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W. H. Auden

TË LEXUARIT
Libri është një pasqyrë: po doli para ndonjë gomar, mos prit që aty të shfaqet
ndonjë apostull.
C. G. Lichtenberg
Mund të lexohet mirë vetëm ajo çka lexohet për ndofarë qëllimi vetjak. Ndoshta
për të fituar njëfarë pushteti. Nuk bëhet nga urrejtja për autorin.
Paul Valéry

Interesat e një shkrimtari dhe interesat e lexuesve të tij nuk
përkojnë kurrë dhe nëse, në ndonjë rast, ndodh të puqen, ky
është një aksident fatlum.
Në lidhje me një shkrimtar, shumë lexues i besojnë Standardit
të Dyfishtë: ata mund ta tradhtojnë sa herë të duan, ndërsa ai
kurrë, kurrë nuk duhet t’i tradhtojë ata.
Të lexosh është si të përkthesh, sepse përvojat e dy njerëzve
kurrë nuk janë të njëjta. Një lexues i keq është si një përkthyes
i keq: ai përkthen fjalë për fjalë atë që i duhet të perifrazojë dhe
perifrazon kur i duhet të përkthejë fjalë për fjalë. Në përftimin
e të lexuarit mirë, studimi, sado vlera të ketë, është më pak i
rëndësishëm se instinkti; disa studiues të mëdhenj kanë qenë
përkthyes për të ardhur keq.
Shpesh, kur një libër e lexojmë në një mënyrë tjetër nga ç’ka pasur ndërmend autori, përfitojmë më shumë, por vetëm (kur i kemi
7
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dhënë duart fëmijërisë) nëse e dimë se po veprojmë në këtë mënyrë.
Si lexues, shumica jonë, në njëfarë mase, jemi si ata mistrecët që
vizatojnë mustaqe në fytyrat e vajzave të reklamave.
Një prej shenjave që një libër ka vlera letrare, është se mund
të lexohet në shumë mënyra të ndryshme. Anasjelltas, prova
se pornografia nuk ka vlera letrare është se, nëse përpiqesh ta
lexosh me një qëllim tjetër përveç atij të stimulit seksual, ta
zëmë, si rast psikologjik i fantazive seksuale të autorit, mërzitesh për vdekje.
Edhe pse një vepër letrare mund të lexohet në shumë mënyra,
ky numër është i kufizuar dhe mund të vendoset në një rend hierarkik; është e qartë se disa lexues janë “më të vërtetë” se disa
të tjerë, disa janë dyshues, disa ia bën mu që janë të rremë dhe
disa, si të lexosh një roman së prapthi, janë absurdë. Ja dhe arsyeja pse dikush zgjedh një fjalor të mirë në vend të kryeveprës
letrare më madhështore që mund të mendohet, sepse, në raport
me lexuesit e vet, një fjalor është absolutisht pasiv dhe me të
drejtë mund të lexohet në një numër të pafundmë mënyrash.
S’mund ta lexojmë dot një autor rishtar në të njëjtën mënyrë që
lexojmë librin e fundit të një autori të mirënjohur. Te autori i
ri, priremi të shohim vetëm virtytet apo vetëm të metat e tij e,
edhe po të ndodhë t’i shohim të dyja, nuk mund të dallojmë dot
marrëdhëniet midis tyre. Në rastin e një autori të mirënjohur,
gjithmonë nëse vazhdojmë ta lexojmë një të tillë, e dimë se nuk
mund të shijojmë virtytet që admirojmë te ai pa u lëshuar pe të
metave që ndeshim. Për më tepër, gjykimi ynë për një autor të
mirënjohur nuk është kurrë thjesht një gjykim estetik. Përveç
ndonjë merite letrare që mund të ketë, një libër i ri nga ky autor është me interes historik për ne, si akt i një personi i cili na
intereson prej shumë kohësh. Ai nuk është thjesht një poet apo
prozator; ai është gjithashtu një personazh në biografinë tonë.
Një poet nuk mund të lexojë një tjetër, as një romancier s’e lexon një tjetër romancier, pa krahasuar veprat e tyre me të tijat.
Gjykimet e tij ndërkohë që lexon, janë të tipit: O Zot i Madh!
O Stërgjyshi im! O Xhaxhai im! O Armiku im! O, Vëllai im! O,
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Vëllai im trushkulur!
Në letërsi, e rëndomta pëlqehet më shumë se e pavlera, po aq sa
pëlqehet vera portugeze ndaj ujit të distiluar.
Shija e mirë është më tepër një çështje diskriminimi se përjashtimi dhe, kur shija e mirë detyrohet të bëjë përjashtime, këtë e
bën me keqardhje dhe jo me kënaqësi.
Kënaqësia është padyshim një guidë e pagabueshme kritike, por
më e pakta e gabueshme.
Leximi i një fëmije udhëhiqet nga kënaqësia, por kënaqësia e
tij është e padiferencuar; ai nuk mund të dallojë, për shembull,
kënaqësinë estetike nga kënaqësitë e mësimit apo ëndërrimeve.
Në adoleshencë kuptojmë se ka lloje të ndryshme kënaqësish,
disa prej të cilave nuk mund të shijohen menjëherë, por duam
ndihmë nga të tjerë që të mund t’i marrim. Qoftë çështje shijeje
për ushqimin apo shijeje për letërsinë, adoleshenti kërkon një
prijës në autoritetin e të cilit të besojë. Ai ha apo lexon çfarë
i këshillon prijësi i vet dhe, në mënyrë të pashmangshme, ka
raste kur duhet ta gënjejë pak veten; ai duhet të shtiret sikur i
shijojnë ullinjtë apo Lufta dhe Paqja ca më shumë nga sa i shijojnë në të vërtetë. Mes moshës njëzet dhe dyzet vjeç, jemi të përfshirë në procesin e zbulimit se kush jemi, proces që ngërthen
mësimin e ndryshimeve mes kufizimeve rastësore, nga të cilat e
kemi për detyrë të heqim dorë, si dhe kufizimet e nevojshme të
natyrës sonë, përtej të cilave nuk mund të kalojmë pa u ndëshkuar. Pakkush nga ne mund ta mësojë këtë pa bërë gabime, pa
u përpjekur të bëhet ca më shumë njeri universal nga sa na lejohet të jemi. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, shkrimtari mund
të marrë lehtë një rrugë të gabuar nga një tjetër shkrimtar ose
ideologji. Kur dikush mes moshës njëzet dhe dyzet vjeçare thotë
në lidhje me një vepër arti, “E di çfarë më pëlqen”, ai në të vërtetë thotë, “Unë vetë nuk kam një shije timen, por pranoj shijen
e rrethit tim kulturor”, sepse, mes moshës njëzet dhe dyzet vjeç,
shenja më e sigurt që dikush ka një shije të pandikuar vetjake,
duket kur ai është i pasigurt për të. Pas të dyzetave, nëse ende
nuk i kemi humbur vetet tona origjinale, kënaqësia mund të
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bëhet sërish ajo çka ka qenë në fëmijëri, prijësja e duhur e asaj
se çfarë duhet të lexojmë ne.
Edhe pse kënaqësia që na japin veprat e artit nuk duhet ngatërruar me kënaqësitë e tjera që shijojmë, ajo lidhet me të gjitha
këto thjesht sepse është kënaqësia jonë dhe jo e dikujt tjetër. Të
gjitha gjykimet që kalojmë, estetike apo morale, sado objektive
t’i bëjmë të duken, janë pjesërisht një racionalizim dhe pjesërisht një disiplinë ndreqëse e dëshirave tona subjektive. Për aq
kohë sa njeriu shkruan poezi apo prozë, ëndrra vetjake e Edenit
është punë për të, por, në çastin që ai fillon të shkruajë kritikë
letrare, ndershmëria do që ai t’ua rrëfejë lexuesve, në mënyrë
që ata të jenë në pozicion për të gjykuar gjykimet e tij. Përkatësisht, tani duhet të jap përgjigjet e një pyetësori që kam bërë dikur, i cili sjell atë lloj informacioni që më pëlqen ta kem përherë
kur lexoj kritikët e tjerë.
edeni

