshur në mënyrë aforistike të diturisë së tij prej piktori, 
të sprovuar dhe të thelluar në procesin e praktikës krijuese. Si 
shpjegim interesant mund të konsiderohet një citat nga novela 
e Balzakut “Kryevepra e panjohur” novelë, tek e cila Cézanne-i 
kishte qejf të mbështetej, për të konfirmuar idetë e tij personale. 
Ai do ta kish nënshkruar me kënaqësi vetë atë citat, që thotë 
heroi i Balzakut, piktori irreal Frenhofer: “Natyra përmban një 
sërë rrumbullakimesh, që fshehin njëra-tjetrën. Po ta shikosh 
drejtë, vizatimi s’ekziston fare! Linja është një mjet ndihmës 
me të cilën njeriu kupton influencën e dritës tek sendet, por 
në natyrë ku çdo gjë është brendi s’ekzistojnë linjat, kur ne 
modelojmë, edhe vizatojmë njëkohësisht, d.m.th ne i qërojmë 
sendet nga ai vend ku ndodhen, sepse vetëm shpërndarja e 
dritës i bën trupat që të dallohen! Prandaj unë s’kam hequr 
asnjë linjë, por vetëm i kam mbuluar konturet me një mjegull 
gjysmë-tonesh të çelëta e të ngrohta, gjë që sjell si përfundim 
që s’mund të tregosh tamam me gisht atë vend, ku konturet 
takohen me planin e dytë. Në afërsi kjo punë duket e njollosur 
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dhe të bëhet sikur i mungon çdo precizion, por dy hapa më larg, 
çdo gjë duket e qartë e kristalizuar dhe del në pah, trupi tërhiqet 
nga pas, format rrumbullakosen, ne e ndjejmë ajrin në mes të 
sendeve... Ndoshta do ishte më mirë sikur mos të hiqnim asnjë 
linjë, por ta merrnim trupi që nga mesi, në një mënyrë të tillë 
që të merreshin në radhë të parë me pjesët më të shndritshme 
e të arrinin në fund tek pjesët që janë të varfra në dritë. A nuk 
vepron po kështu edhe dielli; piktori i perëndishëm i gjithësisë? 
O natyrë, natyrë! E kush ka arritur të të kapë në ikje e sipër?”
Por ky citat nga “Kryevepra e panjohur” e Balzakut do pa dyshim 
disa korrektura, që t’i përgjigjet edhe më shumë pikëpamjeve 
dhe praktikës se Cézanne-it. Cézanne-i synon në dobësimin e 
bojnave të vizatimit dhe nxjerr në shesh formën plastike, këtu 
ai është i barabartë me Frenhoferin e Balzakut. Por ai ndryshon 
prej tij para së gjithash, sepse për zhvillimin e formave nuk 
përdor metodën e pikturës me gjysmë-errësirë. Në vend të 
dritës, që tek Frenhoferi është mjeti kryesor i modelimit dhe 
i dallimit formal; Cézanne-i, vë në përdorim bojën, një bojë që 
devijon nga përshtypjet optike të shqisave. Ajo është e pastër 
plot dritë dhe rrjedh nga paleta impresioniste. Gjer këtu kjo 
s’do ishte ndonjë gjë e re. Por një gjë e re është mënyra se si 
e përdor Cézanne-i këtë bojë të ndjeshme dhe të zbuluar prej 
tij: ai e lë formën dhe brendinë e sendeve të krijohen nëpërmjet 
marrëdhënieve dhe kontrasteve të nuancave të bojës, ai i ndan 
planet nga njëri tjetri, gërmon hapësirën dhe e mbush. Në këtë 
mes ai respekton njëkohësisht sipërfaqësinë e pikturës; në këtë 
kontribuon edhe shkrimi i dorës së tij, që karakterizohet nga 
vija e të pjerrëta. Pra forma nuk modelohet as nga shkalla e 
dritës dhe as nga mënyra e mbajtjes së penelit. Cézanne-i më 
tepër e “modulon” me anë të një orkestrizimi fin dhe të pasur të 
marrëdhënieve të bojnave, në të cilat shprehet si boja lokale po 
ashtu edhe refleksi i bojës. Ai nuk e tradhton larminë natyrale 
te bojnave ashtu siç paraqitet ajo shqisave, ai vetë e thekson, 
që e ka hallin për “dhënien e nuancave të vërteta”. Prandaj me 
të drejtë Rainer Maria Rilke, në njërën nga letrat e tij drejtuar 
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Cézanne-it flet mbi “ndërgjegjen e pastër të këtyre nuancave të 
kuqe e të kaltra dhe mbi vërtetësinë e tyre të thjeshtë”. Por kjo 
vërtetësi nuk konsiston në përkushtimin besnik, por në zbulimin 
e ligjshmërisë objektive, po ashtu asaj nuk i mungon rezonanca 
e brendshme. Cézanne-i kërkon tek boja ekuivalentin në mes 
të objektives dhe të subjektives – ose, po ta themi me fjalët e 
tij – “kërkon atë vend ku mendja jonë takohet me kozmosin”. 
Në kohën kur Cézanne-i po u afrohej majave të krijimit të tij, 
padyshim që përpiqej shumë për të arritur edhe realitetin objektiv 
të cilin ai mundohej ta kapte në paraqitjen e tij të larme dhe 
njëkohësisht në strukturën e tij formale. Ai studion përhapjen 
dhe kufizimin e materies – në panoramat strukturën e tokës gjer 
në anatominë e saj gjeologjike, horizontalitetin e sipërfaqeve të 
ujit dhe të fushave, vertikalitetin e godinave dhe shkëmbinjve, 
rritjen e pemëve, formën e kurorave të tyre, kurse në natyr-
mortet studion format themelore të sendeve, rrumbullaksimin 
e mollëve, të bardhakëve dhe në njerëzit që pikturon kontrollon 
ovalin e kokës, qafën, mekanizmin e gjymtyrëve dhe palat e 
veshjeve, në mënyrë që në pikturën e tij ta rilindte botën edhe 
një herë nga elementet e saj themelore. Ai vëren gjatë dhe punon 
ngadalë. Ndodh nganjëherë, që gjatë punës i vyshken lulet, i 
kalben mollët – por ai i zëvendëson me artificiale, sepse nuk i 
intereson aroma dhe shija e tyre, por vetëm forma. Në qoftë se ai 
pikturon shpesh herë veten, këtë e bën sepse ai vetë është modeli 
më i durueshëm dhe më i arritshëm. Ai e sodit veten po me atë 
interesim jopersonal si një mollë; si një bardhak, si një godinë. Ai 
ndjek formën e ballit, gropëzat e syve, kontrollon se si qëndron 
koka mbi supe. E paraqet veten pa asnjë pozë, pa asnjë mburrje, 
egocentrik po ashtu siç do ta shihnin dhe të tjerët, vetëm se ai 
e njeh vetveten më mirë nga të tjerët. Në qoftë se në periudhën 
e tij romantike ai vërente më shumë brenga, se sa nga jashtë 
dhe realitetin e sendeve ia përshtaste pamjes së brendshme, 
tani e tutje dhe në aktin e vetënjohjes ai vë ekstrospektionin në 
vend të introspektionit, vë “Unin” e tij pranë sendeve të botës 
së jashtme objektivizohet përpara vetes. Autoportretet e tij në 
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frymën psikologjike nuk dallohen fare nga portretet e personave 
të tjerë. Në qoftë se atyre portreteve nuk mund t’ua mohojmë 
fare një lloj interesimi psikologjik, prapëseprapë Cézanne-it 
i intereson më tepër shprehja e përhershme e fytyrave dhe e 
trupave se ndryshimet e jetës shpirtërore – po ashtu siç ndodh 
me peizazhet e tij, ku ajo nxjerr në pah atë që është e përhershme 
dhe efikase dhe jo atë lodër drite dhe ajri, që kalon mbi kokë 
duke u ndërruar e ndryshuar.
Në periudhën prej 1877-ës, kur doli për herë të fundit në skenë 
bashkë me impresionistët, dhe deri më 1895, kur Ambroise 
Vollard-i organizoi një ekspozitë të të gjithë veprave të tij, pra 
pothuajse 20 vjet me radhë kur krijimtaria e tij po u afrohej 
majave, Cézanne-i nuk ekspozoi pothuaj asgjë, me përjashtim 
të dy-tre rasteve të vogla. Në një shtet shumë të kulturuar, në 
një qendër botërore të artit, njëri nga piktorët më të mëdhenj të 
shekullit mbeti i fshehur dhe i panjohur. Në ato vite pikturat e 
tij mund të njiheshin vetëm në një dyqan të vogël të Pére Tanguy 
në Montmartre. Pére Tanguy – ashtu e quanin tregtarin e vogël 
që shiste bojna dhe që ishte një mik i piktorëve të panjohur, 
të cilëve me kënaqësi u huante malutensilie, për t’ua pranuar 
pastaj si shpagim pikturat e tyre. Klientët e tij ishin Pisarro-
ja dhe impresionistë të tjerë; kur ndodheshin në hall, më vonë, 
nën po ato kushte i erdhën Seurat-i, Gaugin-i dhe Van Gogh-u 
dhe ky i fundit na e ka dhënë fytyrën simpatike të njeriut të 
drejtë të popullit. Në atë kohë Pére Tanguy kish marrë pjesë 
në kryengritjen e Komunës, doli përpara gjyqit ushtarak dhe 
shpëtoi për një qime. Theodore Durat, një nga kronistët e 
parë të impresionizmit, na tregon lidhur me këtë: “Për fatin 
e tij, oficerët as e kishin marrë në pyetje, nuk u ra ndërmend 
të interesoheshin për pikturat që shiste ai dhe t’ua tregonin 
gjyqtarëve, sepse atëherë me siguri do të ishte dënuar dhe 
pushkatuar. Kjo tregohej në formën e një barsolete të lezetshme, 
e megjithatë s’ishte vetëm shaka. Fakti që njeriu i thjeshtë dhe 
i varfër me shpirtin rebel u bë një nga ndërmjetësit e parë të 
artit të ri, ka, si të thuash, rëndësinë dhe kuptimin e një simboli 
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historik. Pra vlen të përmendet fakti se edhe veprat e Cézanne-
it, që përmbysen zakonet e filistinëve dhe revolucionarizuan 
horizontin artistik të botës, kaluan nëpër dyqanin e vogël të ish 
komunarit. Këtu i zbuloi Chocquet-i dhe pas tij edhe admirues 
të tjerë. Theodore Duret-i na tregon se si Chocquet-i i nxori ato 
piktura nga grumbulli i madh – të mëdhatë me nga 100 franga 
dhe të voglat me nga 40 franga. Po ato i zbuloi dhe Vollard-i, i 
cili, në kundërshtim me Tanguy-n, zotëronte zanatin e mirë të 
pasurohej me piktura gjer në atë kohë të pavlefshme.
Në atë periudhë Cézanne-i tërhiqej shpesh herë në Aix, për t’u 
fundosur gjithnjë e më shumë në vetminë e tij. Çastet më të 
bukura të vetmisë së tij ishin kur takohej me disa shokë – me 
Pisarro-n, Monet-in, Renoir-in dhe plakun Monticelli, dhe me 
shokun e tij të rinisë Zola-in, të cilin e vizatonte herë pas here 
edhe në Médan. Por pikërisht kjo lidhje u prish përgjithmonë, 
kur Zola-i në vitin 1886 i dërgoi romanin e tij “Vepra” Cézanne-i 
nuk mundi të mos zbulonte veten e vet në heroin e trishtuar të 
atij romani, piktorin Claude Lantier, që ishte një karikaturë e 
krijuar në mënyrë të tepruar nga tiparet e karakterit të tij dhe 
të ngjarjeve të jetës së tij, dhe prandaj e ndjeu shumë të fyer 
që shoku, të cilin e pandehte për më të afërt dhe të cilit i ishte 
shumë mirënjohës për fjalët e mira dhe ndihmën materiale në 
çaste të vështira, që ky shok më së fundi tregoi, se s’e kuptonte 
fare qëllimin dhe përpjekjen e tij – dhe para së gjithash i 
nënvleftësonte aftësitë e tij artistike. Claude Lantier, pa dyshim 
që gëzon simpatinë e autorit të tij, por ai përfundon në jetë si 
njeri i dërrmuar, i cili konfliktet e jetës së tij dhe të artit të tij 
i zgjidh me anë të vetëvrasjes. Për Cézanne-in kjo ishte vrasja 
e miqësisë së tyre. Letra e shkurtër, me të cilën e falënderonte 
Zola-in për dërgimin e romanit dhe rikujtonte rininë e kaluar 
së bashku, përmbante edhe fjalët e fundit, që shkëmbeu me të.
Në vitin e prishjes me Zola-in, vdiq dhe babai i Cézanne-it, i cili 
më në fund ishte pajtuar me djalin e padëgjueshëm, pa mundur 
ta ndryshonte opinionin që kish formuar për të. Trashëgimi i 
madh që i la, ishte për Cézanne-in tani e tutje një ekzistencë 
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e siguruar, siç s’do ia kish bërë kurrë të mundur fryti material 
i pikturës së tij. Tani ai filloi të bënte një jetë të rregullt prej 
qytetari, por në brendësi vazhdonte të ishte i pushtuar nga 
demoni i pasigurisë. Gjithnjë e pohonte dobësinë e tij njerëzore 
dhe fliste vazhdimisht për nevojën që ndjente për një mbështetje 
morale. Këtë mbështetje e priti më kot nga njerëzit dhe më në fund 
nisi ta kërkonte në autoritetin e kishës: gjatë viteve nëntëdhjetë 
shkonte rregullisht në meshë, megjithëse tallej me kishën dhe 
i shante priftërinjtë si gënjeshtarë dhe kopukë. Mbështetjen 
e kërkuar ai tani mund ta gjente vetëm në punën e tij. Puna 
ishte ajo që i jepte disiplinë jetës së tij të brendshme, asaj jete, 
labilitetin e shqetësuar të së cilës ai përpiqej ta shpëtonte me 
gjetjen e së pandryshueshmes dhe të përhershmes, në sendet 
jashtë “Unit”, në veprën që bëhet vetë send.
Në vitet tetëdhjetë në krijimet e Cézanne-it dominojnë natyr-
mortet dhe peizazhet, të cilat në më të shumtën e rasteve ishin 
pikturuar në Jug, para së gjithash në Aix në rrethet e Parisit, 
nga fundi i shekullit zënë një vend të dukshëm pikturat figurale 
portretet dhe kompozimet e mëdha, p.sh. E marta e karnavaleve, 
Zonja Cézanne, Bixhozçinjtë (gjithsej 5 variante me dy ose 
më shumë njerëz) Gruaja me kanën e kafes, Burri me çibuk, 
Djaloshi me setër të kuqe, Plaka me tespihe, Portreti i Ambroise 
Vollard-it dhe variacione të ndryshme të grave që lahen. Me 
tendencën themelore të pikturës së tij, Cézanne-i këtu paraqitet 
kudo realist – si me anë të synimit drejt objektivitetit artistik; 
po ashtu dhe sepse merrej me artin e jetës dhe të përditshmes, 
me panoramën në të cilën jetonte, me sendet që e rrethonin dhe 
as i shikonte, me njerëzit që i njihte dhe që e njihnin, ose që i 
takonte gjatë rrugës së tij.

Por natyrisht këtu nuk është fjala për një realizëm të pamjes 
naive. Pas synimeve të Cézanne-it për objektivitet gogësijnë 
greminat e brendshme turbullimet që ai përpiqet t’i kapërcejë 
dhe t’i mposhtë. Piktura e tij nuk është kopjimi, porse 
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rekonstruksioni i realitetit. Ai e konsideron atë si analogji të 
natyrës dhe njëkohësisht e vë në një shkallë me atë, që mban në 
vetvete: rregullimi i domosdoshëm, arsyeja e qartë dhe e sigurt, 
tendosja e fuqishme e vullnetit. Kështu pra në natyr-mortet e 
zakonshme shihet diçka e madhe, e rreptë, dhe e lartë, kështu 
peizazhi i horizontit të përditshëm përmban, si të thuash, 
madhësi kozmike dhe kështu figura e një burri me çibuk ose e 
një bixhozçiu rritet të mënyrë monumentale, si figurat e Giotto-s 
e Masaccio-s, si skulpturat mbi portalet e katedraleve. Ky tipar 
ushtarak, konstruktiv dhe i vullnetshëm i artit të Cézanne-it 
del në pah, po të krahasohet me sensualizmin lirik të Renoir-it. 
Renoir-i gjithmonë ishte i lidhur ngushtë me jetën e materies, 
me jetën vegjetative dhe animale, ai është një piktor i shijes 
dhe i aromës, i dritës së shkëlqyeshme diellore mbi sendet, i 
atmosferës sensuale, i kontakteve erotike, për të piktura ishte 
e përmbaruar, kur e ndjente, se mund ta përkëdhelte gruan e 
pikturuar nga dora e tij. Kurse për Cézanne-in duket, sikur në 
natyrë i qëndron më pranë bota e mineraleve, nuk është e rastit 
që ai kishte aq qejf të pikturonte kubetë e gurta të shtëpive 
dhe valëzimet e tokës, shkëmbinjtë dhe malin Sainte-Victoire, 
i cili ngrihet drejtë qiellit si një piramidë, nuk është i rastit 
fakti, që ai gjatë viteve të fundit të jetës shkonte dhe rrinte aq 
shpesh në guroren Bibémus, sikur donte të shihte thellësinë 
e tokës dhe të prekte kockat e saj, sikur donte të nxirrte gurë 
q’andej për ndërtimin e tij. Ai shumë kollaj mund të pikturojë 
sipas modelit të luleve dhe mollëve artificiale sepse prej tyre 
ai merr vetëm elementët e ngjyrës dhe të formës, prej të cilëve 
krijon organizmin artistik të pikturës. Po ashtu i pikturoi edhe 
kompozimet e tij të temës së grave që lahen, në bazë të skicave 
të vjetra të kohës së tij të studimit, sepse atij s’i intereson lëkura 
dhe tërheqja sensuale e trupave lakuriq, por vetëm ritmi dhe 
tektonika e kompozimit të pikturës.
Por ne duhet të thellohemi më tepër në sensibilitetin e 
jashtëzakonshëm të bojnave të Cézanne-it, ato dëshmojnë një 
ndjenjë të pashlyeshme, janë kundërpeshë e intelektuales, 
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abstraktes dhe gjeometrikes që takojmë në artin e tij. Ai 
vetëm shprehet kështu: Piktori ka dy gjëra: syrin dhe trurin. 
Të dyja duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin, na duhet të punojmë 
për zhvillimin e të dyve, por në kuptimin e të pikturuarit: për 
zhvillimin e syrit të përdorim kundrimin e natyrës, për atë të 
trurit – logjikën e kapjeve të organizuara me anë të shqisave, 
që dalin nga mjetet e shprehjes. “Cézanne-i është sigurisht 
një piktor i pashoq, por njëkohësisht është edhe arkitekt i cili 
kërkon që një element aq të ndryshëm e të përkohshëm, siç 
është boja, ta bëjë material rezistent për ndërtim godinash. Për 
këtë qëllim ai ka përpunuar një metodë, e cila për vetë logjikën 
e saj është e admirueshme, mjafton të shikojmë pikturat e tij të 
përmbaruara e megjithatë të mbaruara (si portreti i Joachim 
Gasquet-it në galerinë nacionale të Pragës) ose akuarelet e tij, 
të cilat në njollat e lehta të bojës tregojnë një siguri të rrallë 
shprehjes.
Por mënyra e tij e punës prapëseprapë ka qenë e vështirë dhe e 
mërzitshme. Ai i torturon modelet e tij me pozime që s’mbarojnë 
kurrë, shpesh herë e mbush pëlhurën me një shtresë bojë paste 
dhe shpesh herë, i pakënaqur me atë që bënte, e linte ashtu 
të pambaruar. Vazhdimisht ankohej për pazotësinë e tij për të 
mbaruar një punë. “Ajo që më mungon mua është realizimi”, i 
shkruante Emile Bernard-it. “Ndoshta do t’ia arrij edhe kësaj, 
por unë jam plak dhe mund të ndodhë që të vdes, pa arritur 
qëllimin më të lartë, të realizoj artin. Ah, si e zotërojnë atë 
venecianet!” Kështu shpresonte ai, se me anë të realizimit do 
mund të pajtonte kontradiktat në artin e tij, do mund të bashkonte 
plotësisht bojën dhe formën, do mund të lidhte të kalueshmen 
me të pakalueshmen, t’i vinte urë greminës që ndante Unin me 
Jashtë-Unin, të ngrinte veprën e tij mbi themelet e ekzistencës 
dhe ta bënte në këtë mënyrë reale si vetë natyrën.

Luftën e tij për formën e përsosur dhe për një stil klasik 
Cézanne-i e vërtetonte me fjalët e veta: “Vetëm temperamenti 
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mund ta shpjerë njeriun drejt cakut që dëshiron...” Ai i mbushte 
pikturat e tij me atë energji që i mungonte në veprimet praktike. 
Piktura e tij, me gjithë pjekurinë e saj për një tërësi të ngjeshur, 
mbetet prapëseprapë plot lëvizje të brendshme dhe tendosje, të 
cilat shprehen në plasticitetin, në kontrastet e bojnave dhe në 
linjat e saj. Në pikturën e tij mund të dallojmë edhe kryengritjen 
rebele të artistit, i cili kërkon t’ia provojë vetes dhe të tjerëve 
vlerën e tij. Cézanne-i e ndërton veprën e tij porsi një kështjellë 
për të rrethuar me mure vetminë e tij. Në këtë kuptim vepra e 
tij është edhe fryt i një vetmie, megjithëse është edhe përpjekje 
për t’i shpëtuar asaj vetmie e për t’u kuptuar me natyrën dhe 
me njerëzit. Vetmia – jo vetëm ajo personalja dhe e rastësishmja 
por edhe vetmia historike tipike e një artisti, i cili s’është dakord 
me shoqërinë dhe i cili ishte një i ndjekur i klasës së tij – kjo 
vetmi pra qëndronte në djepin e këtij arti, i cili u rrit me anë 
të prekjes (kontaktit) me sendet... me mollët, me anën, me 
tryezën dhe me karriget, me këndet e qeta të vendlindjes, me 
fushat dhe shkëmbinjtë e shtëpive dhe pemët dhe qiellin, i cili 
ngrihet i kaltër mbi natyrën provinciale. Vetmia ishte premisa 
e këtij arti, por edhe kufizimi i tij, megjithëse krijimi i Cézanne-
it drejtohej nga e përditshmja e thjeshtë: nga fshatarët të cilët 
piktori i takonte gjatë kërkimit të motiveve, nga burrat që loznin 
letra në pijetore, nga gruaja ose nga shtëpiakja, nga shokët, 
që në portretet mbeten si kujtim i marrëdhënieve njerëzore të 
Cézanne-it. Këtu konsiston burimi i konfliktit themelor, i asaj 
tendence së dyfishtë të Cézanne-it; që pikturën nga njëra anë ta 
konsideronte si kopje dhe shprehje e jetës dhe nga ana tjetër si 
realitet artistik, që është shkëputur nga marrëdhëniet me jetën, 
si objekt, që i mjafton vetvetes – një botë e veçantë që është 
e krijuar nga elementët e botës së vërtetë por së cilës i vihet 
përballë jeta krenare dhe kryeneçe e artit të natyrës.
Ky konflikt; më vonë, gjatë zhvillimit të artit modern, u thellua 
edhe më tepër, e pikërisht për këtë arti modern gjen tek 
Cézanne-i njërin prej paraardhësve të tij.