Peisazhi
Kodrina gëlqerore si Apeninet, plus një rajon të vogël me shkëmbinj vullkanikë me të paktën një vullkan të shuar. Një bregdet
të thikët dhe me thepa.
Klima
Britanike.
Origjina etnike e banorëve
Shumë e ndryshme, si në Shtetet e Bashkuara, por me një mbizotërim të lehtë nordik.
Gjuha
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Me origjinë të përzier si anglishtja, por shumë më të eptuar.
Peshat & Masat
Të parregullta dhe të ndërlikuara. Pa sistem dhjetor.
Feja
Katolike romane në një lloj mënyre të shkujdesur mesdhetare.
Me shumë shenjtorë vendas.
Madhësia e kryeqytetit
Numri ideal i Platonit për të drejtën, 5040.
Forma e qeverisjes
Monarki absolute, e zgjedhur përgjithmonë, nga populli.
Burime të fuqisë natyrore
Era, uji, torfa, qymyri. Pa naftë.
Aktivitete ekonomike
Miniera plumbi, miniera qymyri, fabrika kimike, fabrika letre,
ferma kafshësh, kopshtari, hortikulturë serrash.
Mjete transporti
Kuaj dhe mjete të tërhequr nga kuajt, hekurudha me shina të
ngushta, barka me motor, balona. Pa automobilë apo aeroplanë.
Arkitektura
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Shteti: barok. Kisha: romane ose bizantine. Shtëpitë: Si kolonitë
britanike apo amerikane të shekullit XVIII.
Mobiljet shtëpiake dhe orenditë
Viktoriane, me përjashtim të kuzhinave dhe banjove, të cilat
janë të pajisura me sa më shumë çikërrima moderne të jetë e
mundur.
Veshja zyrtare
Moda pariziene e viteve 1830 dhe ’40.
Burime të informimit publik
Thashethemet. Periodikë teknikë dhe mësimorë, por jo gazeta.
Statujat publike
Të udhëheqësve të famshëm që kanë vdekur.
Argëtime publike
Procesione fetare, banda muzikore, opera, balet klasik. Pa filma,
radio apo televizion.
Po të merrja mundimin të shkruaja gjithë emrat e poetëve dhe
shkrimtarëve, veprave të të cilëve u jam mirënjohës sepse e di
që, po të mos i kisha lexuar, jeta ime do të kishte qenë e mjerë,
lista do të vazhdonte me faqe të tëra. Por kur përpiqem të çoj
ndërmend gjithë kritikët të cilëve u jam mirënjohës menjëmend,
shoh se kam një listë me vetëm tridhjetë e katër emra. Nga këta,
dymbëdhjetë janë gjermanë dhe vetëm dy francezë. A është ky
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një paragjykim i vetëdijshëm? Është.
Nëse kritikët e mirë letrarë janë më të pakët se poetët ose prozatorët e mirë, një arsye është natyra e egoizmit njerëzor. Një poet
ose prozator duhet të mësojë të jetë i përulur para subjektit të
vet, që është jeta në përgjithësi. Por subjekti i një kritiku, para të
cilit ai duhet të mësojë të përulet, përbëhet nga autorë, që do të
thotë nga individë njerëzorë dhe ky lloj nënshtrimi është shumë
më i vështirë të përftohet. Është shumë më lehtë të thuhet –
“Jeta është shumë më e rëndësishme se çdo gjë që mund të them
për të” – se sa të thuash “Puna e z.A është më e rëndësishme se
çdo gjë që mund të them për të”.
Ka njerëz që janë aq të zgjuar sa të bëhen shkrimtarë, por nuk
mund të bëhen dot kritikë.
Autorët mund të jenë mjaft budallenj, një Zot e di, por jo gjithmonë janë aq budallenj sa mendon ndonjë kritik. E kam fjalën
për atë lloj kritiku, të cilit, kur dënon një vepër ose një paragraf,
nuk ka aspak gjasa t’i shkojë ndërmend se autori i saj mund të
ketë parashikuar pikërisht atë që do të thotë ai.
Cili është funksioni i një kritiku? Sa për mua, ai mund të më
bëjë një ose disa nga shërbimet në vijim:
Më prezanton me shkrimtarë ose vepra të cilat deri tani nuk i
njihja
Më bind se kam nënvlerësuar një shkrimtar ose vepër, sepse
nuk e kisha lexuar me vëmendjen e duhur
Më tregon marrëdhëniet mes veprave të moshave të ndryshme
dhe kulturave që kurrë nuk do t’i kisha zbuluar vetë, sepse nuk
di kurrë aq dhe asnjëherë nuk do të mundem.
Më jep një “lexim” të një vepre e cila më rrit kuptueshmërinë
për të
Hedh dritë mbi procesin e “Të Bames” artistike
Hedh dritë mbi marrëdhëniet e artit me jetën, me shkencën,
ekonominë, etikën, fenë etj.
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Tre të parët nga këto shërbime kërkojnë studime. Një studiues
nuk është thjesht dikush dija e të cilit është e gjerë; dija duhet të
jetë e vlefshme për të tjerët. Nuk mund ta quash studiues dikë
që di numëratorin telefonik të Manhatanit përmendësh, sepse
nuk mund t’i marrësh dot me mend rrethanat në të cilat ai do të
mësojë një nxënës. Meqë studimi përfshin një marrëdhënie mes
njërit që di shumë dhe një tjetri që di pak, ai mund të jetë i përkohshëm; në lidhje me publikun, çdo reçenzues është, përkohësisht, një studiues, sepse ai ka lexuar librin që po i bën reçencë,
ndërsa publiku jo. Edhepse dija që ka një studiues duhet të jetë
potencialisht e vlefshme, nuk është e nevojshme që ai ta pohojë
këtë vlerë me gojën e tij; gjithmonë është e mundur që nxënësi
të cilit ai i përçon njohuritë, ka një sens më të mirë të vlerës së
tyre se sa ai. Në përgjithësi, kur lexon një kritik studiues, përfiton më shumë nga citimet e tij se nga komentet që ai bën.
Tre shërbimet e fundit kërkojnë jo dije të epërme, por vështrim
në thellësi. Një kritik tregon vështrim të thellë nëse çështjet që
ai ngre janë aktuale dhe të rëndësishme, sadoqë mund të mos
biesh dakord me përgjigjet e tij ndaj këtyre çështjeve. Ka gjasa që pak lexues e kanë të mundur të pranojnë përfundimet e
Tolstoit në Çfarë është arti? por, pasi të kesh lexuar librin, nuk
mund të mënjanosh kurrë pyetjet që ngre aty Tolstoi.
Gjëja që veçanërisht nuk kërkoj te një kritik është që ai të
më thotë çfarë duhet të miratoj apo të dënoj. Nuk kam ndonjë
kundërshtim që ai të thotë çfarë veprash apo shkrimtarësh
pëlqen a s’pëlqen; në fakt, është e dobishme ta dish këtë sepse,
nga preferencat e tij të shprehura për vepra që i kam lexuar,
mësoj sa gjasa ka të bie dakord apo ta kundërshtoj vendimin e
tij për veprat që nuk i kam lexuar. Por ai s’duhet të më diktojë
aspak. Përgjegjësia e asaj çka zgjedh për të lexuar është imja
dhe askush tjetër mbi dhé nuk mund ta bëjë në emrin tim.
Opinionet kritike të një shkrimtari duhen marrë gjithmonë me
shumë rezerva. Në pjesën më të madhe, këto opinione janë manifestime të debateve të tij me vetveten për atë se çfarë duhet të
bëjë më pas e çfarë duhet të shmangë. Për më tepër, ndryshe
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nga një shkencëtar, ai është shumë më tepër i paditur nga sa
është publiku, se çfarë bëjnë kolegët e vet.
Një poet sipër të tridhjetave mund të jetë ende një lexues i pangopur, por nuk ka fare gjasa që pjesa më e madhe e asaj çka
lexon të jetë poezi moderne.
Shumë pak prej nesh mund të mburren menjëmend se nuk e
kanë dënuar kurrë një libër apo një shkrimtar për të cilin thjesht
kanë dëgjuar, por ama shumë prej nesh krenohen që nuk kanë
mburrur kurrë atë që s’kanë lexuar.
Urdhri “Mos i rezisto të keqes, por kapërceje atë me të mirë” në
shumë fusha të jetës mund të mos jetë i zbatueshëm plotësisht,
por në fushën e arteve përdoret në kuptimin e parë. Artin e keq
e kemi gjithmonë me vete, por çdo vepër arti e caktuar është
përherë e keqe për njëfarë kohe; ajo shëmti e veçantë që pasqyrohet në të, do të vijojë me diçka tjetër të ngjashme. Prandaj, s’ka
vlerë ta sulmosh, sepse gjithsesi, ajo do të zhduket. Po të mos e
kishte shkruar Mekkolej reçensionin e tij për Robert Montgomerin, ne sot nuk do të jetonim ende me mendimin se Montgomeri
ishte një poet i madh. E vetmja procedurë e ndjeshme për një
kritik është të heshtë për veprat që ai beson se janë të këqija
dhe në të njëjtën kohë, të reklamojë fuqishëm ato të cilat beson
se janë të mira, veçanërisht nëse ato lihen pas dore ose nënvleftësohen nga publiku.
Disa libra harrohen padrejtësisht; asnjë syresh nuk kujtohet në
të tillë mënyrë.
Disa kritikë mendojnë se është detyrë e tyre morale të tregojnë paaftësinë e një shkrimtari, sepse, nëse nuk bëhet kjo, ai
mund të ndikojë te shkrimtarët e tjerë. Për siguri, një shkrimtar
rishtar mund të futet në rrugë të gabuar, qorrazi, nga rruga e
tij e vërtetë prej një shkrimtari më të vjetër, por më të mëdha
janë gjasat që ai të priret nga një shkrimtar i mirë se nga një i
keq. Sa më i fuqishëm dhe origjinal të jetë shkrimtari, aq më i
rrezikshëm është ai për më pak të talentuarit që përpiqen të gjejnë vetveten. Nga ana tjetër, veprat të cilat në vetvete ishin të
dobëta, shpesh kanë qenë një stimul për imagjinatën dhe kanë
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qenë në mënyrë indirekte, shkaku i veprave të mira te të tjerët.
Nuk mund t’i edukosh dikujt shije duke i thënë se ajo që ka pasur zakon të hajë – lë të themi, ta zëmë, lakër e stërzier dhe e
ujshme – është e neveritshme, por duke e bindur të provojë një
pjatë perimesh që janë gatuar siç duhet. Është e vërtetë se me
dofarë njerëzish duket sikur merr më shpejt rezultate po t’u thuash – “Vetëm njerëzit e rëndomtë e pëlqejnë të stërzier lakrën;
njerëzit e hajrit e pëlqejnë lakrën siç e gatuajnë kinezët”, – por
s’ka shumë të ngjarë që këto rezultate të kenë jetë të gjatë.
Nëse ndjej ndofarë lehtësimi kur një reçenzent shijeve të të cilit
u besoj, hedh poshtë një libër, kjo ndodh sepse botohen aq shumë
libra, sa heq një barrë të madhe kur mendon – “Ja pra, të paktën
qenka dikush për të cilin nuk do të më duhet të mendoj”. Por, edhe
po të mos kishte folur, efektet do të kishin qenë të njëjta.
Të sulmosh libra të dobët jo vetëm që është humbje kohe, por kjo
gjithashtu i bën keq edhe karakterit. Nëse një libër më duket me
të vërtetë i dobët, interesi i vetëm që mund të dalë nga të shkruarit
për të, duhet të vijë nga vetja ime, nga nxjerrja në pah e sa më
shumë zgjuarsie, mençurie dhe ligësie që të mund të tregoj. Nuk
mund të reçenzosh një libër të dobët pa shitur ca mend.
Ekziston një e keqe që ka lidhje me letërsinë, e cila kurrë nuk
duhet kaluar me heshtje, por vazhdimisht duhet të sulmohet
publikisht, dhe kjo është ndotja e gjuhës, sepse shkrimtarët nuk
mund të shpikin dot një gjuhë të vetën dhe janë të varur nga
gjuha që trashëgojnë kështu që, nëse ajo është e ndotur, edhe
ata duhet të jenë të ndotur. Por kritiku që merret me këtë të
keqe duhet ta sulmojë atë qysh në rrënjën e saj, gjë që nuk është
në veprat letrare, por në keqpërdorimin e gjuhës nga njerëzit-errugës, gazetarët, politikanët, etj. Përveç kësaj, ai duhet të jetë
në gjendje të vërë në jetë atë që predikon. Sa kritikë në Angli
ose në Amerikë janë sot mësues të gjuhës së vet amtare siç ishte
Karl Kraus mjeshtër i gjermanishtes?
Por edhe vetë reçenzentët nuk duhen bërë me faj. Ka të ngjarë që
shumë syresh më tepër pëlqejnë të bëjnë vetëm reçencën e atyre
librave që, megjithë gabimet që mund të kenë, ia vlen t’i lexosh
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por, nëse një reçenzent i përhershëm i njërës prej gazetave më të
mëdha të së dielës do të vepronte në këtë mënyrë, të paktën një
të diel në tre, rubrika e tij do të ishte bosh. Sërish, ndonjë kritik i
vetëdijshëm të cilit ndonjëherë mund t’i ketë rënë të reçenzojë një
vëllim të ri poetik në një hapësirë të ngushtë, e ka të qartë që e vetmja gjë e ndershme për t’u bërë, është të japë një varg citimesh pa
komente, por, nëse do të vepronte kështu, botuesi i tij do të ankohej
se ai nuk po e meritonte rrogën që merrte.
Megjithatë, reçenzentët mund të fajësohen me të drejtë për zakonin që kanë kur i fusin autorët brenda skemave dhe periodizimeve.
Në fillim, kritikët i klasifikonin autorët në të Lashtë, pra autorë
grekë e latinë dhe Modernë, që do të thotë çdo autor pas-klasik.
Pastaj, i klasifikonin me periudha, augustinët, viktorianët, etj. dhe
tani i klasifikojnë me dhjetëvjeçarë, shkrimtarët e viteve ’30, ’40,
etj. Duket se shumë shpejt, ata do të jenë autorë markash, si automobilat, duke u nisur nga viti. Edhe vetë klasifikimi me dekada
është thuajse absurd, sepse ai nënkupton se autorët rreshtin së
shkruari në moshën tridhjetë e pesë vjeçare apo aty afër.
Me termin “bashkëkohor” është abuzuar së tepërmi. Bashkëkohësit e mi janë thjesht ata që rrojnë mbi këtë dhé ndërkohë që
unë jam gjallë, qofshin këta njomëzakë apo qindvjeçarë.
Një shkrimtar ose, të paktën, një poet, e pyesin përherë njerëzit
që duhet ta dinë më mirë këtë: “Për kë shkruani?” Pyetja, sigurisht, është qesharake, por edhe unë mund të jap një përgjigje
qesharake. Rastësisht, më bie në dorë një libër që ndjej se është
shkruar veçanërisht për mua dhe vetëm për mua. Si një dashnor
xheloz, dua që askush tjetër të mos dëgjojë për këtë libër. Të
kesh nja një milionë lexues të tillë, të pavëmendshëm për ekzistencën e njëri-tjetrit, të të lexojnë me pasion dhe të mos flasin
kurrë rreth kësaj, kjo për çdo autor është sigurisht një ëndërr
me sy hapur.
Përktheu nga origjinali: Elvana Zaimi
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SISTEMI DHE PËRKTHIMI
Meqë për objektin e historisë letrare problemi kryesor është gjuha në të cilën shkruhet poezia, edhe pse krijuesi mund t’i përkasë kombësisë shqiptare, një vepër që nuk është shkruar në
shqip, përjashtohet prej tij. Meqë në dallimin midis gjuhës dhe
autorësisë fiton e para, një problem tjetër për objektin e historisë
letrare paraqesin përkthimet, sepse ndikimi i tyre në formimin
artistik të krijuesve nuk është aspak më i vogël se ndikimi i veprave të autorëve vendas. Një poezi e përkthyer në shqip, sidomos kur ka ardhur me një organizim të theksuar gjuhësor, bën
jetën e vet brenda kulturës kombëtare: e pasuron atë me mjete
shprehëse e të efektshme.
Është e njohur se shumë letërsi kanë nisur me përkthime. Në
ardhjet e para poetike shqipe kemi shumë përkthime – pjesët
nga Kënga e Këngëve te Buzuku, vargjet nga Matrënga etj. Për
të mos folur, në kohët e vona për përkthimet e Mjedjes, Nolit,
Poradecit e me radhë. Për më tepër, edhe në kulturat e mëdha,
çdo valë e re poetike stimulohet nga përkthimet. Poezia shqipe,
përveç kontaktit me artin oral, është zhvilluar nga kontaktet
që ka pasur me poezinë e gjuhëve të mëdha, të Lindjes e të
Perëndimit, prandaj, që herët, nga poetët e teoricienët u pa e
nevojshme që disiplinat retorike e stilistike të përpunuara në
kulturat e mëdha të natyralizoheshin edhe në kulturën tonë
letrare. Që në veprën e njohur Vargenimi n’gjuhë shqype (1906)
Luigj Gurakuqi shkruan: Për me ba qi vjersha shqipe t’përparojë
për ditë e ma tepër e t’i përgjigjet, jo vetëm me mënime e me
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ide, por edhe me trajtë t’përjashtme, kërkimeve e nevojave
t’mjeshtëris, u vuna e shkrova disa vremje e rregulla përmi masë
e t’përmbledhun t’vargjeve, qi janë, si me thanë, vesha e stolija e
vjershës, t’cilat po ia u ve sot përpara shkrimtarëve t’ynë.
Këtë shqetësim, pra raportin e përvojave të huaja me poezinë
shqipe, e ka edhe Hilë Mosi kur shkruan: ...me u ba, qi ato me
dalë edhe ma të bukura e të dejshme me u quejt vjersha, po qes
ktu disa shënime të cilat shpresoj se shqyptarëve e sidomos vjershtarve të rij kan’ me u vjeft”. Vetëdija se këto përvoja duhet t’u
nënshtrohen cilësive të gjuhës shqipe, del te Asdreni, kur shkruan: ...sot poezia mori një sulm dhe i këputi vargonjtë që e mbanin të shtrënguar në një formë por megjithëkëtë prapëseprapë
rregulli i poetikës lypset mbajtur medoemos, simbas prosodies
së çdo gjuhe, që t’i përshtatet sa më mirë edhe traditës së saj”.
Për të diskutuar për mënyrën se si ushqehet një kulturë nga
përkthimi, mund të na shërbejnë disa përcaktime të njohura të
formave të përkthimit.
1. Përcaktim:
Përkthimi fonetik – përpiqet të rikrijojë tingujt e gjuhës së
burimit në gjuhën që përkthehet. Në të njëjtën kohë, përkthyesi
përpiqet të transferojë edhe kuptimin. Në përgjithësi, rezultati
tingëllon jo optimal dhe nganjëherë mund të humbasë disa pjesë
të kuptimit të origjinalit.
Diskutim:
Ky përkthim zgjon vëmendjen për probleme reale të krijimit të
poezisë, duke i mëshuar idesë së rëndësisë së organizimit tingëllor në poezi, për të arritur vlera të qëndrueshme nga pikëpamja
fonike. Një poezi të tillë e kanë krijuar me sukses Jul Variboba, Naim Frashëri, Ndre Mjedja, Ali Asllani, Noli, Poradeci etj.
Krijimet e tyre e tejkalojnë ndikimin e pikëpamjes fonike nga
folklori, duke na ngjallur diskutime për raportin me poezitë e
lexuara apo përkthyera nga gjuhët që njihnin.
2. Përcaktim:
Përkthimi literal (i fjalëpërfjalshëm) – nuk ka aftësinë të transferojë kuptimin e origjinalit. Fraza dhe struktura e fjalisë priren
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të humbasin në gjuhën që përkthehet.
Diskutim:
Në këtë mënyrë përkthimi do ta pranonim vetëm ndonjë ndikim
të cekët, për sa i përket njohjes së poezisë së një vendi tjetër,
më tepër nga pikëpamja e përmbajtjes dhe tematikës. Prej kësaj
forme përkthimi mund të mësojnë vetëm ata që mund të shikojnë përtej asaj që duket: poetët me njohje të thellë të retorikës e
stilistikës së përgjithshme.
3. Përcaktim:
Përkthimi metrik – i mëshon riprodhimit të metrit të origjinalit
në gjuhën që përkthehet. Ngaqë çdo gjuhë ka theksa dhe shqiptim të veçantë, kjo metodë do të rezultojë në një përkthim të
përafërt në pikëpamje të kuptimit dhe strukturës.
Diskutim:
Do ta pranonim si një kontribut nga pikëpamja ushtrimore,
e pasurimit ose e stabilizimit të formave të caktuara poetike,
sidomos kur kjo punë bie në dorë të mjeshtërve. Bien në sy
shqipërimet e Fan Nolit, por edhe të të tjerëve – si Ndre Mjedja
e Lasgush Poradeci. Nga kjo formë përkthimi poezia shqipe ka
konsoliduar larminë e madhe të vargjeve apo modeleve të pashlyeshme të tyre, si atë rubaian të Nolit, njëmbëdhjetërrokëshin
e zgjidhur të futur nga Xanoni dhe të kultivuar nga Thaçi e
Fishta. Duhet të kujtojmë se ky lloj përkthimi kërkon shumë
punë e talent. Për këtë natyrë pune me vargun, në një shkrim
që i drejtohet shkrimtarëve të rinj, Lazër Shantoja citon fjalët
e francezit Theophile Gautier se duhet ushtruar me pesëdhjetë
mijë vargje përpara se të botohet një. Rexhep Ismajli pranon
për Nolin se: Përkthimet e tij më të mira në të vërtetë janë rikrijime, e pikërisht për këtë shkak edhe më të suksesshmet në kulturën tonë, por vazhdon se: Pohimi i Qosjes: “Të gjithë shkrimtarët që i ka përkthyer i janë përkulur vullnetit të tij të çelniktë
dhe kanë folur shqip gati poashtu bukur, siç kanë folur edhe në
gjuhët e tyre origjinale” ose pyetja e Shuteriqit: “Në cilën gjuhë
Shekspiri foli më bukur, pas anglishtes”?, mund të jenë vetëm
pasojë e entuziazmit, e pamaturisë dhe e mosnjohjes së çështjes,
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e kurrsesi jo e studimit të thelluar.
Natyrisht, meriton të kujtojmë se çfarë mendonte vetë Noli për
problemin në fjalë. Ai i thotë një përkthyesi të ri: Merri me vete
këto dy vargje dhe mendohu gjithë ditën, ngado që të vesh: në
hotel, në tren, në dyshek, në rrugë, veç ki mendjen se mos të
shtyp ndonjë automobil, se unë kam shpëtuar disa herë për
qime. Dhe shton se mësuesit e tij qenë artistët e mëdhenj që ka
përkthyer. Këta artistë quheshin: Shakespeare, E.A.Poe, Omar
Khajam etj. Përkthyer më thjesht, Noli thotë: duhet një punë e
pafund.
Kujtojmë se nga ky përkthim dalin krijimet më jetëgjata, të cilat
arrijnë të bëjnë pjesë në prodhimin letrar të shqipes.
4. Përcaktim:
Përkthimi në prozë – gjithashtu ka disa dobësi. Dobësia më e
theksuar është humbja e bukurisë së origjinalit.
Diskutim:
Paul Valery shprehet se sa më shumë është një krijim në përputhje me Poezinë, aq më pak mund të mendohet në prozë pa
humbje. Të rimarrësh, të rishkruash në prozë një poemë, do
të thotë fare thjesht të mos njohësh thelbin e një arti. Domosdoshmëria poetike është e pandarë nga forma e ndjeshme, ndërsa mendimet e shprehura a të sugjeruara nga një tekst poetik
nuk janë aspak objekti unik e kryesor i diskursit – por i mjeteve
që konkurrojnë përkrah tingujve, kadencave, numrit e zbukurimeve, për të mbështetur, për të arritur njëfarë tensioni apo
galdimi, për të krijuar te ne një botë – ose një botë të ekzistencës
– kryekreje harmonike.
Përkthimet e bëra nga Faik Konica, sipas shkollës franceze, nuk
kanë gjetur ndikim. Kjo mënyrë përkthimi, mbase, do të jetë një
kërkesë e së ardhmes, kur të rrihen më në thellësi problemet
e krijimit të poezisë, siç e tregon përvoja franceze, ose kur të
gjykohen si të shterura ose të pamjaftueshme format e tjera të
përkthimit.
Kjo mënyrë përkthimi tërheq vëmendjen për qëndrime të thella
e serioze ndaj poezisë, por shpërbërja e strukturës ligjërimore
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mbetet problemi kyç.
Sidoqoftë, ky është problem i stadit të një kulture të caktuar,
sepse Vedat Kokona shprehet: Pas përpjekjeve që janë bërë në
Francë për të përkthyer poetët e huaj në vargje të gjuhës amtare, kanë arritur në përfundimin se këto vepra të mëdha poetike duhen përkthyer në prozë poetike. Kështu Joseph Bédier
përktheu në prozë “Këngën e Rolandit” (në vargje në frëngjishten e vjetër) dhe Victor Bérard “Odisenë” e Homerit. Të dyja
përkthimet janë të mrekullueshme.
5. Përcaktim:
Përkthimi rimik – i mëshon përcjelljes së rimave të origjinalit
në gjuhën që përkthehet. Rezultati do të jetë përafërsia në dukje, por humbja në semantikë.
Diskutim:
Edhe ky përkthim zgjon vëmendjen ndaj problemeve të krijimit të poezisë, por mund të ketë shërbyer edhe për sjelljen e
keqkuptimeve, pasi shumë përkthime të derimësotme mund të
kërkojnë variante të tjera përkthimi, duke treguar se një kohë
ka një nivel dhe një pritje të caktuar për poezinë. Por në duart e mjeshtërve kjo mënyrë përkthimi mund të shënojë edhe
suksese. Kur shkruan një recension për botimin e librit të Nolit
Mall e brengë, Kuteli thotë: Për strofën:
Thuaj yjtë s’janë zjarr,
Thuja dielli u shua,
Thuaj jeta është varr,
Por mos thuaj që s’të dua.
Duhej kujtuar shqipërimi i gjith atij teksti i bërë në prozë, prej
Konicës:
Ki dyshim se yjtë janë zjarr; ki dyshim se djelli tundet; ki dyshim
se e vërteta është gënjeshtër; por kurrë mos ki dyshim se të dua.
Pa fjalë se ky i fundit është më i përpiktë se i pari, po Noli e fiton
luftën me sulmin e ritmit e të rimës së vet.
Si sukses shihet edhe përkthimi nolian i rubairave khajamiane.
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Arshi Pipa shprehet: “Rubaitë e Khajamit” kanë tashma nji vepër thuajse shqiptare nëpërmjet përkthimit magjistral të Nolit,
kaq thellë kanë hy në popull, kaq bukur janë janë përshtatë me
natyrën e gjuhës shqipe. “Rubaitë e Nolit” (me të drejtë mund t’i
quajmë me kët emër) kan hy përgjithmonë në trupin e letërsis
sonë.
Një opinion tjetër për rastin e rubairave noliane thotë: Në rrugën
e përkthimit të lirë, Noli udhëhiqej me sa duket nga parimi i njohur se është më mirë të kesh një zog të gjallë se një shqiponjë
të ngordhur, pra, nuk ka çfarë vlen një përkthim besnik por pa
shpirt e pa gjallëri poetike.
Dihet se kur i lexoi albanologu Norbert Jokli rubairat noliane
u shpreh se nuk dinte nëse këtyre përkthimeve ia kalonin ato
të gjermanishtes e spanjishtes, që janë përkthime të dorës së
parë. Nuk mund të ngremë hipoteza se sa do të qenë të famshme
rubaitë e Khajamit, nëse do të kishim të bënim me së pari jo me
ato të Nolit, po me ato të Hafiz Ali Korçës, tashti që jemi mësuar
me të kundërtën. Është e ditur se ky i fundit i përktheu rubaitë
për të vënë në vend nderin e tyre të humbur nga përkthimi i Nolit, i cili nuk i kishte përkthyer nga origjinali dhe nuk u kishte
ndenjur besnik koncepteve religjioze. Nga disa pikëpamje, përkthimin e rubaisë së mëposhtme, të zgjidhur me një 12-rrokësh
me cezurë, mund ta quajmë të mirë:
Zere se e kreve jetën pas dëshirës, fundi çë?
Zere se i shkove në fundit së mirës, fundi çë?
Zere se e kape qindin si pas qejfit, fundi çë?
Dhe një qint të tjera ta zëmë pas hires, fundi çë?
Mirëpo 11-rrokëshi nolian, i pasuruar me disa përftesa stilistikore, shumë muzikale, na godet me një poetikë që duhet të
përbëjë suksesin e këtyre përkthimeve.
Ja, sot gas paske dhe shëndet, pastaj?
Ja, mot të paçim si sivjet, pastaj?
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Ja, qofsh i lumtur një qind vjet, pastaj?
Ja, për çudi dy qind si mbret, pastaj?
Kjo na çon në idenë se, nëse në anglisht këto rubai janë quajtur
me emrin FitzOmar, në shqip do të kishim formën FanFitzKhajam.
6. Përcaktim:
Përkthimi në varg të lirë – injoron rimën dhe metrin, por fizikisht
fitohet një pamje e ndryshme nga origjinali, si dhe ruhet semantika.
Diskutim:
Edhe ky përkthim zgjon vëmendjen ndaj problemeve të krijimit
të poezisë, por mund të ketë shërbyer edhe për sjelljen e keqkuptimeve, të cilat, po të shikojmë me kujdes, mund t’i konstatojmë
me lehtësi. Edhe në kulturat e mëdha, si për shembull në Italinë e Salvatore Quasimodo-s është folur për një të ashtuquajtur
“poezi përkthimi”, sepse kjo lloj poezie më tepër të kujton përkthimin se sa parametrat e paravendosur të një poetike të njohur
për një gjuhë të caktuar. Qysh me përkthimin e librit Fijet e
barit të Walt Whitman-it letërsia shqipe është e përmbytur nga
kjo “poezi përkthimi”, e cila pasuron me një botë idesh të reja,
por shkakton dëme të mëdha nga pikëpamja e mishërimit formalo-strukturor të një poezie. Pasojat ndjehen edhe sot dhe, me
sa duket, duhet kohë që të korrigjohen.
7. Përcaktim:
Interpretimi – përbëhet prej dy llojesh: varianti dhe imitimi.
Në gjuhën që përkthehet, varianti i një poezie do të jetë semantikisht i njëjtë me atë të origjinalit, por do të ndryshojë në dukje.
Në gjuhën që përkthehet, imitimi i një poezie do të jetë një poezi
ndryshe, ndërsa titulli, tema dhe pika e nisjes do të jenë të njëjta
me ato të origjinalit.
Diskutim:
Edhe ky përkthim zgjon vëmendjen ndaj problemeve të krijimit
të poezisë, por mund të ketë shërbyer edhe për sjelljen e keqkuptimeve, arsyeja e të cilave është humbja e strukturës ligjërimore
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të origjinalit, gjë që mbetet për t’u theksuar. Njëkohësisht, ky
lloj përkthimi e pasuron prodhimin letrar marrës me struktura
të reja në raport me prodhimin letrar dhënës. Kur poeti amerikan Robert Lowell i quan përkthimet e veta “imitime”, gjë që
e vë që në titull të librit, do që të tregojë raportin e veçantë me
origjinalet.
Se cila nga këto marrëdhënie tekstore, të cilat bashkëjetojnë mes
tyre, është e duhura, e domosdoshmja, më ndikuesja për letrat
shqipe, do ta tregojë koha, përderisa ajo i pranon të gjitha, por
ne mund të dallojmë edhe hierarkinë e tyre nëse përcaktojmë
qasjen. Mjedja na tregon historinë e përkthyesit italian të Iliadës, Vincezo Monti, i cili e bëri punën pa gramatikë greqishteje, pra nuk e njihte gjuhën, por ky poet i madh lexoi përkthimet
në gjuhë të tjera, studioi interpretimet e vërejtjet e gramatikanëve dhe arriti t’i kalonte përkthyesit e tjerë. Konceptin e Mjedjes
për përkthimin mund ta kuptojmë më mirë po të kemi parasysh
përkthimin e poezisë së Goethe-s, Mbreti i Tules. Krahasimi i
këtij përkthimi me disa të tjerë që i janë bërë kësaj poezie në
gjuhën shqipe flet për vlera të padiskutueshme dhe hap diskutime serioze për përkthimin dhe poezinë në përgjithësi.
Mjedja është në linjën e poetit amerikan Kenneth Rexroth, autor
i punimit Poeti si përkthyes (1959), i cili thotë se cilësi themelore
e një përkthyesi të përsosur nuk është aftësia për të përshtatur
fjalët e gjuhës së vet me ato të origjinalit, por mbartja e shprehjes së tij në shprehjen e vet. Rexroth, por edhe Milosh, që e
citon atë, përmendin emrat e disa poetëve që njihnin pak ose
aspak gjuhën e origjinalit, megjithatë sollën përkthime shumë
të suksesshme në gjuhën e vet. Emrat e tyre janë Pound, Hart
Crane, disa nga më të shquarit e poezisë amerikane të shekullit
XX. Pound, siç dihet, bëri disa përshtatje të paharrueshme nga
poezia klasike kineze, pa e njohur gjuhën origjinale, megjithatë
kjo nuk i pengon botuesit që t’ia rreshtojnë në korpusin e krijimtarisë origjinale, ndërsa antologjia 300 poezi nga epoka e Tangut. Përkthime të reja, vepër e dyzet shkencëtarëve e profesorëve
quhet e pa arritur pikërisht ngaqë ata nuk qenë poetë.
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Nëse do të kishim përcaktimin se çdo përkthyes duhet ta ndjenjë
veten në marrëdhënie me dy skaje - i pari, përkthimi i përputhur,
që respekton sa të jetë e mundur më shumë karakterin e huaj të
tekstit burimor, punë që mund të vejë deri në transkriptimin e
pastër dhe të thjeshtë të origjinalit - i dyti, përkthimi dinamik
që synon ta përfshijë sa më shumë tekstin e përkthyer brenda
traditës së sistemit të pritjes - në grupin e parë do të fusnim:
Përkthimi literal (i fjalëpërfjalshëm); Përkthimi në prozë; Përkthimi në varg të lirë; Interpretimi, ndërsa në grupin e dytë do të
fusnim: Përkthimi fonetik; Përkthimi metrik; Përkthimi rimik.
Nëse ka tri situata në të cilat përkthehet letërsi që do të mbajë
një pozitë kryesore: kur një letërsi marrëse është e re apo në proces formimi; kur një letërsi marrëse është e dobët apo periferike;
kur një letërsi marrëse po përballet me një krizë, në dy rastet
e para përkthimet luajnë një rol të rëndësishëm, për shkak se
gjuha e letërsisë është e pamjaftueshme për të shprehur gamën
e gjerë të përvojave në botën bashkëkohore. Shumë shpesh këto
përkthime japin shembuj të veprave që janë të ndryshme nga
norma, nga motivimi i gjuhës marrëse për të eksperimentuar
me zhanret e veprave të përkthyera. por rasti është i ndryshëm
në letërsi të ndryshme. Mund të ketë raste kur letërsia e një
gjuhe ngec, sepse i mungon gjaku i freskët për ta forcuar atë dhe
përkthimet mund t’i sigurojnë perspektiva krejtësisht të tjera.
Me përkthimet nga gjuha kineze Ezra Pound-i hapi në SHBA
rrugën për lëvizjen letrare të njohur si Imazhinizmi. Megjithatë,
përkthimet zënë pozicion dytësor në tradita të forta letrare, si
në frëngjisht, për shembull.
Nëse gjuhës marrëse i mungojnë forma të caktuara, stile apo
zhanre, atëherë është e mundshme për ta mbushur atë hapësirë
boshe përmes përkthimeve (në varësi të faktit nëse pozicioni i
tij në kulturën marrëse është qendror ose periferik). Në qoftë
se ai zë një pozitë qendrore, atëherë përkthimi do të përshëndetet si një tekst origjinal. Nëse qëllimi i përkthimit është për të
futur diçka të re për kulturën marrëse, përkthimi do të mbajë
cilësitë e origjinalit. Kjo mund të rezultojë diçka e tjetërsuar për
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lexuesit, të cilët nuk ndjehen mirë me një formë të re apo ide
radikale, por mbetet fakt se përkthimi do të ketë ndryshuar perceptimet e kulturës marrëse ndaj një vepre letrare.
Nëse përkthimi është në një pozitë sekondare, pamja ndryshon.
Këtu do të jetë përpjekja për t’u përshtatur në një ekzistues model, në vend që të vendoset diçka e re. Kjo ndodh për shkak se kultura marrëse është mjaft e fortë për të dhe nuk do të inkurajojë
eksperimentimin në formë apo në mendim. Përkthimet që konsiderohen si periferike, në anën tjetër, do të duhet të “zbuten”
duke u bërë më shumë si kultura marrëse dhe natyrisht nuk do
të kenë cilësinë e të qenit besnik ndaj origjinalit.
Në hyrje të përkthimit që i bën poezisë “Skënderbeu” të Longfellow-t, Noli thotë se kthimi i një vjershe nga një gjuhë në një tjetër
është një gjë e zorshme, në mos e pamundshme, megjithatë, ai
provon disa herë përpara kësaj të “pamundshmeje”, përveç të
tjerash edhe me Korbin e E.A.Poe. A është ky përkthim i Fan
Nolit një fakt i poezisë origjinale, që bën jetën e vet në prodhimin
letrar të shqipes, dhe jo i kopjimit të zbehtë të origjinalit? Trajtimi i albanologes ruse M.V. Domosileckaja (Peterburg) “Fan
Noli si përkthyes i poezisë së E.A. Po-së”, na drejton në idenë se
Noli është bazuar kryesisht në dy parime kryesore:
1. Përpikmërinë e përkthimit (në fushën e ritmit, të metrit, të
sintaksës)
2. Drejtshmërinë e përkthimit (shfrytëzimi i kompensimit dhe i
analogjive në të gjitha nivelet e gjuhës poetike)
Me këtë trajtesë, studiuesja na ndihmon të arrijmë në përfundimin se shqipëruesi nuk e neutralizon mënyrën artistike
të autorit dhe, për me tepër, krijon me një stil të veçantë një
vepër që pasuron poezinë marrëse, në rastin konkret poezinë
shqipe. Në këtë mënyrë kuptojmë se pse shpesh, nëpër antologji të ndryshme, përkthimi i poezisë “Korbi” përfaqëson Nolin si
poet. Është e njohur se niveli i poezive origjinale te Noli rritet
shumë pas përkthimit të “Korbit” të Poes (1919), pasi mjeshtëria
e vargut dhe cilësi të tjera stilistike, që ai i përfton gjatë këtij
përkthimi, do ta përcaktojnë krijimtarinë e tij origjinale në të
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ardhmen.
Si përfundim, nëse marrim në konsideratë edhe kur ndodhi
ky lloj përkthimi: pra kur një letërsi është e re apo në proces
formimi, kur një letërsi është e dobët apo periferike dhe kur një
letërsi po përballet me një krizë, dhe të dalim në mendimin se
në ç’fazë ndodhej poezia shqipe në vitin 1909, ky përkthim është
shumë i rëndësishëm edhe për poezinë shqipe në përgjithësi.
Letërsia shqipe po përballej me befasimet e modernitetit dhe
fati i saj qenë përkthyesit - poetë, sepse përndryshe asaj do t’i
mungonin disa vlera, të cilat sot realisht i ka.
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Victor Hugo (1802-1885)