MIROSLAV MICKO ESE



240

* * *

Nga fundi i jetës së tij Cézanne-i fitoi atë afirmim që ia kishin 
mohuar për aq kohë. S’është fjala për nderimet zyrtare, por 
për admirimet miqësore dhe për simpatitë. Që përpara se t’ia 
tërhiqte vëmendjen Vollard-it, filluan të dëgjohen zëra, të 
cilat e vunë nën dritën e vërtetë rëndësinë e artit të harruar. 
Huysmans, Bernard, Lecomte, Geffroy ishin të parët që nisën të 
shkruanin për të në këtë kuptim. Ekspozita e tij te Vollard-i (më 
1895), për të cilën ai vetë zgjodhi 150 nga pikturat e tij, ia hapi 
sytë shumëkujt, megjithëse gjeti akoma rezistencë të dukshme. 
Më 1900, Galeria Kombëtare e Berlinit bleu një pikturë të tij. Më 
1901 Maurice Denis hartoi “Ndërtimin ndaj Cézanne-it” dhe e 
përshëndeti atë si nen të artit të ri. Tani e tutje veprat e Cézanne-
it filluan të dilnin rregullisht në publik, në Sallonin e Vjeshtës 
(i cili u hap si protestë kundër artit zyrtar dhe u bë ekspozita e 
të rinjve) në vitin 1904 Cézanne-i ishte përfaqësuar në një sërë 
pikturash, të cilat e ndihmuan për një sukses pak a shumë të 
bujshëm? Atë e mbështetën para së gjithash përfaqësuesit e 
rinisë, piktori plak, i cili për shumë kohë qëndroi larg një fame 
të veneshme u gëzua për këtë kuptim nga ana e tyre. Kështu ai 
i shkroi poetit Joachin Gasquet, birit të një shoku të tij të rinisë: 
“Ndoshta unë kam lindur pak si herët. Më duket se isha më 
shumë piktor i gjeneratës suaj, sesa i gjeneratës sonë.”
Poetë të rinj dhe piktorë të rinj e vizituan në shtëpinë e tij 
në Aix (nga ku ai s’lëviste më gjatë viteve të fundit) për t’ia 
paraqitur admirimin e tyre dhe për të mësuar nga eksperienca e 
tij. Cézanne-i i priti miqësisht, megjithëse nganjëherë i habiste 
me sjelljet e tij të çuditshme. Disa nga këto vizitorë (si Emile 
Bernard, Charles Camoin, Leo Larguier, Joachin Gasquet) në 
kujtimet e tyre e kanë paraqitur artistin si njeri, megjithëse 
personalitetin e tij e ristilizuan nganjëherë ose e paraqitën në 
mënyrë pak piktoreske. Sepse Cézanne-i në kujtimet e tyre mban 
tiparet e një mikroborgjezi, të cilat ndoshta ia kish tiposur rrethi 
i tij provincial. Siç duket kjo ishte një lloj mimike e tij, një fytyrë 
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e dytë që ai e përdorte për të qenë i denjë nga jashtë për rrethin 
e tij borgjez, me të cilin në thellësi të shpirtit të tij qëndronte 
vazhdimisht në luftë. Këtë e dëshmon ajo thënie karakteristike 
e një letre të Cézanne-it drejtuar Emile Bernard-it “Vetëm me 
pak temperament mund të bëhesh një piktor i mrekullueshëm. 
Mund të pikturosh mirë, pa e zotëruar talentin e veçantë të 
harmonisë. Mjafton të kesh një mendim të vetëm për artin – dhe 
ky mendim është pa dyshim neveritja ndaj filistinëve.”
Cézanne-i punoi gjersa iu shteruan fuqitë e dobësuara nga 
sëmundje të gjata. Pak kohë përpara vdekjes së tij, në verë të 
1966-ës ai shkroi një sërë letrash për të birin, ato letra mbetën 
një dokument i fortë i durimit të tij për sa i përket punës. Mu 
në mes të rreshtave ku ankohej mbi vapën e verës dhe mbi 
dobësitë e tij trupore, kthehet gjithmonë dhe përmend pikturën 
e tij, që ishte shpëtimi i tij i vetëm. Kështu, në gusht, shkruante: 
“Duke parë ndjenjën time lidhur me bojnat, më vjen keq që u 
plaka kaq shumë”. Dhe më 14 gusht: “I dashuri im Paul, s’më 
ka mbetur gjë tjetër për të bërë, përveçse të pikturoj.” Pak kohë 
më vonë: “Piktura për mua është gjëja më e mirë.” Pastaj në mes 
të tetorit: “Po vazhdoj të punoj me mundim, por fundja diçka 
ekziston në punën time. Dhe kjo, mendoj, se është kryesorja”. 
Pak kohë më parë i pat shkruar Bernard-it: “Vazhdoj të studioj 
natyrën dhe më duket se po bëj dalëngadalë përparime... Por 
unë jam plak dhe i sëmurë, kështu që jam betuar që më mirë 
vdes duke pikturuar, sesa të përfundoj në mënyrë të ulët, në atë 
mënyrë që u kërcënohet pleqve, kur pushtohen nga pasionet, të 
cilat ua ashpërsojnë ndjenjat.”
Vdekjen e tij ai e zgjodhi vetë. Më 15 tetor, duke vizatuar në 
natyrë të hapur një motiv, e zuri një shtrëngatë e fortë. E gjetën 
pa ndjenja përpara qytetit dhe e sollën në shtëpi. Ai u sëmur dhe 
vdiq pas një jave më 22 tetor. Por edhe nga shtrati i vdekjes u 
ngrit për të pikturuar.
Në periudhën e fundit të krijimit, tek Cézanne-i filloi të dallohej 
përsëri, qoftë edhe në një mënyrë tjetër, ai shpirt romantik, i cili 
ia përshkonte veprat e rinisë së hershme. Spontania instiktive 
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dhe e ndjeshme e natyrës së tij e mori përsëri fjalën, pasi qe 
penguar për një kohë të gjatë nga një disiplinë e fortë.
Vërtet që eksperienca e artistit të vjetër nuk ia lëshoi krejtësisht 
frerin kësaj somantike, por ia liroi përsëri vrapimin e saj lirik. 
Intensiteti dhe forca ndriçuese e bojës u rrit, format filluan të 
merrnin trajta më shqetësuese, vija e penelit më e gjerë dhe 
nervoze. Kjo, për shembull, dallohet në mënyrë të qartë në 
pikturën Kopshtari Vallier. Kjo pikturë është nga më të fundit 
që bëri Cézanne-i. Vazhdimisht në punimet e këtyre viteve 
dilte mali Saint-Victoire, shpateve të të cilit Cézanni u qe 
ngjitur aq shpesh në rininë e tij. Atë ai e kish matur me sy të 
vëmendshëm, kish soditur se si ngrihej mbi bazën prej shkëmbi, 
e kish parë nga të gjitha anët, duke ia llogaritur çdo vogëlsi, për 
ta ridhënë përsëri në pikturë në formën e tij arkitektonike dhe 
bashkë me natyrën që e rrethonte... Në fund, në formën e atij 
mali ai projektoi ndjenjën e tij hyjnizuese dhe patetike. Masivi 
madhështor na duket shumë i afërt, maja e mprehtë e malit 
ngrihet vullkanike nga brendia e tokës, duke qëndruar si mbi 
fron përmbi panoramën rreth e qark; me fushat, kopshtet dhe 
pyjet e saj, dhe zhytet në kaltërsinë e çelët... – sikur ai mal të 
ishte simboli i qëllimeve të larta, i ëndrrës kozmike, i dashurisë 
së Cézanne-it për natyrën dhe i mallit të tij për të arritur të 
paarritshmen.

Materiali është përkthim i një porosie private. Botohet me lejen e familjes së 
përkthyesit.

Miroslav Micko 
(1912-1970) estet, kritik arti dhe profesor në universitetin e Pragës

ESE
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Xhani De Micheli

MOHIMI DADAIST
 
Një përkufizim i Tzara-s

Lëvizja dadaiste ka lindur në Zyrih në 1916. Duke kërkuar të 
shpjegojë arsyet e kësaj lindjeje aventurore, në një intervistë 
në radion franceze, të dhënë në ’50, Tristan Tzara deklaronte: 
“Për të kuptuar si ka lindur Dada, është e nevojshme të 
imagjinohet, nga njëra anë gjendja shpirtërore e një grupi të 
rinjsh në atë soj burgu që ishte Zvicra në epokën e Luftës së 
Parë Botërore e, nga ana tjetër, nivelin intelektual të artit dhe 
të letërsisë asokohe. Sigurisht, lufta duhet të merrte fund, e 
më pas ne do të shihnim të tjera. E gjithë kjo ka ndodhur në 
atë gjysmëharresë që është bërë zakon të quhet histori. Po 
nga 1916 –1917, lufta dukej se s’do të mbaronte kurrë. Për më 
tepër, prej larg, si për mua ashtu edhe për shokët e mi, ajo po 
merrte përmasa të rrema prej një pamjeje tepër të largët. Nga 
kjo vinte neveria e revolta. Ne ishim vendosmërisht kundër 
luftës, por pa rënë në lakimet e kollajshme të pacifizmit 
utopik. Ne dinim se lufta nuk mund të ndalej ndryshe 
veçse duke i shkulur rrënjët. Padurimi për të jetuar ishte i 
madh, e pështira aplikohej në tërë format e të qytetërimit 
të ashtuquajtur modern, në vetë bazat e tij, në logjikën, në 
gjuhën, ndërsa revolta merrte trajta në të cilat grotesku dhe 
absurdi i kapërcenin bukur mirë vlerat estetike. Nuk duhet të 
harrohet se në letërsi një sentimentalizëm pllakosës maskonte 
njerëzoren, e se shija e keqe me mëtime lartësimi shtrohej në 
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gjithë sektorët e artit, duke karakterizuar forcën e borgjezisë 
në gjithçka që ajo kishte më të urryer…”
Gjetkë, më përpara, Tzara kishte shkruar: “Dada lindi nga 
një kërkesë morale, nga një vullnet i pamëshirshëm për të 
nxjerrë një moral absolut, prej ndenjës së thellë se njeriu, në 
qendër të tërë krijimeve të shpirtit, duhej të pohonte epërsinë 
e tij mbi nocionet e varfëruara të substancës njerëzore, mbi 
gjërat e vdekura e mbi të mirat e fituara keq. Dada lindi 
prej një revolte që asokohe ishte e përbashkët për të gjithë 
të rinjtë, një revoltë që kërkonte një përkrahje tërësore të 
individit kundrejt nevojave të natyrës së tij, pa pyetur për 
historinë, logjikën, moralin e përbashkët, Nderin, Atdheun, 
Familjen, Artin, Fenë, Lirinë, Vëllazërinë e shumë nocione 
të tjera në lidhje me nevojat njerëzore, meqë prej tyre nuk 
ngelnin veç konvencione skeletike, ngaqë ishin boshatisur 
prej përmbajtjes së tyre fillestare. Frazën e Kartezios: As që 
dua t’ia di nëse para meje ka pasur njerëz të tjerë, e kishim 
vënë në krye të një prej botimeve tona. Ajo donte të thoshte 
se ne dëshironim të shihnim botën me sy të rinj, se ne donim 
të rishqyrtonim e provonim të njëjtën bazë të nocioneve, që 
na kishin shtruar etërit tanë dhe t’ia provonim saktësinë[1].”
Përmbi zanafillën e emrit “Dada,” Hans Arp, në 1921, në 
një revistë të lëvizjes, tregon: “Deklaroj se Tristan Tzara ka 
gjetur fjalën Dada me 8 shkurt 1916, në gjashtë të mbrëmjes. 
Isha i pranishëm me dymbëdhjetë fëmijët e mij, kur Tzara 
shqiptoi për herë të parë këtë fjalë që zgjoi ndër ne të gjithë 
një entuziazëm të ligjshëm. Kjo po ndodhte te Café Terasse e 
Zyrihut, ndërsa mbaja një brioche në vrimën e majtë të hundës. 
Jam i bindur se kjo fjalë nuk ka pikë rëndësie e se s’janë veç 
torollakët e profesorët spanjollë që mund të interesohen për 
të dhënat. Ajo çka na intereson ne, është shpirti dadaist e 
ne ishim të gjithë dadaistë para ekzistencës së Dadasë.” 
Tzara, nga ana e tij, shton: “Te fjalori Larousse e kam gjetur 
rastësisht fjalën Dada.” E Ribemont-Dessaignes pohon se rasti 

1 T. TZARA, Le surréalisme et après-guerre, Nagel, Paris, 1948 f. 17.
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erdhi prej “një letërprerëseje të shkarë padashje ndërmjet 
faqeve të fjalorit[2].” Po Tzara ka dhënë edhe shpjegime të 
tjera: “Nëse ndokush e gjen të kotë, nëse ndokush nuk humb 
kohën e tij për një fjalë që nuk do të thotë asgjë…  Mendimi 
i parë që sillet nëpër këto koka, është i rendit bakteriologjik; 
të gjesh zanafillën e saj etimologjike, historike a të paktën 
psikologjike. Prej gazetave mësojmë se zezakët Kru quajnë 
bishtin e lopës së shenjtë: DADA. Diku, në një farë vend të 
Italisë, kubi dhe nëna marrin emrin DADA. Një kalë druri, 
mëndesha, pohimi i dyfishtë në rusisht e rumanisht: DADA…
”[3] Megjithatë, Tzara lajmëron qartazi e përnjëherësh se fjala 
Dada është vetëm një simbol revolte dhe mohimi.
 