FARËHEDHËSI
Në këtë çast pas perëndimit
Nga pamja e syve po m’rrëshqet
Edhe kjo lehe e lavrimit,
Gjithë prej ditës ç’pati mbetë.
Kështu po erret dheu mbarë
Ndërsa vërej nga ky prag
Si ende dorën mbush një plak
Dhe hedh n’për arë të s’ardhmes farë.
Kjo hije e shtatit t’lartë, e zezë
I zotnon lavrat e reja,
Në ikje ditësh, shko e eja
Yllin e fatit e sheh ndezë.
Kësaj rrafshine të gjanë, krenar
Vete e vjen, me fijet në gishta
Lëshon pëlhura farash të ndritshme,
Unë them: jam dëshmitar!
Ndërsa e shpërndan me krah të tij
Shushurin fara flatrore,
Thue se ngjiten deri në yje
T’farëhedhësit gjestet madhështore.
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Charles Baudelaire (1821-1867)

MACJA
Eja mace e dashur mbi zemër time t’zbutur
Mbaj thonjt e putrave tua,
Dhe lermë mua të zhytem në sytë tu të bukur
Përzjerë metal dhe gurë të çmuar.
Ndërsa këta gishta përkëdhelin me dashuri
Kryet dhe shpinën tënde elastike
Dhe dora prehet në dehje dhe ndjesi
Tek t’i prek trupit indet elektrike,
Gruan time shoh në shpirt. Shikimi prerës
Si i yti, kafshë gjithë lezet,
I thellë dhe i ftohtë të thumbon si grerëz
Dhe, nga këmbët deri te kryet
Një ajër i hollë, një, sa i rrezikshëm! parfum
Noton rretheqark trupit të saj brun.
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MUZIKA
Shpesh si det muzika peshë më merr
Drejt yllit tim të artë
Diku nëpër mjegull, diku nëpër eter
Unë velat hap.
Me gjoksin pa frikë dhe mushkritë e fryra
Si një pëlhurë
Kaloj shpina dallgësh të pakapërcyera
Që nata ngre si mur.
Ndiej si vibrojnë te unë pasione t’thella
Të një barke që kërcëllin
Era e mbarë, shtrëngatat e të sajat shtjella
Mbi t’zezën greminë
Më tundin. Shtruar, herë tjetër, pasqyrim
I dëshpërimit tim.