Kabare Voltaire i Zyrihut
 
Në atë epokë, Zyrihu ishte vendstrehimi i një mizëri 
personazhesh të parregullt. Aty hasje dezertorë, emigrantë 
politikë, kundërshtues të shërbimit ushtarak, agjentë sekretë 
dhe afaristë pak a shumë të pastër. Por kishte edhe artistë, 
letrarë e poetë, të cilët gjendeshin aty për motive nga më të 
ndryshmet. Tzara e Janko, të zënë në befasi nga shpallja e 
luftës Rumanisë, atdheut të tyre, kishin qenë detyruar të 
rrinin në Zyrih, ku prej kohësh ndodheshin për arsye studimi: 
Tzara për të ndjekur kurse filozofie, Janko të arkitekturës. 
Arp kishte ardhur aty për të takuar të ëmën: gjerman me 
kombësi, gëzonte një falje të posaçme nga ana e autoriteteve 
franceze, meqenëse ishte alzasian. Hugo Ball, i rekrutuar 
tashmë në armatën gjermane, kishte zgjedhur Zvicrën si 
strehë ngaqë nuk kishte ndërmend ta vishte më rrobën 

2 G. RIBEMONT-DESSAIGNES, Storia del dadaismo, Longanesi, Milano, 
1946, f. 11. Kjo histori, që zgjoi shumë polemika, doli në “Nouvelle Revue 
Française” të qershorit e korrikut 1931. Vetë autori i ka kushtuar argumentit 
një pjesë të mirë të Déjà jadis, Julliard, Paris, 1958.
3 T. TZARA, Manifeste Dada 1918. Khs. Pjesa e dytë, ku ky tekst është përk-
thyer tërësisht.
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ushtarake. Huelsenbek, i përjashtuar nga shërbimi ushtarak, 
kishte braktisur Gjermaninë për të ardhur në Zyrih, duke 
mos dashur të bëhej një viktimë e konfliktit. Qenë pikërisht 
këta njerëz ata që i dhanë jetë dadaizmit, që lindi në Cabaret 
Voltaire, më 1916.[4]

Kabare Voltaire ishte nr. 1 i Spielgasse. Po atë vit te nr.12 
i së njëjtës rrugë banonte Lenini bashkë me gruan e tij, 
Krupskajan. Dadaistët e ndeshnin shpesh rrugës Leninin, 
por nuk e dinin fare se për kë bëhej fjalë. Madje, sipas 
Lacôte[5], Tzara kishte luajtur edhe shah me Leninin, në Café 
Terasse. Fakti është se politika, në kuptimin e posaçëm të 
fjalës, asokohe nuk i interesonte kushedi se çfarë grupit të 
intelektualëve që kishin krijuar lëvizjen më përmbysëse të 
historisë së artit e të letërsisë. Vetëm një vit më vonë, pra 
mbasi që Lenini, i mbyllur në të famshmin vagon të veshur 
me plumb, kishte ca kohë që kishte mbërritur në Rusi, duke 
u bërë aty kreu i Revolucionit, Tzara e shokët e tij do të 
përshëndesin ngjarjet e tetorit si diçka që do t’i kishte dhënë 
një goditje të fortë luftës. Tzara shkruan: “Atëherë kur, më 
1917, Platen u kthye në Zyrih, duke na sjellë nga Moska 
lajme të sakta mbi Revolucionin,  të atilla që do të nxirrnin 
në dritën e tij imazhin që kishim krijuar, dhe që një fushatë 
tinzare e kishte errësuar sistematikisht, plasi një lëvizje 
kryengritëse, pasuar mandej nga një grevë e përgjithshme. 
Shpresohej se kjo lëvizje do mund të përhapej në Vendet e tjera 
ndërluftuese, që kësisoj t’i jepej fund luftës, në përshtatje me 
parimet e Kienthal e Zimervald. Dihet se si socialdemokracia 
ka vendosur ndryshe. Në këtë rast, ndër dadaistët e Zyrihut, 
Ball (që duke nisur nga ky moment do t’i përkushtohet vetëm 
aktivitetit politik), Serner dhe unë vetë, e kemi përshëndetur 
revolucionin rus doradorës që ai përbënte mjetin e vetëm të 
aftë për t’i vënë një kufi luftës, e pra me një zell aq të madh, 

4 Khs. G. HUGNET, L’aventure Dada, Galerie de l’Institut, Paris, 1957, fq. 
18-32.
5 R. LACÔTE, Tristan Tzara, Seghers, Paris, f. 18.
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saqë ne ishim pozicionuar kundër pacifizmit qaraman dhe 
humanitar, thirrjet e të cilit kundrejt ndjenjave të mira, tepër 
në modë asokohe, na dukeshin veçanërisht të dëmshme. A 
nuk rrezikonin mbase të përgjumeshin në një djep iluzionesh, 
dëshirat e atyre që ishin destinuar për të vepruar në fushën 
e betejës?”[6]

Sidoqoftë, megjithë këtë përshëndetje, nuk mund të thuhet se 
në vijim lëvizja dadaiste zyrihase u përkushtua drejtpërdrejt 
në terrenin e veprimit politik, gjë të cilën, përkundrazi, e 
bënë dadaistët e Gjermanisë, ku lëvizja e lindur në Zvicër 
gjeti një aprovim të menjëhershëm. Atje, pasuesit e Dadasë 
u bashkuan në Lidhjen e Spartakut, e mjaft syresh në Berlin 
e Këln, morën pjesë në luftën e rrugës. Poeti, piktori, botuesi 
dadaist Bargeld, në Këln, qe gjer edhe themeluesi i Partisë 
komuniste të Renanias.
Dadaizmi zyrihas mbeti në caqet e një mohimi të dhunshëm 
intelektual, por duke mbërritur drejt përkufizimit më të qartë 
të qëndrimit të vet. Ashtu si tek ekspresionizmi gjermanik, 
baza e një qëndrimi të tillë ishte protesta kundër miteve të 
rrema të arsyes pozitiviste. Megjithatë, tek dadaizmi protesta 
ishte shtyrë furishëm në pasojat ekstreme, apo në mohimin 
absolut të arsyes: “Uji i djallit cikërron shi mbi arsyen time,” 
do të thotë Tzara. Me fjalë të tjera, irracionalizmi psikologjik 
dhe metafizik prej të cilit vlon ekspresionizmi, te dadaizmi 
bëhet boshti metodik i një nihilizmi të pashoq. Ekspresionizmi 
ende besonte tek arti, dadaizmi e refuzon edhe këtë nocion. 
Pra, mohimi i tij është aktiv jo vetëm kundër shoqërisë, vënë 
prej kohësh në shënjestrën e ekspresionizmit, por kundër 
gjithçkaje që, në ndonjë farë mënyre, është e lidhur me 
traditat dhe zakonet e kësaj shoqërie. E pikërisht arti, sidoqë 
të duash ta konsiderosh, është përherë një prodhim i kësaj 
shoqërie për t’u rimohuar in toto.
 
Pra, Dada është antiartistike, antiletrare, antipoetike. 

6 T. TZARA, vep. cit.f. 50.
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Vullneti i saj për shkatërrim ka një objektiv të saktë, që 
pjesërisht është po ai objektiv i ekspresionizmit: por mjetet e 
saj janë shumë më radikale. Dada është kundër bukurisë së 
përjetshme, kundër përjetësisë së parimeve, kundër ligjeve 
të logjikës, kundër palëvizshmërisë së mendimit, kundër 
dëlirësisë së koncepteve abstrakte, kundër universales në 
përgjithësi. Ajo është, përkundrazi për lirinë e shfrenuar të 
individit, për spontaneitetin, për atë që është e atypëratyshme, 
aktuale, e rastësishme, për kronikën kundër akohores, 
për atë çka është kallp kundër asaj që është e kulluar, për 
kontradiktën, për jo-në ku të tjerët thonë po, e për po-në 
ku të tjerët thonë jo, është për anarkinë kundër rendit, për 
papërsosmërinë kundër përsosmërisë. Kështu, në ashpërsinë 
e saj mohuese, Dada është edhe kundër modernizmit, pra 
kundër ekspresionizmit, kubizmit, futurizmit, abstraktizmit, 
duke i quajtur në një shqyrtim të mbramë të surrogatove për 
sa ka shkuar e po shkon drejt shkatërrimit, pra pikat e reja 
të kristalizimit të shpirtit, i cili nuk duhet të burgoset kurrë 
në këmishën kufizuese të një rregulle, qoftë edhe e re dhe 
ndryshe, po përherë duhet të jetë i lirë, i disponueshëm, i 
palidhur në lëvizjen e vazhdueshme të vetvetes, në shpikjen 
e vazhdueshme të ekzistencës së vet. Asnjë skllavëri, as edhe 
skllavëria e Dadasë mbi Dadan. Në çdo çast, për të jetuar, 
Dada duhet të shkatërrojë Dadan. Nuk ekziston një liri e 
fiksuar përgjithmonë, po një dinamizëm i pareshtur i lirisë, 
në të cilën ajo jeton duke mohuar në mënyrë të vazhdueshme 
vetveten.
Dadaizmi është pra jo aq një tendencë artistiko-letrare, 
sesa një prirje e veçantë e shpirtit, është akti ekstrem 
i antidogmatizmit, që përdor çdo lloj mjeti për të çuar 
përpara betejën e tij. Pra, më shumë se sa vepra, Dadasë 
i intereson gjesti; dhe gjesti mund të kryhet në çfarëdo 
drejtimi të zakoneve, të politikës, të artit, të marrëdhënieve. 
Një gjë e vetme ka rëndësi: që një gjest i këtillë të jetë 
përherë provokim kundër së ashtuquajturit buon sens, kundër 
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moralit, kundër rregullave, kundër ligjit; pra skandali është 
instrumenti i preferuar prej dadaistëve për t’u shprehur.
Nga kjo pikëpamje dadaizmi shkon edhe përtej domethënies 
ose nocionit të thjeshtë të lëvizjes për t’u bërë një mënyrë jete. 
Kuptimi i polemikës së tij të ashpër kundër Artit e Letërsisë 
me shkronjë të madhe, duhet të shihet pikërisht në faktin se 
në to, në mënyrë hipokrite, të prira ndaj kapjes së “vlerave 
të përjetshme të shpirtit,” jeta ishte shfuqizuar, izoluar. 
Përkundrazi, Dada ishte dëshira e mprehtë për të shndërruar 
veprimin në poezi. Shkurt ishte orvatja më e dëshpëruar për të 
ngjitur thyerjen ndërmjet artit e jetës, për të cilën Van Gog e 
Rembo kishin dhënë paralajmërimin e parë dramatik. Shumë 
elemente të sajuar dhe të jashtëm u përzien qysh në fillim me 
dadaizmin, po s’ka dyshim se e tillë është domethënia e tij më 
e vërtetë.
 