HARMONI E MBRËMJES
Ja si vjen koha kur tek vibron mbi kërceje
Çdo lule avullohet ashtu si një temjan;
Tinguj dhe aroma këtë mbrëmje në ajër,
Vals melankolik dhe marrje mendsh si dehje!
Çdo lule avullohet ashtu si një temjan;
Violina fërgëllon si një zemër në dhembje;
Vals melankolik dhe marrje mendsh si dehje!
I bukur dhe i trishtë qielli si një altar i madh.
Violina fërgëllon si një zemër në dhembje;
Zemra e butë, që urren hiçin e zi të paánë!
I bukur dhe i trishtë qielli si një altar i madh;
Dielli mbytet në gjakun e vet që derdhet.
Zemra e butë, që urren hiçin e zi të paánë,
Nga e shkuara e ndritshme çdo relike e mbledh!
Dielli mbytet në gjakun e vet që derdhet…
Kujtimi yt në mua përndrit kolonë kristali!
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Paul Verlaine (1844-1896)

TINGULLI I BRIRIT
Tingulli i bririt drurëve vjen i mjerë
Me zërin e jetimit që ndjen dhembje
Dhe vjen të vdesë kodrinave në rrëza
Mes duhmës që si lehje shfryn ndër degë.
Te ky zë qan ujku shpresë-prerë
Që rritet ndërsa dielli është në rënie,
Me një agoni besueshmërisht të ëmbël
Që na ngazëllen e na molis herë-herë.
Ja, këtë ankim disi për ta fashitur
Ra kjo borë e dendur e papritur,
Mbuloi një perëndim të paharrueshëm.
Ajri me aromë psherëtimash vjeshte,
Kaq ëmbël ra kjo mbrëmje n’heshtje,
Ky peizazh në mëdyshje i ndërrueshëm.
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TINGULLI I BRIRIT
Tingulli i bririt si qarje vjen, i mjerë
Si zë i një jetimi që ndjen dhembje
Dhe vjen të vdesë kodrinave në mbrëmje
Në erën që si lehje drurëve bredh.
Shpirti i ujkut te tingulli vjen i ndjerë
Që rritet ndërsa dielli është në rënie,
Me një agoni besueshmërisht të ëmbël
Që na kënaq e na pikëllon herë-herë.
Ja, këtë rënkim disi për ta fashitur
Ra kjo borë e dendur e papritur,
Mbuloi një perëndim të flakërueshëm.
Ajri plot ajër psherëtimash vjeshte,
Kaq ëmbël ra kjo mbrëmje n’heshtje,
Ky peizazh mes nazesh i ndërrueshëm.

ORA E BARIUT
E kuqe është hëna nëpër renë e hollë
Një mjegull vallëzon. Lëndinat
Flenë nën tym, bretkocat japin britmat
Ndër kallamat e blertë një fërgëllimë shkon.
Zambakët e ujit i rimbyllin kunorat
Shihen plepat në profilet e largët,
Të drejtë e të dendur, vegullitë e tyre të paqarta,
Nëpër kaçube bredhin xixëllonjat.
Bufët zgjohen, me pak zhurmë në flatra
Vozisin në ajrin që nxin.
Zeniti mbushet nga drita pa shkëlqim
E bardhë Venera lind. Dhe kjo është Nata.
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PAS TRE VJETËSH
E shtyva portaren që kërciti në reze
Dhe kopshtin e vogël e shëtita,
Larë nga dielli kur sapo pat nisur dita
Që stolis çdo lule me perla vese.
Asgjë s’ka ndërruar. Çdo gjë siç e prita,
Pjergulla harlisur ndër ulëse roteni
Dhe uji përherë me çuçurimë argjendi,
Dhe plepi plak n’ankime t’pambarimta.
Trëndafilat fërgëllojnë si përherë
Zambakët e çelur krenar hidhen n’erë,
I njohur m’është çdo harabel lazdrues
Si më parë e pashë statujën e Veledës
Me cifla allçie shpërndarë udhës
- Breshër mes ere të merme rezede.