 
Manifestet 

    Në planin teorik, nëse mund të flitet për “teori” për dadaizmin, 
shkrimet e Tzara-s mbeten patjetër tekstet themelore, 
nga  La première aventure céleste de Mr. Antipyrine e 1916, 
te manifestet e ’18 e të ’20. Stili, gjuha, leksiku i këtyre 
faqeve, janë të një risie eksituese, shpërthyese, nervoze, të 
pacipë, befasuese. Gjendje filozofike, satirike, bufoneske, 
lirike, ngatërrohen me një tension të vërtetë intelektual, me 
një ankth të vërtetë që i jep lirshmërisë verbale të Tzara-s një 
forcë reale krejt të ndryshme prej skandalistikes: “Ata që janë 
me ne, ruajnë lirinë e tyre. Ne nuk njohim ndonjë teori. Mjaft 
me akademitë kubiste e futuriste, laboratorë idesh formale. 
A thua arti shërben për të grumbulluar para e përkëdhelur 
borgjezët e sjellshëm? Rimat përkojnë me tringëllimën e 
monedhave dhe muzikaliteti rrëshqet përgjatë linjës së barkut 
vënë në profil. Të gjithë grupet e artistëve kanë përfunduar 
në këtë bankë, edhe pse duke shaluar kometa të ndryshme… 
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Derdhemi në mallkime me bollëkun tropikal prej bimësish 
marramendëse… Ja një botë e luhatshme që ik, e ja nga ana 
tjetër njerëz të rinj, të palatuar, brofës, në majë të lemzave. 
Ja një botë e gjymtuar e doktorucët letrarë të preokupuar 
për ta përmirësuar. Unë ju them: nuk ekziston një fillim e 
ne nuk dridhemi, nuk jemi sentimentalë. Ne shkyejmë si 
erë e furishme të linjtat e reve të lutjeve dhe përgatisim 
spektaklin e madh të katastrofës, djegien, dekompozimin. 
Përgatisim shtypjen e dhimbjes dhe i zëvendësojmë lotët 
me sirena të zgjatura nga një kontinent në tjetrin… Unë 
shkatërroj sirtarët e trurit dhe ato të organizimit shoqëror: të 
demoralizosh ngado e të vërvisësh dorën e qiellit në ferr, sytë 
e ferrit në qiell, të rimëkëmbësh rrotën pjellore të një cirku të 
përbotshëm në fuqitë reale e në fantazinë individuale… Unë 
urrej objektivitetin e trashë dhe harmoninë, këtë shkencë që 
gjen çdo gjë në rregull: ‘Vijoni, djema, njerëzim… Shkenca 
na thotë se ne jemi shërbyesit e natyrës’: ‘Gjithçka është në 
rregull, bëni edhe dashuri e thyeni rrashtat; vijoni, djema, 
burra, borgjezë të sjellshëm, gazetarë të virgjër…’ Unë jam 
kundër sistemeve: sistemi i vetëm ende i pranueshëm, është 
ai që të mos kemi sisteme… Logjika është përherë e rreme… 
Morali atrofizon, si tërë kamzhikët e inteligjencës. Kontrolli i 
moralit dhe i logjikës na kanë vënë pakalueshmërinë përballë 
agjentëve të policisë, shkak i skllavërisë sonë, minj të qelbur, 
me të cilët borgjezia ka mbushur plëncin, që kanë infektuar 
të vetmet korridore prej kristali të tejdukshëm e të kulluar që 
rrinin ende hapur për artistët… Çdo njeri duhet të gërthasë. 
Është një punë e madhe shkatërruese, mohuese, për t’u bërë. 
Të fshish, të ripastrosh. Përkryerja e individit afirmohet në 
vijim, në një gjendje çmendurie agresive e tërësore kundër 
një bote besuar duarve të banditëve që na cfilit e shkatërron 
shekujt… çdo formë neverie e ngjallur për t’u bërë një mohim i 
familjes, është Dada; protesta me grushte e tërë qenies e nisur 
drejt një veprimi shkatërrimtar, është Dada… shfuqizimi 
i çdo hierarkie e i çdo ekuacioni social të instaluar prej 
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shërbëtorëve tanë, është Dada: çdo objekt, të gjithë objektet, 
ndjenjat e të fshehtat, shfaqjet dhe ndeshja e përpiktë e 
linjave paralele, janë mjete lufte Dada; shfuqizim i kujtesës: 
Dada; shfuqizim i arkeologjisë: Dada; shfuqizim i profetëve: 
Dada; shfuqizim i së ardhmes: Dada; besim i padiskutueshëm 
në çdo zot, prodhim i atypëratyshëm i spontaneitetit: Dada… 
Liri: Dada, Dada, Dada, ulërimë ngjyrash të rrudhura, takim 
i tërë të kundërtave dhe i tërë kontradiktave, të çdo motivi 
grotesk, të çdo inkoherence: jeta.”[7]

Energjia Dada erdhi kryesisht prej intelektualësh jo-artistë 
ose prej atyre artistëve që dinin të përdornin shkëlqyeshëm 
penën si Arp, Bargeld, Van Doesburg, Hausman, Pikabia, 
Shviters. Realiteti është se në çastin e lindjes së Dada-s, 
në fushën e artit ishin bërë të njohur prej kohësh tërë 
tendencat kryesore moderne. Kështu dadaizmi përfundoi të 
ishte antikubist, antifuturist, anti-abstraktist me mjetet, 
shpikjet, risitë e kubizmit, të futurizmit, abstraktizmit. 
Ajo çka quhet “art dadaist” nuk është diçka e përcaktuar, e 
shpallur qartësisht, por një përzierje e vërtetë përbërësish 
të ndeshur me kohë nëpër lëvizjet e tjera. E megjithatë, në 
prodhimet më autentike të artit Dada ka diçka ndryshe, diçka 
që lind prej një poetike thellësisht ndryshe. Ndërsa në fakt 
kubizmi, futurizmi, abstraktizmi konstruktivist kanë një bazë 
pozitiviste, dadaizmi, si ekspresionizmi, mbështetet në bazë 
të kundërt. Prandaj, edhe nëse përdor mjetet e tendencave 
të tilla figurative, procesi i krijimit të tij artistik është tejet i 
ndryshëm, në se bëhet fjalë për “krijim”. Në fakt, nuk ka një 
arsye renduese, një kërkim koherence stilistike, një modul 
formal, që udhëheqin në “krijimin” e “veprës” Dada. Motivet 
e natyrës plastike që i interesojnë artistëve të tjerë, nuk i 
interesojnë aspak dadaistëve. Pra, ata nuk “krijojnë” “vepra, 
por fabrikojnë objekte. Mbi të gjitha, ajo çka i intereson në 
këtë “fabrikim”, është domethënia polemike e procedimit, 
afirmimi i fuqisë virtuale të gjërave, i supremacisë së rastit mbi 

7 Khs. te Pjesa e dytë përkthimin e plotë të Manifesti Dada 1918.
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rregullin, dhuna shpërthyese e pranisë së tyre të parregullt 
mes veprave të vërteta të artit. Pra, te këto “objekte” dadaiste 
është lidhur në thelb një shije polemike, një arbitraritet 
mosrespektues, një karakter krejt i përkohshëm, tejet larg 
prej idesë për të ndërtuar një shembull estetik, siç ishte 
përkundrazi për kubistët, futuristët, abstraktistët. Prandaj, 
është kjo që duhet të zbulohet te objektet dadaiste, përtej 
ngjashmërive të mundshme me prodhimet e tendencave të 
tjera.
Është prapë Tzara i cili, në Manifest mbi dashurinë dhe dobët 
e dashurinë e hidhur, të 1920, ka sintetizuar me efikasitet një 
metodë të tillë të “fabrikimit.” Ja për shembull çfarë këshillon 
ai “Për të bërë një poezi dadaiste”:
“Merrni një gazetë.
“Merrni një palë gërshërë.
“Zgjidhni në gazetë një artikull që të ketë gjatësinë që ju 
dëshironi t’i jepni  poezisë suaj.
“Priteni artikullin.
“Pritni prapë me kujdes çdo fjalë që formon këtë artikull e 
vendosini të gjithë fjalët në një qese.
“Tundini ëmbëlsisht.
“Nxirrni jashtë fjalët njëra pas tjetrës duke i vënë në rendin 
me të cilin i nxirrni.
“Kopjojini ndërgjegjshëm.
“Poezia do t’ju përngjajë.
“Ja ku u bëtë ‘një shkrimtar pafundësisht origjinal dhe i 
pajisur me një ndjeshmëri magjepsëse’…”[8]

Kjo është pika ekstreme e revoltës Dada. Te kjo “poetikë” 
shprehej aspirata e dadaistëve drejt një të vërtete që të mos 
ishte e nënshtruar ndaj rregullave të vendosura prej një 
shoqërie të papëlqyeshme dhe armike të njeriut: rregulla 
politike, morale, por edhe artistike. Së fundmi, kjo poetikë 
ishte ende një “gjest,” i përkiste atyre mënyrave energjike, 
të palëkundshme, të posaçme me të cilat Dada i shpallte 

8 Po aty.
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luftë mentalitetit mikro-borgjez, akademik, reaksionar, 
që strehohej shpesh edhe ndër ata artistë që kujtonin se 
u përkisnin avangardës. Shumë “vepra” dadaiste qenë 
“fabrikuar” me metodën e “poezisë në kapelë”, duke mbledhur 
kështu elementët më të palidhur, e duke i vënë bashkë sipas 
rastësisë së formave, ngjyrave e lëndës së tyre.
Një nga artistët më konsekuent në fabrikimin e “veprave” të 
këtij tipi, qe Kurt Shviters, prej Hanoverit, i cili më 1919 i dha 
trajtë në mënyrë dadaiste një dadaizmi të vet, të quajtur prej 
tij “Merz,” duket një cungim i Kommerz, thua se do të tregojë 
antikomercialitetin e pararojës.[9] Schwittersit i hynte në punë 
gjithçka: copa druri, hekuri, teneqe të prera, qese, shtupa, 
pupla pule, bileta trami, pulla poste, gozhda, gur, shuall, etj. 
Veprat e tij ishin bërë vetëm prej këtyre fragmenteve. Ai nuk 
i përdorte këto elemente si kubistët apo futuristët, të cilët 
përgjithësisht fusnin vetëm pjesërisht ndonjë në kuadër, duke 
e përfshirë në tërësinë e ngjyrës e të kompozimit. “Veprat” 
e Schwitters ishin ekskluzivisht të përbëra nga ky material 
heterogjen dhe i grumbulluar dosido. Në autobiografinë e tij, 
duke kujtuar pikërisht Schwiters, Gross thotë se produkti i 
këtij aktiviteti dadaist quhej “pikturë e plehrave.” “Veprat” 
e Shviters reshtën së qeni dadaiste, atëherë kur ai tentoi 
të ndiqte me fragmentet e tij  kuadrin kubist dhe kuadrin 
abstrakt, kur pra, kërkoi t’i jepte prodhimtarisë së tij një 
vlerë “estetike”, duke shndërruar akademikisht në shifër 
hamendësimin e parë dadaist: në fakt, përsëritja është vdekja 
e Dadasë.
 
 
Dada në Nju Jork
 
Por, nëse prodhimtaria Dada është pënjëmend “gjest”, atëherë 
artistët dadaistë më të shkëlqyer qenë Dyshamp e Pikabia, të 

9 Khs. G. DORFLES, K. Schwitters, Galleria del Naviglio (Katalogu), Milano, 
prill-maj 1959.
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cilët në vitin 1917, në New York, ia hynë një veprimtarie të 
ngjashme e edhe më të tepruar se ajo e dadaistëve zviceranë 
e gjermanë. Qysh në Paris, më 1913-14, Dyshamp kishte 
marrë një mbajtëse shishesh dhe një rrotë biçiklete, e thjesht 
i kishte firmosur si “vepra” të tijat. Përkundrazi, në Nju York, 
për ekspozitën në Salonin e të Pavarurve, ai çoi gjer edhe 
një urinore, produkt komercial në seri, me titullin Fontana. 
Mandej, mbrëmjen e inaugurimit, shoku i tij Artur Kravan, 
që duhet të mbante një konferencë mbi pikturën, iu paraqit 
publikut të zgjedhur, elegant e intelektual, krejtësisht i 
dehur, duke tërhequr rrëshqanthi një valixhe, të cilën e 
zbrazi mbi tryezën e konferencierit, duke shpalosur përreth 
të brendshmet e palara e duke filluar edhe të zbërthehej, mes 
të indinjimit të të pranishmëve dhe klithmave të zonjave që 
fshihnin me turp fytyrën. Vetëm policia arriti ta largonte këtë 
konferencier të çuditshëm.[10]

Dyshamp e Kravan kishin vepruar si dadaistë të vërtetë. 
Asokohe në Nju Jork, Dyshamp nxori tre publikime të vogla: 
dy numra të  “The Blindman” dhe “Rongwrong”. Nga ana e 
tij, Pikabia publikon revistën “391”, ku vë vizatimet e tij të 
skemave mekanike dhe të objekteve besnikërisht të rikopjuar 
(një helikë, një llampë elektrike) e shkruan edhe poezi. Bashkë 
me Dushamp e Pikabia është edhe Man Ray. Edhe ai do të nisë 
një seri “veprash” të përbëra prej materiesh ekstrapiktorike 
heterogjene, po kryesisht në fushën e fotografisë do të arrijë 
rezultate të rëndësishme me radiografi të vërteta të botës reale 
që, simbas shprehjes së Hugnet, theksojnë misterin duke e 
nxjerrë lakuriq. Këto fotografi, të mbizotëruara nga një shije 
shkence të mistifikuar, qenë quajtur, prej emrit të autorit të 
tyre, rayographies. Në 1918, me t’u kthyer në Evropë, Pikabia 
shkon të takojë Tzara-n në Zyrih. Këtu kujtohet se Dada 
përkon me gjendjet e tij dhe bëhet një mbështetës aktiv.
 