*

*

*

BIE AMBËL SHIU MBI QYTET

(Arthur Rimbaud)
Loton në zemër time
Si shiu mbi qytet
Ç’të jenë këto lëngime
Që shkojnë zemrës sime!
O zhurmë e butë e shiut
Shkon mbi çati e n’për dhe,
Për një mërzi të njeriut,
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O kangë e ambël e shiut!
Loton kështu pa arsye
Në zemër angështi
Çfarë? A prej tradhëtie?
Kjo dhembje s’ka arsye.
Më dhemb dhe çka s’më dhemb
Me e ditë pse, s’e di,
Pa dashtni, pa brengë,
Një helm që s’ka melhem.

* * *
Qielli shihet përmbi çati
I qetë, blu.
Një pemë përmbi çati
Kunorën tund.
Kambana ndihet n’për ajri
Si bie ambël.
Një zog mes gjethesh mbi çati
Ankon me kangën.
O Zot, jetën si e ndiej s’e di,
Si prej jehone,
Qyteti m’sjell me qetësi
Zhurmë monotone.
Ku e çove vallë, o atje ti
Që re në vaj,
Ku e çove, m’thuej, nj’atë rini,
T’bukrit e saj?
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Arthur Rimbaud (1854-1891)

NDIJIM
Netëve blu të verës shtigjesh kam me dalë
Nga bari i joshun, nga grujnat i thumbuem
Kam me e ndje vesën si kambët m’i lag
Dhe erës kam me ia lanë kryet e zbuluem.
As fjalë s’kam me folë as me mendue asgja
Veç e pafund dashnia ka me m’ra në shpirt
Dhe larg kam me shkue si një bohemian
Me Natyrën përkrah si me gruen ma të mirë.
Mars 1870

BOHEMA IME
Shkoja me grushtat nё xhepat e shkyer
Me bluzën e vjetёr si napë e ronitur
Nën qiell skoja, Muzë, unë besniku yt
Oh, gjithë ç’pashё qe një ёndёrr e shkëlqyer.
Të shkurtra kilotat i pata, dhe me vrima,
Për shënja udhe zhgoglova poezinë
Dhe mora Arushën e Madhe për bujtinë
Më grishnin yjet shetitës me vizllima.
I ulur buzë udhe i ndieja shtatorit
Në netët e vakëta kur pika vese më vesonin
Flakruese në shpirt si kupat e verës
Rima ndёrsa bëja mes hijesh fantastike
Si telat e lirёs i tёrhoqa lidhёset
E këpucëve të çara: njёra pranё zemrës.
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Guillaume Apollinaire (1880-1918)

LAMTUMIRA
E këputa këtë fije shqope
Ti e di se vjeshta vdes
Ne nuk do shihemi ma këso bote
Aromë kohe fije shqope
Dhe ta dish se unë të pres

VJESHTA
Shkon nëpër mjegull një lavërtar sakat
Me kaun përlaku mjegullës së plotë
Që fsheh katundet e varfër e të ngratë
Dhe tek zbret teposhtës pendari ia thotë
Një kënge jaranie të pabesë
Që flet për një unazë e një zemër në zi.
Oh, vjeshta, vjeshta e la verën të vdesë
Nëpër mjegull shkojnë dy silueta gri.
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* * *
O rinia ime e braktisur
Si gjerdani i venitur
Ja si vjen një stinë
Gjithë përbuzje dhe dyshim
Ky peizazhi gjithë prej çadrash
Nën yjet që lulëzojnë
Mbi një lumë të fshehtë gjaku
Dhe i vetmi kalimtar një klloun
Është thyer xhami në suazë
Një pamje që ç’t’i thuash
Hepon mes tingullit dhe mendimit
Mes t’ardhmes dhe kujtimit
Një rreze e ftohtë sfondit shndrit
Dhe te faqja jote bie
Një revole kris një britmë
Një portret qesh në hije
O rinia ime e braktisur
Si gjerdani i venitur
Kështu kjo stinë na ra mbi krye
Gjithë keqardhje dhe arsye
Përktheu: Sokol Zekaj
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W.B. Yeats

UJDHESA MBI LIQEN
Do ngrihem të shkoj, ora po vjen
Të ngre koliben prej thuprash të njoma:
Një zgjua me bletë, perime të kem,
I vetëm t’ia mbledh lëndinës aromat.
Të gjej pak paqe që vjen ngadalë
Pikuar prej agu, ku bulkthi sa çmendet;
Çdo natë - lëbyrje, pasditja - përflakje,
E mbushur flatrime prej turtujsh çdo mbrëmje.
Do ngrihem të shkoj, të shkoj n’Inisfri
Të shoh si bregun lëpin liqeni:
I ngulur dikur kalldrëmesh të hirta
Të ndjej si rrahka thellë në zemër.
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Ezra Pound

NË NJË STACION TË METROSË
Shfaqja e këtyre fytyrave në turmë:
Petale në degën e lagët, të murrmë.
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Theodore Roethke

ZGJIMI

I zgjuar për tjetër fjetje, e marr shtruar.
Ku mungon çdo frikë e ndjej tash fatin.
Mësoj në ecje ku duhet shkuar.
Mendojmë me ndjenja. E ç’duhet mësuar?
Dëgjoj vallen e qenies anembanë.
I zgjuar për tjetër fjetje, e marr shtruar.
Cili jeni, nga ç’më kanë rrethuar?
Zoti bekon Tokën! Do ec ngadalë,
Mësoj në ecje ku duhet shkuar.
Drita me pemë si janë përqafuar?
Një krimb i mefshtë në dredhën e shkallës.
I zgjuar për tjetër fjetje, e marr shtruar.
Natyra diçka na ka dhuruar:
Prandaj përqafe ajrin e gjallë.
Mëso në ecje ku duhet shkuar.
Kjo shtytje më pjek: duhet mësuar.
Ç’këputet nuk zhduket. E kemi pranë.
I zgjuar për tjetër fjetje, e marr shtruar.
Mësoj në ecje ku duhet shkuar.
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T.S. Eliot

KËNGË DASHURIE E A. PRUFROCK-UT
Hajt, të dalim, pra, së bashku,
Kur faqe qielli shtrihet nata
Si pacient në tryezë kirurgu.
Të bredhim mes rrugësh të shkreta
Dhe lokalesh të paqeta,
Ndër hotele ku një natë rrihet
Me dyshemenë plot guacka stridhesh:
Rrugë që ndjekin si argument vulgar
Synimi tinzar
Që të çon në pyetje shtypëse.
Mos pyet “Ç’pyetje”?
Të nisemi vizitën ta kryejmë.
Në dhomë vejevinë gratë
Që flasin për Mikelanxhelon.
Mjegull e verdhë që shpinën rjep ndër qelqe,
Tymi i verdhë që kruan fytyrën ndër qelqe
Frushkulloi gjuhën ndër qoshet e natës
Këmbëmarrë mbi prroskat në tharje,
Priti kurrizit bloza oxhakësh
Tek varej terracës, ka bërë një hedhje,
Kur pa një natë të butë vjeshte,
Mbeti kruspull mbi strehët e fjeti.
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Në të vërtet kohë do ketë
Për tymin e verdhë që shket tatëpjetë
Duke kruar shpinën ndër qelqe,
Kohë do ketë, kohë do ketë
Ta bësh gati fytyrën për takime
Do ketë kohë për vrasje e krijime
Kohë për vepra e ditë duarsh
Që ngrenë e hedhin pyetje për ty
Kohë për ty e kohë për mua
Dhe kohë për njëqind mëdyshje
Për njëqind shqyrtime e rishqyrtime
Para se të marrim çaj e panine.
Në dhomë vejevinë gratë
Që flasin për Mikelanxhelon.
Në të vërtet kohë do ketë
Për pyetjen – A kam guxim? A kam guxim?
Kohë për zbritje e kohë për kthim
Me shogë tullace majë kokës
(Do thonë – të rrallë iu bënë flokët!).
Kostum mëngjesi e jaka e ngritur përpjetë
Kravata moderne, karfica e lehtë.
A do guxoj të shqetësoj gjithësinë?
Në një çast ka kohë për vendime dhe korigjime.
Sepse tashti e njoh gjithçkanë
Kam njohur mbrëmjet, mëngjeset, pasdreket
E mata me lugë kafeje dhe jetën
I njoh zërat që shuhen me ritmin e mekur
Përposh muzikës së dhomës matanë.
Si mund të gënjej më veten?
Tashmë i kam njohur të gjithë shikimet,
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Shikimet që të ngulin në frazën e gatshme,
Te frazë e gatshme, tek shtrihem prej kapjes
Kut t’jem gozhduar, tek bëj dredha në mur,
T’ia nis, a mundem,
Të pështyj si fundçe cigaresh ditët dhe rrugët e mia?
Si mund të gënjej më veten?
Tashmë i kam njohur të gjithë krahët,
Krahë me relike të bardhë e cullakë
(Nën dritën e llampës pushi duket i murrmë).
Parfumi që vjen nga gratë
Më bën të humb toruan?
Krahë të shtrirë mbuluar me shall.
Si mund të gënjej më veten?
Si mund të nis tashti?
Do them përshkova në muzgje sa udhë
E ndoqa tymërat që ngrihen nga llulla
Burrash të vetmuar në dritare?
Më mirë të isha një palë kthetra vrastare
Që ngasin te fundi i detit në gjumë.
Pasditja, në mbrëmje, kotet e paqtë
Përkëdhelë nga pak nga gishta të gjatë,
Përgjumur… e lodhur… a lëngimtare,
E shtrirë përdhe, pranë meje, a teje.
Pas çajit, akullores dhe kekut,
A e çoj çastin në krizën e vet?
Edhe pse qava, kreshmova, u luta,
Edhe pse pashë kokën (të bërë tullace)
T’ma sjellin te pjata,
Nuk jam profet – e kjo vlerë nuk ka.
Kam parë të dridhet çastin e ndritur
Kam parë Lakeun e Përjetshëm t’më mbajë
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Pallton, ckërmitur,
E, shkurt, frikë pata.
Në fund të fundit, ia vlente dot
Pas çajit, filxhaneve, reçelit,
Mes bisedash mes meje teje
Do vlente mundimi të presësh
Çdo gjë me darën e qeshjes,
Gjithësinë ta kthesh në top
Që shtyhet drejt pyetjes dërmuese,
Me thanë:”Jam Llazari, kthehem nga vdekja,
Kthehem t’ju them gjithçka, gjithçka – sot” –
Nëse dikush vë nënkrejsë vetes përposh
Do thoshte: “Ç’pata parasysh, s’është kjo,
S’është kjo.”
Në fund të fundit, ia vlente vallë,
Do vlente mundimi
Pas muzgjesh, pas kopshtesh e rrugësh të lagura,
Romanesh e kupash të çajit, fustanesh
Që fërfërijnë mbi dyshemenë,
Pas kaq e shumë herë më tepër se kaq? –
E pamundur të them se ç’më bren përbrenda,
Sikur fanar magjik tregon nervat e shfaqura në ekran
A do vlente mundimi
Nëse dikush vë nënkrejsën a heq një shall,
Duke kthyer nga dritarja të thoshte:
“Ç’pata parasysh s’është kjo,
S’është kjo.”
Nuk jam princi Hamlet, as dua të jem:
Jam një oborrtar shpure, me dobi
Me ngritë një sukses, skena dy a tri,
Këshilla për princin; padyshim, instrument i ri,
Sajdisës, gjithë qejf për të bërë ndere,
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Diplomat, për kujdese i prerë,
Dendur me fraza solemne, por ndodh që vesh t’mos merren,
Ç’është e vërteta, gati gaz për të tjerët,
Gati i marrë, disa herë.
U plaka… u plaka…
Pantolla me mangjet do mbaj tash e prapa.
Do ndaj flokët në mes? Të ha një pjeshkë, do guxoj?
Do vesh dona të gjata, në breg të detit të shkoj,
Dëgjova sirenat, shoqja shoqes t’i këndojë.
S’besoj ta kenë me mua.
I pashë kalëruar drejt detit të hapur
Duke krehur floknajën e dallgëve
Kur uji nga era kthehet në zi e bardh
Në kthinat e detit jemi vonuar
Pranë sirenash me kurora algash të murrme
Derisa zërat njerëzorë na zgjuan, e shkuam drejt fundesh.
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POEZI ITALIANE
Giuseppe Ungaretti

NATA E BUKUR
Cila melodi u ngrit këtë mbrëmje
Për të mbërthyer
Nga jehonë kristalore e zemrës
Yjet
Cila festë plasi
Nga zemra në dasmë
Kam qenë
Një pellg errësire
Tash kafshoj
Si fëmija gjirin
Hapësirën
Tash nga gjithësia
Jam i pirë
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Gabriele D’Annunzio

SHIU NË HALISHTË
Mos bzaj. Ndalë në prag
pyllnaje s’dëgjoj
fjalë që nxore
njerëzore: më lag
fund e majë fjalnajë
piklash e gjethesh
halore.
Dëgjo. Rigon
nga re të hapërdara,
rigon mbi mare
të njelma, të thara,
rigon e gjithë stina
përmbi halore,
rigon përmbi mërsina
hyjnore,
përmbi gjineshtra
me lule vizllore,
përmbi dëllinja në paqe
të shpeshta,
rigon mbi faqe
si flakë,
rigon mbi krahë
cullakë,
përmbi teshë
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verore,
mendimin e dlirtë
që veshë
ky shpirt,
përmbi përrallën
që dje vonë
t’mashtroi, sot t’mashtron,
Ermionë.
Dëgjon? Maje
blerimesh pa cak
e vetmitare rigon
me krismën q’u ndie
me krismën q’u mpak
sipas gjethnaje
sadopak.
Dëgjo. Ia kthen prorë
me vaj e erë
gjinkalla në gemb
që kurrë s’e tremb
qielli sterrë
a vaji jugor.
Pisha – të vetat
nota, dëllinja,
gjineshtra
të tjera akoma,
vegla e mjeshtra
me gishta miliona.
Ne – zhytur
në shpirtin pyjor, frymorë
me jetë bimore.
Fytyra
prej shiu
si gjethet e njoma,
flokët vetiu
përhapin aroma
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si gjineshtra rrezore,
o krijesë njerëzore
që t’thonë
Ermionë!
Dëgjo. Dëgjo. Akord
gjinkallash ajri
posi me urdhër
bëhet i shurdhër
në vajin
pamort,
por tjetër korale
më fort
nga poshtë përhapet
në hijen e lagët.
Më e lodhur, më e kotë
zbehet, paket.
Vetëm një notë
ende dridhet, shuhet,
rizgjohet, dridhet, shuhet.
Mbi pemën e lartë tani
me shushurimë
i arti shi
që kullon saora
shushurimë që ndrron
nga kurora
të plota, a jo.
Dëgjo.
Goca e ajrit
heshti, por goca
e lymit të largët
bretkoca
këngës ia thotë gjithmonë,
kushedi ku, kushedi ku,
e shi mbi qerpikët e tu,
Ermionë.
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Rigon përmbi qerpikët e plotë
thua se përlotesh,
porse nga shendi, jo e zeshkë
por thuajse e zeshkë,
sikur lëvozhge ke dalë.
Te ne jeta është e freskët, e larë
n’aroma,
zemra në gjoks si pjeshkë
e vonë,
sytë qepallash
si kroje mbi bar,
dhëmbët në hoje gjithë ashk
bajame të pabëra.
Shkurre të tëra lamë prapa
si ndaras, si bashkë
(dhe bari i egër
na mban hapa
na pengon në gju).
Kushedi ku, kushedi ku.
Rigon mbi faqe
si flakë,
rigon mbi krahë
cullakë,
përmbi teshë
verore,
mendimin e dlirtë
që veshë
ky shpirt,
përmbi përrallën
që dje vonë
t’mashtroi, sot t’mashtron,
Ermionë.
Përktheu: G. Krasniqi
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Agron Tufa