 

10 Khs. G. HUGNET, vep. cit., f. 38.
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Dada në Gjermani
 
 Sidoqoftë, rezultatet figurative më interesante të dadaizmit 
janë pa dyshim ato të arritura në Gjermani, si nga grupi i 
Berlinit ashtu dhe prej Maks Ernstit në Këln. Janë faktikisht 
këto dadaistë që shpikin fotomontazhin, emër i gjetur prej 
rënies dakord të Groz, Xhon Hartfilld, Bader, Hoech e 
Hausman.[11]

Në Berlin, manifesti i parë dadaist i Huelsenbek që shtypur në 
prill të vitit 1918. Në këtë tekst, ndër të tjera, pohohej: “Arti 
varet në ekzekutimin e drejtimin e tij prej kohës në të cilën 
jeton dhe artistët janë krijuesit e epokës së tyre… Artistët më 
të mirë, më të padëgjuarit, do të jenë ata që, në çdo kohë do 
të mbledhin copat e trupave të tyre në poteren e katarakteve 
të jetës dhe, duke u tërbuar ndaj inteligjencës së kohës, do 
të gjakosen në duar e në zemra. A thua e ka përmbushur 
ekspresionizmi pritjen tonë për një art që të ishte balotazhi i 
interesave tona jetike?
“Jo! Jo! Jo!
“A thua e ka përmbushur ekspresionizmi pritjen tonë për një 
art që djeg esencën e jetës në mish?
“Jo! Jo! Jo!
“Sot, nën pretekstin e një jete të brendshme, ekspresionistët 
e letërsisë dhe të pikturës janë bashkuar në një brez që 
kërkon tashmë vlerësimin e historisë, të letërsisë e të artit 
dhe vë kandidaturën e tij për të pasur një aprovim borgjez 
të nderuar… I gjendur jashtë, ekspresionizmi është bërë në 
Gjermani, me mënyrën që gjithsecili e di, një idil i madh në 
pritjen e një pensioni të mirë: nuk ka të bëjë hiç me tendencat 
e njerëzve aktivë.
“Firmuesit e këtij manifesti janë mbledhur nën thirrjen e 
luftimit DADA ! ! ! për përhapjen e një arti që realizon idetë e 
reja. Çfarë është pra dadaizmi?
“Fjala Dada simbolizon marrëdhënien më primitive me 

11 Khs. R. HAUSMANN, Courrier Dada, Le Terrain Vague, Paris, 1958, f. 42.
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realitetin që na rrethon: me dadaizmin, një realitet i ri merr 
në zotërim të drejtat e veta. Jeta shfaqet në një konfuzion 
(të njëkohshëm) simultan zhurmash, ngjyrash, ritmesh 
shpirtërore, që te arti dadaist janë aty për aty të marrë 
nga britmat e ethet e bujshme të psikikës së përditshme, 
të guximshme të tij e në tërë realitetin e saj të vrazhdë. Ja 
udhëkryqi i përcaktuar mirë që dallon dadaizmin nga tërë 
tendencat e tjera të artit, e mbi të gjitha prej futurizmit, që 
ndonjë torollak së fundmi e ka interpretuar si një edicion të 
ri të impresionizmit.
“Për herë të parë, dadaizmi nuk shtrohet në mënyrë estetike 
përpara jetës… të jesh dadaist mund të dojë ndonjëherë të 
thotë të jesh tregtar, politikan më shumë se artist, të mos jesh 
artist rastësisht… rrofshin ngjarjet dadaiste të kësaj bote! Të 
jesh kundër këtij manifesti, do të thotë të jesh dadaist!”[12]

 
Qysh në këtë manifest ishte cekur në një farë pike problemi 
i materialeve të reja në pikturë. Por, në po atë muaj të të njëjtit 
vit, Raul Hausman e prekte argumentin me një manifest të 
tijin të veçantë, të titulluar Kinemaja sintetike e natyrës. 
Sidoqoftë, Hausmanit i erdhi ideja e fotomontazhit ndonjë 
muaj më pas, gjatë një qëndrimi të tij në detin Baltik, në 
ishullin e Usedom. Thuajse në tërë shtëpitë e këtij ishulli 
gjendej e varur në mur një litografi me ngjyra, e cila paraqiste 
imazhin e një granatieri në sfondin e një kazerme. Për ta bërë 
më të efektshëm e më personal këtë lloj kujtimi ushtarak, në 
shumë shtëpi, fytyra në fillim e granatierit ishte zëvendësuar 
me fotografitë e familjarit që kishte qenë apo ishte ushtar. 
Ishte ky fakt që e nxiti Hausmanin të kompozonte “kuadro” 
tërësisht të realizuar me fotografi të prera. Me t’u kthyer në 
Berlin, ai iu përvesh punës duke përdorur foto të shtypit e të 
kinemasë e ua dha miqve të kryeqytetit zbulimin e tij[13]. Po 
ky është versioni i Hausmanit. Në të vërtetë, Xhon Hartfilld 

12 Po aty, fq. 26-30.
13 Po aty, fq. 41-42.
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kishte filluar të fabrikonte “montazhet” e tij qysh në vitin 1914, 
pra qëkurse prej frontit të luftës, duke dashur të shmangte 
censurën, çonte kartolina të pazakonta të përbëra prej 
prerje gazetash e revistash, në të cilat imazhe kontrastuese 
çiftëzoheshin me synime polemike e çmistifikuese. Këto 
kartolina janë zanafilla e vërtetë e fotomontazhit politik të 
Dadasë.
Më 1931, në Muzeun e Arteve dhe Zejeve, qe ngritur një ekspozitë 
historike e fotomontazhit, dhe me këtë rast, vetë Hausmann 
kërkoi të përkufizonte karakterin e zhvillimet. “Krijuesit 
e parë të fotomontazhit, dadaistët,” tha ai në inaugurim, 
“niseshin nga pikëpamja, sipas tyre e pakundërshtueshme, 
se piktura e kohës së luftës, ekspresionizmi postfuturist, 
kishte dështuar nga shkaku i mos-objektivitetit të tij dhe i 
mungesës së bindjes, e se jo vetëm piktura, por të gjitha artet 
e teknikat e tyre kishin nevojë për një ndryshim revolucionar 
themelor, për të qëndruar në marrëdhënie me jetën e epokës 
së tyre. Natyrisht, anëtarët e Klubit Dada nuk ishin të 
interesuar të përpunonin rregulla të reja estetike, nëpërmjet 
ndjekjes së të cilave do mund të realizohej arti. Së pari, ata 
preokupoheshin për prirjet eksituese të materialit të ri dhe, 
nëpërmjet tij, rinovimn e formave të përmbajtjes së re. Dada, 
që ishte një soj kritike kulturale, nuk ndalej para asgjëje. Dhe 
është e saktë se një pjesë e madhe e fotomontazheve të para 
përndiqte me ironi therëse ngjarjet bashkëkohore. Por ideja 
e fotomontazhit është revolucionare sa edhe përmbajtja e saj, 
forma e saj  është përmbysëse sa dhe aplikimi i fotografisë 
dhe i teksteve të shtypura që, së bashku, shndërrohen në 
film statik. Dadaistët…ishin të parët që, me ndihmën e 
strukturave tejet të ndryshme, shpeshherë anomale e me 
domethënie antagoniste, e përdorën fotografinë si material 
për të krijuar, një lëndë të re, e cila shkulte nga kaosi i luftës 
dhe i revolucionit një refleks optik qëllimisht të ri. Ata e dinin 
se një fuqi propagande gjendej e përfshirë te kjo metodë e se, 
të cilën jeta bashkëkohore nuk ishte mjaft e guximshme për 



258

ESE

ta zhvilluar e thithur.
“Më pas gjërat ndryshuan  mjaft … Në formën e tij primitive, 
fotomontazhi ishte një eksplozion pikëpamjesh dhe një vorbull 
e brendshme azimuti. Ndërkohë, në kompleksitetin e vet, duke 
shkuar përtej pikturës futuriste, ai ka pësuar një evolucion që 
mund të quhej konstruktiv. Kudo është shtruar vetëdija se 
elementi optik ofron mundësi tejskajshmërisht të ndryshme. 
Për shembull, fotomontazhi lejon të përpunosh formula më 
dialektike, në masën e antagonizmit të strukturave e të 
përmasave, të së vrazhdës e së lëmuarës, të pamjes ajrore e 
të planit të parë, të perspektivës e të sipërfaqes së rrafshtë. 
Teknika e fotomontazhit është thjeshtësuar ndjeshëm në lidhje 
me zgjerimin e fushës së saj të aplikimit. Lëmi i aplikimit të tij 
është kryesisht propaganda politike dhe publiciteti komercial. 
Qartësia e nevojshme që kërkojnë sloganet politike dhe 
komerciale, do të ndikojë përherë e më tepër në mjetet e tij për 
të kundërpeshuar kontrastet më mbresëlënëse, e do të largojë 
kapriçiot e fillimit; momenti dialektik i formave që përbën 
veçantinë e fotomontazhit, do t’i sigurojë prapë një mbijetesë 
të zgjatur e të pasur me fatmbarësi… Mund të pretendohet që 
fotomontazhi t’ia dalë aq mirë si dhe fotografia apo kinemaja, 
duke sjellë një kontribut në zhvillimin e vizionit tonë, të 
vetëdijes sonë për strukturat optike, psikologjike e sociale, 
në ndjesinë befasuese, e kjo për saktësinë e të dhënave në të 
cilën përmbajtja dhe forma, ndjesia dhe dukja bëjnë një njësi 
të vetme.”[14]

 
Kur Hausman shqiptonte këto fjalë, fotomontazhi tashmë 
kishte pasur një fat të madh. I çliruar prej rastësisë, prej 
automatizmit të elementëve të tij heterogjenë dhe shijes për 
absurdin e dadaizmit, ai ishte afirmuar veçanërisht në B. S. 
si vegël e propagandës politike e pedagogjike, në rrethin  e 
atij Fronti të majtë të arteve, Lef, frymëzues i të cilit ishte 
Majakovski. Pak më vonë, fotomontazhet antihitleriane 

14 Po aty, fq. 46-49.
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të John Heartfield, me një efektshmëri të jashtëzakontë, 
do t’i japin përfundimin më të lartë këtij lloji të shprehjes 
moderne. Kështu, tamam sikundër dëshironte Dada, arti dhe 
jeta kishin përfunduar të përziheshin ngusht në një formë të 
drejtpërdrejtë, të përkohshme, të rastësishme, në kronikën e 
përditshme, në muret e rrugëve, në vitrina.
Një prej karakteristikave të Dadasë kishte qenë pikërisht 
kjo; ajo donte të thyente pengesat e gjinive letrare e artistike: 
kuadri-manifest-fotografi ishte saktësisht një rezultat i 
arritur në drejtim të këtij kërkimi, si poezitë e vizatuara, 
shtypi tipografik figurativ, poemat fonetike. Fotomontazhi 
rezultonte një art pa shkronjë të madhe, pa pretendime për 
përjetësi, por krejtësisht i kredhur në realen e atypëratyshme. 
Pra, nëse ajo që ka shkruar Willy Verkauf është e vërtetë, 
domethënë që tek dadaizmi, qoftë edhe në mënyrë të turbullt, 
ndjehet “nostalgjia e thellë e një bashkimi krijues ndërmjet 
artit dhe popullit,” meqenëse dadaistët “nuk kënaqeshin më 
me një art të shndërruar thjesht në një punë private,” duke 
dëshiruar para së gjithash “ta vinte këtë art në harmoni me 
njeriun aktiv, me jetën që pulson në plotësinë e saj”; nëse kjo 
është e vërtetë, atëherë nuk mund të thuhet se evolucioni i 
fotomontazhit ka qenë i kundërt me “frymën” e dadaizmit. 
Prandaj afirmimi i tij, edhe në shndërrimet që ka pësuar, ka 
qenë patjetër një fitore e Dadasë.[15]

Por kundrejt përvojës së fotomontazhit të kulluar dadaist, 
kontributin më të mprehtë e ka dhënë Maks Ernsti, madje aq 
sa disa, si për shembull Aragon, kanë përfunduar ta mbajnë 
si shpikësin e kësaj gjinie.[16] Në të vërtetë, ai mendoi për 
fotomontazhin vetëm në ’19. Vetë Ernsti ka treguar se si 
i shkrepi ideja e fotomontazhit, me një mënyrë që paraqet 
shumë interes edhe për zhvillimet surrealiste që rrodhën më 

15 Khs. W. WERKAUF, Dada, Verlag Arthur Niggli, Zürich, 1957, f. 21. Ky 
vëllim përmbledh edhe shkrime të vona të Janco, Huelsenbeck, Richter, Klein, 
etj.
16 Khs. L. ARAGON, La peinture au défi, Galerie Pier, Paris, 1930.
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pas: “Një ditë në vitin 1919, duke u gjendur në një kohë me shi 
në një vilë në breg të Renit, qeshë befasuar nga obsesioni që 
ushtronin mbi vështrimin tim të ngacmuar faqet e një katalogu 
të ilustruar, ku figuronin disa objekte për demonstrime 
të karakterit antropologjik, mikroskopik, psikologjik, 
mineralogjik, paleontologjik. Aty gjeja të bashkuar elemente 
figuracioni kaq të largët, saqë vetë absurditeti i kësaj tërësie 
provokoi një intensifikim të dhuntive të mija vizionare dhe bëri 
të lindte në mua një varg halucinant imazhesh kontradiktore, 
imazhe të dyfishta, të trefishta e të shumëfishta, duke u 
vënë mbi njëra tjetrën me ngulmimin dhe shpejtësinë e vetë 
kujtimeve të dashurisë e të vizioneve të përgjumjes. Këto 
imazhe kërkonin plane të reja për takimet e tyre në një plan 
të ri, të panjohur (plani i padobisë). Atëherë mjaftonte të 
shtoje mbi këto faqe katalogu, duke pikturuar apo vizatuar, 
dhe për të bërë këtë gjë duke riprodhuar urtë e butë vetëm atë 
që shihja në mua, një ngjyrë, një shenjë lapsi, një peisazh të 
huaj ndaj objekteve të paraqitur, shkretëtirën, një qiell, një 
çarje gjeologjike, një dysheme, një linjë të vetme e drejtë si 
horizont, për të arritur një imazh besnik e të palëvizshëm të 
halucinacionit tim; për të shndërruar në dramë, në zbulues 
të dëshirave të mia më të fshehta, ato çka pak më parë s’ishin 
veçse faqe banale publiciteti”.[17]

Kështu, e rastësishmja dhe absurdja dadaiste komplikohen 
dhe priren të hapen në një klimë prej fantazie të shtangët, prej 
realiteti metafizik. E shkruajmë këtë fjalë këtu jo qëllimshëm. 
Në fakt, pikërisht në këtë epokë, Ernsti ka mundur të njohë 
koleksionin e litografive të de Kirikos, të titulluar Fiat 
Modes, që ka ushtruar tek ai një ndikim të ndjeshëm. Më 
pas, metafizika e de Kirikos do të bëjë ndërmjetësinë me 
surrealizmin.
Po në këtë periudhë, fotomontazhet e Ernstit ruanin ende një 
dhunë provokatore të natyrës autentike dadaiste, veçanërisht 

17 Khs. MAKS ERNST, Autobiografia, Bot. Cahiers d’Art, Paris, 1936,  
fq. 16-17.
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ato fotomontazhe që ai ekspozoi në Këln, në fillim të vitit 
1920. Por e tërë ekspozita, organizuar nga ai, Bargeld e 
Arp, të cilët patën ardhur në Këln prej Zyrihut, kishte këtë 
ton provokimi të hapur. Ekspozimi i kuadrove, skulpturave 
e objekteve të ndryshme, u bë në oborrin e një kafeneje në 
qendër. Për të hyrë, duhej të kaloje nëpër nevojtoret. Në hyrje, 
një vajzë e veshur me kostumin e kungimit të parë recitonte 
vargje të turpshme. Në mes të oborrit ngrihej një objekt druri 
të fortë, i Ernstit, ndërsa përbri kishte një sëpatë të lidhur 
më një zinxhir: publiku ishte i ftuar të rrokte sëpatën e të 
shkatërronte “skulpturën”. Në një qoshe, Bargeld kishte vënë 
gjer edhe një akuarium, plot me një lëng të kuq si gjaku, mbi 
fundin e të cilit valëzonte një floknajë femërore. Së fundmi, 
krejt rrotull ishin varur fotomontazhe me karakter sakrileg, 
skandaloz, seksual. Vizitorët, të xhindosur, në disa hove, 
shkretuan lokalin dhe përçudnuan veprat, gjersa autoritetet 
ndaluan ekspozitën.
Ky manifestim ishte i ngjashëm me tërë manifestimet Dada, 
ndër të cilët Cabaret Voltaire i Zyrihut kishte qenë modeli 
i parë.[18] Bëhej fjalë për manifestime në të cilët, gjendja 
sarkastike dhe prepotente e dadaistëve ishte futur në punë 
vetëm me qëllimin për të zgjuar zemërimin e konformistëve 
që gjendeshin në takimet e tyre. Ngandonjëherë, veçanërisht 
në Berlin, në këto manifestime shfaqeshin korrupsioni i 
pasluftës dhe dekadenca e zakoneve. Atëherë, borgjezët e 
mëdhenj gjermanë ngazëllenin nën zjarrin e fyerjeve: “Ej, 
ti në të djathtë, mos qesh, brinar!” gërthiste një dadaist. 
Apo: “Mbylle sqepin ose po të kap me shqelma bythëve”. Kur 
një dadaist ngrihej për të lexuar vargje, një tjetër ulërinte: 
“Ndalo, apo mos vallë dëshiron t’u japësh artin tonë këtyre 
idiotëve!”[19]. Dhe borgjezët e mëdhenj përfundonin poshtë 
tavolinave prej të qeshurave dhe litrave të birrës. As edhe 

18 Khs. P. WALDBERG, Maks Ernst, J. J. Pauvert, Paris, 1958, f. 124.
19 G. Groz, bot. cit., f. 192. Citimi pasues është marrë nga E. PISCATOR, Te-
atri politik, Einaudi, Torino, 1960, f. 19.
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dadaizmi me teknikën e tij të konsumuar të provokimit nuk 
arrinte t’i “ligështonte” këta personazhe kabà të Gjermanisë 
së pasluftës. Është e qartë se fyerja dhe sarkazma nuk ishin 
armët vendimtare. Dhe mjaft dadaistë, siç është kujtuar, 
përfunduan të bëjnë zgjedhje më vendimtare.
Klima në të cilën dadaistët më të gjallë lëviznin drejt mjeteve 
shprehëse dhe drejt pozicioneve që kapërcenin anarkinë 
fillestare, është shprehur shkëlqyeshëm nga regjizori i 
madh Erwin Piscator, i cili në vëllimin e tij Teatri politik, 
botuar në 1929, i kujtonte kështu ditët e atij viti: “Në Berlin 
takova sërish Herzfelde, që më vuri në kontakt me grupin e 
tij: vëllau i tij Hellmut (që më vonë u quajt Xhon Hartfilld), 
George Groz, Valter Mehring, Riçard Hülsenbek, Franc Jung, 
Raul Hausman, etj. Pjesa më e madhe e tyre bënte pjesë te 
Dada. Diskutohej pafundësisht për art po përherë e vetëm në 
marrëdhënie me politikën. E gjithmonë dilnim në përfundim 
se ky art, nëse pretendonte të kishte një grimë vlere, mund 
të ishte vetëm një armë për luftën e klasave. Të gjithë të 
pushtuar në kujtimet që kishim lënë pas, të zhgënjyer në 
shpresat tona, në jetë, shihnim shpëtimin e botës vetëm në 
pasojën ekstreme: luftë e organizuar e proletariatit, marrje 
e pushtetit. Diktaturë. Revolucion botëror. Rusia ishte ideali 
ynë. E kjo ndjenjë sa vinte e forcohej, e shkruanim mbi 
flamurët tanë fjalën ‘aksion’ me një ngjyrë sa më të kuqe, 
nësa përkundrazi fitores së shpresuar na mbërrinin njëra 
pas tjetrës lajmet e humbjeve të proletariatit. (E kështu nga 
vërshimi i ndjenjave të atyre ditëve u kalua në luftën e ashpër 
e pa pathos në të cilën më pas jemi rritur.) Mbartëm për në 
varr Liebknehtin, që kishte qenë fanfara e dëshirës për paqe 
e cila na kishte mbërritur gjer në llogoret nëpërmjet telave 
shpirtërorë me gjemba që ishin kujdesur të na i ngrinin pas 
shpine. E më pas Roza Luksemburgun. Rruga e Golgotës 
qe: Unter den Linden, Stalla, Chaussestrasse… të gjithë së 
bashku hymë të bënim pjesë në Lidhjen e Spartakut.”
Kjo është tamam klima, në të cilën u zhvillua siç kemi parë 
ekspresionizmi realist.
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 Dada në Paris
 
Nga “fundi i 1919”, rrëfen André Breton, “Tzara arrin në 
Paris si një Mesi. Qysh në fjalët e para që shqiptoi, m’u duk 
se zbulova tek ai një jetë të brendshme shumë të pasur dhe 
i pranova në vend propozimet e tij më me zarar.”[20] Në të 
vërtetë, grupi parizien, i përbërë nga Breton, Pikabia, Aragon, 
Eluar, Supal, Ribemont-Dessaignes, Péret e të tjerë, kishte 
marrë udhë prej ca kohësh. Breton kishte lexuar numrat e 
parë të revistës zyrihase “Dada” të Apolinerit, që prej 1917; 
në fillim të vitit 1919 revista “Littérature”, e drejtuar prej 
tij bashkë me Supal, ishte interesuar për  lëvizjen, ndërsa 
bashkëpunëtorët e tij më të rinj kishin qenë ftuar te “Dada 
III” e “Dada IV-V”.
Me arritjen e Tzara-s në Paris, fillojnë edhe këtu manifestimet 
dadaiste. Disa prej tyre kanë ngelur të famshme, si për 
shembull Festival Dada në Sallën Gaveau, ose paraqitja e vitit 
1921, në sallën e Sociétés Savantes, njohur me emrin Procesi 
i Barrès. Ndërkaq dalin revista të tjera dadaiste; “Proverbe” 
e Eluarit, “Cannibale” e Pikabisë, “Z” e Pol Derní. Toni i 
dadaizmit parisien është gërryes, therës, i paturp, apoditik: 
“Futurizmi ka vdekur. Nga se? Nga Dada…  Kubizmi ndërton 
një katedrale me çorbë mëlçie artistike. Çfarë bën Dada? 
Ekspresionizmi helmon sardelet artistike. Çfarë bën Dada? 
Simultanizmi është ende në kungimin e parë artistik. Çfarë 
bën Dada? Futurizmi do të hipë në një ashensor artistik lirik. 
Çfarë bën Dada? Unanimizmi përqafon tutizmin e peshkon 
me kallam artistik. Çfarë bën Dada?… Pesëdhjetë franga 
bakshish atij që gjen mënyrën të na shpjegojë Dadanë… 
Dada ka ekzistuar gjithmonë. Shënjtja Virgjëreshë ka qenë 
dadaiste. Dada nuk ka kurrë të drejtë. Qytetarë, shokë, zonja 
e zotërinj, mos i besoni imitimeve! Imituesit Dada duan të 
prezantojnë Dadanë në një formë artistike që nuk e ka pasur 
kurrë. Qytetarë, sot ju prezantojmë në një formë pornografike 

20 Khs. A. BRETON, Les pas perdus, Gallimard, Paris, 1924, f. 207.
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një shpirt vulgar dhe barok, që nuk është aspak  idiotësia e 
kulluar  e reklamuar nga Dada – por dogmatizmi e budallallëku 
i pretenduar.”[21]

Nuk është e mundur të ndjekësh kronikën e ngjeshur dadaiste 
në Paris. Sidoqoftë, është e nevojshme të theksohet ndjesia 
e aktivizmit Dada. Me skandalin, shqetësimin, kokëshkrepjet, 
shpeshherë këta intelektualë kërkonin të mbushnin 
boshllekun, dëshpërimin, neverinë që lufta e paslufta kishin 
provokuar në ta. Të përpëliturit, të lëvizurit, të gërthiturit, 
të fyerit, ishin mënyra për të mos e dëgjuar zërin e ankthit. 
Për disa, aktivizmi Dada ishte një lloj akrobacie fluturuese pa 
rrjetë, ishte një mënyrë për t’u ndjerë gjallë në një rrezik të 
vazhdueshëm intelektual.
Ka ekzistuar një pesimizëm Dada, një lloj humori i zi, 
dinamitvënës, i pathyeshëm. Miku më i shtrenjtë i Bretonit, 
protodadaisti Jacques Vaché, ai që me 24 qershor të vitit 
1917, në premierën e Mamelles de Tirésias, i veshur si oficer 
anglez kishte hyrë në plate me një revolver në dorë duke 
marrë në shenjë spektatorët e skandalizuar nga erotizmi i 
pakursyer i Apolinerit; pra Vaché, i asfiksuar prej makthit, qe 
vetëvrarë në Nantë më 1918. Dadaistët francezë, trashëgues 
të Rembosë, mendonin të vijonin të jetonin, duke djegur 
plagët e tyre me aktivizmin provokues. Ky ka qenë dadaizmi 
francez në periudhën e tij më të vështirë. Pra, nuk është 
rasti të kërkosh rezultate të mëdha artistike apo letrare, në 
periudhën e shkurtër të jetës së kësaj lëvizjeje. Mustaqet që 
Dyshamp vizatoi mbi fytyrën e Xhokondës leonardeske, duke 
e firmosur pastaj riprodhimin si vepër të tijën, ose majmuni i 
gjallë që Pikabia donte të lidhte brenda një kornize boshe për 
ta ekspozuar në një ekspozitë kolektive[22], mbeten “veprat” 

21 Fletëpalosje e përhapur në shkurt të 1921 dhe e risjellur nga G. HUGNET, 
vep. cit., f. 80.
22 Breton tregon se në fund Pikabia qe detyruar ta zëvendësonte me një ma-
jmun të balsamuar. Khs. A. BRETON, Le surréalisme et la peinture, Bren-
tano’s, New York, 1945, f. 86. Ky botim është një rishtypje. Shkrimi në fjalë 
është i 1941.



265

XHANI DE MICHELIESE

dadaistikisht më të përmbyllura. Por, pikërisht për këtë gjë, 
Dada nuk mund ta shtynte gjatë ekzistencën e saj. Ishte një 
lëvizje emergjence, jo diçka që mund të ridimensionohej, të 
hynte në binarë më normalë, të merrte një kartë të ligjshme 
identiteti, të zgjidhte një banesë e të vendosej aty, përsa të 
ishte jeta. Pra, ishte e drejtë, ishte në “logjikën” dadaiste që 
Dadaja të vriste Dadanë.
 
Fundi i vërtetë i dadaizmit gjeti shpjegimin e tij këtu, jo 
në polemikat e ndryshme që shpërthyen asokohe ndërmjet 
Bretonit e Tzara-s. Duke pas qenë i stuhishëm në Berlin 
qysh më 1920, tashmë dadaizmi qe përmbyllur si lëvizje; në 
Paris, fundi i pashmangshëm do të vijë më 1923: një fund i 
pashmangshëm, por i vetëdijshëm. Shumë vite më vonë, Tzara 
do të flasë për “fund të vullnetshëm”. Vitin e mëparshëm, 
në serinë e re të “Littérature”, Breton kishte shënuar 
shkëputjen e tij përfundimtare prej dadaizmit, me shkrimin e 
shkurtër Lâchez tout: “Lijeni Dadanë. Lijeni nusen tuaj, lijeni 
dashnoren tuaj. I lini shpresat tuaja e dhimbjet tuaja…”[23]

Por është prapë Tzara ai që e ka shprehur qartësisht pikën 
thelbësore të çështjes së përgjithshme të aktivitetit dadaist 
në ato vite. “Është e sigurtë” shkruan ai, “se tabula rasa e 
zgjedhur prej nesh si parim drejtues i aktivitetit tonë, nuk do 
të kishte vlerë përveçse në masën me të cilën një gjë tjetër do 
ta kishte zëvendësuar”.[24] 
Se çfarë do të ishte kjo gjë tjetër, dadaistët nuk e dinin 
qartësisht, por sigurisht nuk mund të përjashtonte njeriun: 
njeriu i çliruar, nëpërmjet shkatërrimeve të nevojshme të 
shpallura nga Rembo, nga tërë koret që ia falsifikojnë 
fizionominë. Kjo qe dëshira konfuze por e thellë e Dadasë. 
Pra, edhe te Dada ishte dëshira për një të vërtetë njerëzore 
të papërdhosur. Po ajo çka mbetet vendimtare te ajo, është 
dëshira për të thyer kufijtë e artit dhe letërsisë, për të çliruar 

23 Teksti i plotë është risjellë në Les pas perdus, bot. cit., f. 133.
24 Khs. R. LACÔTE, vep. cit.
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bash burimet e poezisë te njeriu. Prej këtu vjen përkufizimi i 
saj për poezinë jo si mjet shprehjeje, por si aktivitet i shpirtit, 
jo si manifestim dytësor i inteligjencës dhe vullnetit, por si 
një mënyrë të qeni, të jetuari. E, sigurisht, nuk bëhej fjalë 
për “të jetuarin e paimitueshëm” të d’Anuncios, të jetës si 
vepër arti, por për kërkimin e një “lirie të pakonceptueshme 
veçse në shprehjen totale të personalitetit”.[25] Fundja, fjalët 
e Tzara-s, të mbajtura në ’50, nuk e kanë humbur kontaktin 
e lashtë me përvojën e Dadasë: “Urrej letrarët” ka thënë 
ai “e s’kam reshtur së dashuri atë që është i gjallë, ata që 
jetojnë pa pyetur për sinë e përsenë e gjesteve të tyre më të 
pakuptimshme”.[26]Është përsëri parësia e jetës mbi estetikën, 
e shpallur sa vite më parë.
Kështu, mund të mbahet se përkufizimi mbi dadaizmin, 
dhënë së fundmi nga Arp, më 1957 është me vend, e në njëfarë 
mënyre përmbyllës: “Dada ka qenë revolta e mosbesuesve 
kundër të pafeve”.[27]Ishte e vështirë të thuhej më mirë e në 
mënyrë më të përmbledhur. Vetëm se duhet të shtohet që, 
brenda këtyre mosbesuesve banonte fshehurazi një dëshirë 
për të besuar që të ha shpirtin.
 

Përktheu: Zef Paci
 

25 T. TZARA, Le papier collé ou le proverbe en peinture, në “Cahiers d’Art”, 
Paris, n. 2, 1931.
26 Khs. R. LACÔTE, vep. cit.
27 Khs. R. HAUSMANN, vep. cit., f. 145.
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Michele Cogo       

NJË HYRJE MISTERIOZE NË SKENË: DEDALUSI
(Shkëputur prej Fenomenologia di Umberto Eco)

Në nëntorin e 1958, në buletinin semestral të publikimeve të 
botuesit Taylor nga Torino, ia behu publikimi i Filosofi in libertà; 
autori është njëfarë Dedalusi dhe  prezantohet si  “një filozof i ri 
( i cili preferon të qëndrojë anonim)”.  
Në recensionin e parë të Filosofi in libertà (Il Giorno, 16.12.58) 
flitet për autorin si një “asistent brilant i estetikës në 
Universitetin e Torinos, që punon rregullisht në RAI”.
Në Corriere dell’informazione (20.12.1958) thuhet përveç të 
tjerash, se: “Pseudonimi fsheh një profesor hokatar torinez”. 
Të dhënat e para rreth emrit të autorit gjenden në një artikull 
të Camilla Cederna-s (L’Espresso, 28.12.58): “Filozof, më pak se 
tridhjetë vjeç, i diplomuar me nota maksimale në Universitetin 
e Torinos, mbiemri i të cilit fillon me E – por, për momentin 
tinëzohet pas pseudonimit Dedalus”. 
Mbiemri i autorit shfaqet për herë të parë në një artikull të 
publikuar në Lo specchio (3.1.59), me rastin e “Il Trebio” - një 
çmim letrar, i cili përfshinte një seksion tepër të lakmueshëm, 
dedikuar “P. I” (poetëve të panjohur). Seksion, në të cilin “kanë 
marrë pjesë aedët: Gianni Eco - autor i së çmueshmes dhe së 
shquarës Filosofia in versi”; dhe të tjerë autorë të panjohur, të 
cilët ndiqen nga titujt e veprave të tyre. 
Në ballinën e Oggi (22.1.59), Gianfranco Poggi shkruan se, 
“filozofi i ri milanez për të shtyrë orët e mërzitjes gjatë shërbimit 
ushtarak, hartoi një manual argëtues të historisë së filozofisë 
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[...]. Studiuesi i ri, në pritje të doktoratës, gjatë lejes së shërbimit 
ushtarak siguron studimet dhe jetesën duke punuar në televizion 
(ku, natyrisht, i shtypur - si të gjithë kolegët e tjerë inteligjentë 
nga aparati burokratik, nuk ka mundësi të japë kontribute të 
ndjeshme në programe)”.
Il piccolo i Aleksandrisë (31.1.59) - qyteti i lindjes së Umberto 
Eco-s, duke rimarrë artikujt e L’Espresso, e Oggi dhe të Il Giorno, 
zbulon plotësisht për herë të parë emrin dhe mbiemrin e autorit 
të panjohur: “Dedalusi është një i ri aleksandrin, gati ‘mandronj’. 
[...] Asilloj flet edhe Camilla Cederna në L’Espresso të Romës [...] 
- kujton se autori ynë riosh është diplomuar me nota maksimale 
në Universitetin e Torinos. Shton se mbiemri i tij fillon me E... 
Hakçe ne po themi se mbaron me ...CO, dhe shoqërohet mirë e 
bukur me ‘Umberto’ [...]; për ne të Piccolo është e mjaftueshme 
të thuhet se bëhet fjalë për një aleksandrin... gjak i pastër!”. Më 
pas bitis: “punon rregullisht tek RAI. Të  jetë e vërtetë?”.
Siç paramendohet, zbulimi i emrit të autorit në një të përditshme 
lokale, nuk do të vihet re. Në fakt, tre artikujt ndjekës do të 
vazhdojnë të flasin hamendas rreth identitetit të Dedalusit. 
I pari shfaqet në rubrikën “I soliti ignoti” të La notte (6.2.59), në 
të cilën përsëritet: “E ka shkruar Dedalusi, pseudonim pas së 
cilit fshihet një “ekspert filozofie”.
I dyti është “Cani, filosofi e forchette”, një artikull i Alberto 
Sensini-t në frontespicin e La tribuna (15.3.59), i cili trajton 
“librat e parë argëtues italian”, që shfaqen në librari “radhazi 
me karikaturat amerikane”. Në krye të faqes, diku në qendër, 
ndodhet një kuadrat me shënimin “Filozofi Dedalus”, dhe përbri 
tij një fotografi e autorit tonë me uniformë ushtarake dhe me 
helmetë; veçse, nuk mund t’ia shquajmë fytyrën sepse është 
portretizuar me shpatulla. Artikulli thotë se “Dedalusi - autori 
i panjohur, ngulmonte që konceptet të ishin të sakta, shkrimi 
i mprehtë dhe të ruhej një shije e hijshme. [...] Dedalusi, që 
deri dje ka shukur këmbët në çdo hap rreshtor – tetëmbëdhjetë 
muaj ‘naja’ janë shumë për të gjithë, edhe për një studiues të ri 
estetike - tani përshëndet dhe kthehet në Corso Sempione, ku 
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punon për televizionin.” 
Artikulli i fundit para zbulimit kombëtar të emrit të vërtetë të 
Dedalusit është “Filosofi in libertà” i Renato Mucci në La fiera 
letteraria (5.4.59); ku flitet për autorin si “njëfarë Dedalusi jo 
fort të identifikueshëm (ndoshta qe grua?)”. Duke vijuar: “Këto 
shkrime të shkurtra dëshmojnë tashmë se, nëse Dedalusi ka një 
urtësi të pamohueshme, nuk i shkakton ndonjë problem njohja 
e materies. Kur gjërat vështirësohen, aftësia e Vjershëtorit 
(apo e vjershëtores), arrin t’i zotojë ato përmes një gatishmërie 
prezantuese dhe sintezash sqaruese”.
Zbulimi kombëtar i emrit të vërtetë të Dedalusit ndodh në 
L’Espresso në 12.7.59, shtatë muaj pas recensionit të parë, me 
artikullin e Camilla Cederna-s “Pas Lolitës do të vijë Nonita”; 
i cili paralajmëron një roman-parodi të Lolitës, shkruar prej 
“njëzeteshtatëvjeçarit Umberto Eco - i diplomuar në filozofi, 
bashkëpunëtor i ‘Verri’, redaktor i shtëpisë botuese Bompiani, 
dhe bash autor i Filosofi in libertà”. Dhe kështu, çështja u 
shpleks. Që këtej e tutje Umberto Eco do të thirret me emrin e 
tij të vërtetë. Gazetarët do të mundohen t’u shpjegojnë lexuesve 
për kë bëhet fjalë: sa vjeç është, nga vjen dhe çfarë pune bën. 

Përktheu Anxhela Lepuri

PORTRET MICHELE COGO     
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ONUFRI
GAZMEND KRASNIQI

GAZMEND KRASNIQI

Nëse një ditë në prelud

Romani i lumturisë

Poezia shqipe,
një histori letrare

Antipoezi

GAZMEND KRASNIQI

GAZMEND KRASNIQI

OMBRA

BBONUFRI
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“Palimpsest” grupon rreth vetes studiues, kritikë dhe ekspertë të kul-
turës dhe letërsisë për botimin e një reviste online, e specializuar për 
botimet e librave në versionin digjital dhe të shtypur, si dhe organi-

zon aktivitete të ndryshme me krijuesit dhe lexuesit.

Themeluesit e Palimpsest janë Albert Gjoka dhe Gazmend Krasniqi.
Një herë në tre muaj publikohet një version digjital i revistës kul-

turore-letrare “Palimpsest”, të cilën lexuesit mund ta porositin direkt 
online. Pesë numrat e parë do të ofrohen falas për lexuesit.
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