ORFI
(NJË POEMË E VOGËL)
Mes të burgosurve, në Kampin tonë, ndodhej dhe një poet. Orfi,
i thërrisnin, ani pse emrin e pagëzimit Orfan e kishte. Orfin më
duket se e donim të gjithë, prandaj e linim të qetë të kridhej në
mizerjen e vet meditative. Me të tjerët silleshim me teprime,
por, gjithsesi, me masë... Sepse askush nuk i shpëtonte dot Syrit
të Komandës. Tash së voni zunë të na survejojnë me kamera,
të cilat, sapo i pikasnim, u punonim rrengje për t’i nxjerrë huq.
Por, ajme, ne nuk e dinim se këto rrengjet tona ishin paraparë
nga Komanda të gëlltiteshin prej një kundër-rrengu, që ishin
dofarë kamerash të tjera, më të vockla, madhësish të ndryshme,
deri në mikroskopike, të instaluara gjithandej nëpër kapanon
dhe të cilat (ato të dukshmet) s’di se kush i pari i pati quajtur
me një zhargon të çuditshëm: “kameleonka”.
Nuk kishim shans t’i dallonim gjithkund, se ato mund të ishin
montuar mureve, shtretërve, në rroba, në enë e pajime, e ndoshta, siç po thonë me gjysmëzëri disa, edhe në pjesë të brendshme,
nën lëkurë, sidomos për disa të operuar të veçantë. Madje thonë
se këto “kameleonkat” mikroskopike paskan aftësinë të lexojnë
ëndrrat, mendimet, deri dhe aktivitetin tonë emocional... Ky
survejim i gjithanshëm e bëri të heshtte Orfin, të vuante nga
pagjumësia, të shkruante çdo ditë letra për Komandën, të cilat
ia dorëzonte rregullisht, oficerit të rojës.
- Ç’i ke ato letra?! - zumë të habiteshim ne. - Kujt ia dërgon?
- Lutje, - përgjigjej Orfi; - lutje për Komandën.
- Çfarë lutjesh, Orfi? Ç’janë këto lutje përditë!?
- Lutje Komandës për të shkruar një poezi, - përgjigjej ai si me
pahir. Po përgjigje Orfit nuk i kthyen, e me sa dukej, as që do
t’i kthenin, po të mos kishte ndodhur një rrethanë lehtësuese.
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Siç do të betohej më vonë oficeri i shërbimit, ditën e izolimit
të Ofit, ishte letra e shtatëmbëdhjetë (pa përgjigje) që e kishte
mbushur kupën. Të gjithë e mbajnë mend kur erdhën dhe e
morën Orfin, se vakt dreke qe: e morën mu kur ai po shprazte
tenxheren me presh të zier në pjatën e tij të aluminte, plot gropëza, si vrima të zeza. Në derën e Kapanonit u dha ai, torobelloja
i madh, Kim Shpuza, i mbërthyer me aq shumë rripa meshini,
sa uniforma e oficerit kishte degraduar në një biçim veshje kaubojse. Prapa tij qëndronin në të djathtë e në të majtë, dy policët
e Kampit - Lef Ngreci dhe Zak Picaku - që të dy sikur t’i kishin
pjellë mëmëdhitë e vendlindjes, me nga një rriskë mustaqesh të
buta e pushatore dhe me nga një si plloçë e stërgjatë me qime
nën mjekërr, gjë për të cilën ata mbaheshin me të madh, duke
u vetëquajtur “ne, tibetianët”. Ishin ata që ia hodhën hekurat
Orfit, fill pasi Kim Shpuza bëri atë gjestin e neveritshëm me
gishtin tregues mu si një tel të kthyer në majë, me të cilin, e
shumta, mund të nxjerrësh një zar nga vrima.
Atë ditë Orfi nuk e hëngri pjatën me presh të zier. Një muaj
e rrahën Orfin në birucë, pa ia thënë shkakun, që gjithsesi, dihej... Orfi u kthye bash kur e kishim filluar ta harrojmë:
i ligur, i irrnosur, aq sa fytyra i dukej si një copë suvaje me
igrasi, por pjatën me presh të zier ama, nuk ia preku kush...
- Po ti mre çun, pse tallesh me ato Komandot? - ia pat me
qortim e mëshirë njëherësh Faja, oficeri i shërbimit. - Masanej, ç’janë ato letra vu e vu... a thua se po i shkru dashnores... N’i paç dy fije mend, vallahi, unë t’them nale dorën,
se po t’futën prapë n’birucë, vallahi, t’nordhën m’dru!
Orfi nuk bzani. Në vend të përgjigjes, për habinë e të gjithëve, i
zgjati Oficer Fajës një zarf tjetër.
- Çar ëre?! - u zbyth oficeri; - Prapë me letra ti!?
Orfi tundi kryet në heshtje.
- Epo ty t’u kruaka kurrizi, vallahi, - tha Faja, duke e fshehur
letrën në xhepin e xhupit ushtarak. Dhe gjithnjë, duke e tundur
kokën, pa ia ndarë sytë Orfit, mërmëriti:
- Kisha pa, s’kisha pa, po të tallesh me Komandot, duke ua lypë
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për nji... me nder me thanë, poezi, kte vetëm kaplloqja... e ti
qofsh! Tashi, vallahi, ene mu m’i ke bo nervat kaçurrel, - tha
duke ikur, e duke tundur kokën mendueshëm.
- Unë nuk po tallem...! - shpërtheu Orfi. - Unë dua ta shkruaj
atë poezi; ajo më ka ngelë këtu, - shtoi ai, me dorën e mbivendosur në mollën e Adamit, aty ku duhet t’i kishte ngecur poezia e
pashkruar, mu si një kockë që s’të lë të marrësh frymë.
- Po shkruaje more trap, të hëngërshin shtatëqind dreqërit!
Shkruaje more hut, pse po pret me marrë leje! - oshëtinë pas tij
në korr të burgosurit e tjerë.
Oficer Faja kishte qëndruar, ishte kthyer dhe kishte ngulë sytë
kaq përqendrueshëm Orfit, sa na bëri të heshtnim.
- Me ime ti nuk po tallesh, a?!
- Po s’e shkruajta, do pëlcas, - tha mbyturazi Orfi.
- Po kur shkon në banjo, merr leje ti? - tha oficeri.
- Marr, posi.
- Se je trap, prandaj! - ulëriti oficeri.
Pastaj
mendueshëm
e
duke
iu
avitur
me
dy
gishta
në
tëmtha,
pa
ia
shqitur
sytë,
i
tha:
- Ta zëmë se, fjala vjen, burgu hapet, të gjithë ikin nga sytë këmbët dhe ty të thonë: “Jepi Orfi, mbathja... ik!”, ti si do të veproje?
- Unë? Po ja... Do të kërkoja cilindo nga autoritetet e mbetura të
burgut, të me jepte një shkresë lirimi, apo diç të tillë, që...
- Dhe nëse nuk ka mbetur asnjë autoritet... as edhe një, si do t’ia
bëje?
- Do të endesha, ndoshta, këndej rrotull, ose do të lija një shënim
me ndonjë adresë ku të më gjenin. Sidoqoftë, do të vija të paraqitesha herë pas here, deri sa ta sqaroja punën me komandot.
- Kështu... po të kishte të burgosur si ti, - tha oficeri i shërbimit,
duke tundur gishtin në ajër, - tipat si puna ime do të dilnin ca
palla, pa pikë lidhjeje. Kështu? Epo ja ku po ta them, - tha ai,
duke prekur xhepin e brendshëm të xhupit, aty ku gjendej zarfi i
ri i Orfit, - këtë letër, deri pak më parë kisha vendosur ta hidhja
në kosh, duke ta kurrsyer pak kurrizin prej dajakut... por me sa
shoh, ty tamam pendreku pas qafe t’vika hakut!
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Mirëpo Orfin nuk e morën. As përgjigje nuk i erdhi. Edhe Orfi
nuk se shkroi letër tjetër. Me sa duket u la me aq. Nuk e dinim
ç’bënte Orfi, i strukur në qoshk të kapanonit si një merimangë
në pezhishkën e krevatit të vet. Meditonte ndoshta. Qe ngrohur moti. Përtej mureve të burgut vinte një ajër i ngrohtë e i
shkrifët pranveror, i mbarsur me aromën e paramenduar
të luleshqerrave, që duhet të ndodheshin fill matanë përroit
të vogël me shegë të egra, që rridhte përpri binave të Kampit.
Kurse në oborrin e burgut kishin çëlur lule të tjera, të gjitha luleshurdha, për të cilat Orfi vetëm njëherë u shpreh: euforbia! Nuk
e kuptuam ç’deshi të thosh, por afër mendsh, do të qe ndonjë
emërtim shkencor i familjes së luleshurdhave.
Në një nga këto ditë Orfin e kërkoi oficeri i shërbimit. Ishte
mëngjes. E gjeta në skajin më të largët të oborrit ku ai dilte
shpesh për të ndeshur në lloje të reja lulesh. E gjeta duke
grimcuar retinën e vërdhë të një lulje kamomili.
- “Asteraceae”, - pëshpëriti.
- Ça po thua Orf...? Mirë, mirë, po lëri këto... të kërkon oficer
Faja, - i thashë.
Rreshtimi i të burgosurve jashtë, para kapanonit kishte mbaruar.
Ndërsa Komandanti i Kampit numëronte thatë e mërzitshëm
emrat e të burgosurve, të njëjtë, po ata, si kokrra të stërnjohura
tespihesh, oficeri i shërbimit me shirit të kuq në krah iu avit Orfit
dhe i pëshpëriti në vesh: “Ke afat 12 orë për ta shkruar më në
fund, me nder me thanë, atë farë poezie. Komanda e dha lejen”.
Puhiza e padukshme frynte dhe frushullonte palat e kuqe të
flamurit mbi tarracën e Kapanonit. Orfit i dukej se jo flamuri,
por çiç një valë e flaktë i grafullonte palë-palë brenda krahërorit, mandej, instinkrivisht, kalonte pëllëmbën e djathtë përsipër
parzmit të tij petashuq, sikur kërkonte të sheshonte tallazitjet e
mëndafshit të kuq përbrenda.
Kur të burgosurit u shpërndanë nëpër grupe të vogla e të rregullta me veglapunët e tyre mbi supe, në oborrin e shkretë të
burgut të shtruar me zhavorr të thatë e të ashpër, kishte mbetur vetëm Orfi, me krahërorin ende të paqetë nga drithërimat e
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panënshtruara. Ndjeu kërcitjen e takave ushtarake të oficerit të
rojes, që pa e vështruar, i tha në distancë:
- Ik tani... koha është e jotja. Dhe dëgjo: kur ta shkruash atë
dreq poezie, ma ço një kopje për Komandën. Hajt, tani, ç’pret?!
Orfi pohoi me kokë. Para se të futej në Kapanonin e zbrazët,
përshiu me një vështrim panoramik sheshin e burgut, muret e
veshura me tela gjembaçë, portën e madhe me hekura të salduar, në qëndrën e së cilës ndodhej një yll i shëmtuar e i ndryshkur, dy ushtarët anash portës me automatikë në gjoks, muret e
ndërtesave bojëtulle të ndërprerë me fsha të bardha suvaje, të
lyera me gëlqere të re, në sfondin e të cilave qenë flijuar përgjakshëm shkronjat e parrullave dhe, pasi ndjeu një shtytje të lehtë,
dashamirëse të oficerit të rojës, u fut brenda.
Në mbrëmje erdhën dhe e morën Orfin. Një tufë letrash të bardha dhe pesë lapsa majëmprehtë u gjendën mbi komodinë. Por
asnjë poezi të shkruar!
Ca thoshin se Orfi e ka shkruar, mandej e ka ngrënë poezinë e
tij të famshme, duke mos dashur që ajo t’i binte në dorë Komandës. Por disa të tjerë që merreshin me pastrimin, betoheshin se
e kishin parë si përpëlitej në krevatin e vet, si ulërinte e klithte,
a thua ta kishin shtruar në thikë, se si gërvishtëte e lënorte
faqet me thonj, si çirrte grykën dhe plandosej, mandej, në dyshemenë e ftohtë pa ndjenja. Dy herë e kishin ngritur dhe shtrirë
në krevat, ndanë komodinës me tufën e bardhë e të paprekur të
letrave dhe pesë lapsave majëmprehtë. Pastruesit thonë se gjer
më të thyer të ditës i dëgjuan hërë pas herë ato lloj ulërimash
nga Kapanoni i zbrazur dhe gjithnjë po ajo pamje: Orfi me fytyrë
të çjerrë dhe grykën që kullon gjak. Dy herë e kishin lajmëruar
Komandën të dërgonin dikë ta shpëtonin, por ata kishin tundur
kokat, duke nxjerrë veç dy fjalë të paqarta: “ani, ani...”.
Në të perënduar të diellit nuk u dëgjuan më as klithma, as ulërima
dhe nuk u ndje më asnjë përpëlitje. Dy pastruesit futeshin pandjerë në Kapanon, i aviteshin krevatit të Orfit, por shihnin vetëm
kurbën e trupit të tij nën batanije që dridhej e tundej në dënësa
të pazëshme, derisa herën e dytë, nuk u ndje më, e mbase mund
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ta kishte zënë gjumi, siç ndodh me fëmijën kur i shterren lotët.
Por kur të burgosurit qenë kthyer në shtretërit e tyre në Kapanon dhe oficeri i rojes erdhi të merrte Orfin, ai u shallashtis
nga letrat e bardha dhe lapsat e mprehur dhe gjith qenia e tij
u deformua nga një zhgënjim i dhembshëm kur mori vesh se
poezia e shumëpritur nuk ishte shkruar. Para tij rrinte figura e
heshtur, fajtore dhe turpëruar e Orfit, si një fëmijë që ka njomur
tutat, ndërsa ndër duar shtrëngonte jastëkun e qullur nga lotët.
Atëherë oficeri mblodhi tufën e letrave të bardha dhe lapsat, e
tërhoqi pas vetës Orfin, si të tërhiqte prej kapistalli ndonjë kafshë barre dhe çau mespërmes oborrit drejt zyrave të Komandës,
duke iu gërmushur hijes së tij memece:
- Mashtrus! Mashtrus! Në dru... për menderje kemi me ta qitë
atë far - mender me thanë - poezie!
Kështu e plasën Orfin prapë në qeli, atë, që e shpërdoroi aq poshtërsisht lejen bujare të Komandës për të shkruar poezinë e tij...
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“LETËR ELEFANTIT “
- Mars 1968
Zoti dhe i shtrenjti elefant,
Do pyesni veten, pa dyshim, duke lexuar këtë letër, se ç`e ka
ngucur atë që ka mundur t`i shkruaj një specimeni zoologjik
thellësisht i shqetësuar për të ardhmen e llojit të tij. Instinkti i
mbrojtjes, i tillë është, sigurisht ky motiv. Qysh prej fort kohësh
tashmë, kam ndjesinë se fatet tona janë të lidhura. Në këto ditë
të rrezikshme “të ekuilibrit ndaj terrorit”, masakrash e përllogaritjesh dijetarësh për numrin e njerëzve që do t`i mbijetojnë një
holokausti bërthamor, a nuk është më se e natyrshme që mendimet e mia të vërtiten rreth jush.
Në sytë e mi, zoti dhe i shtrenjti elefant, shpaloni në përsosmëri
gjithçka sot është e kërcënuar nga zhdukja në emër të progresit,
të dobisë, të materializmit të plotë, të një ideologjie ose madje
një shkaku se një farë përdorimi abstrakt e jo njerëzor i arsyes dhe logjikës po bëhet përherë e më shumë bashkëpunëtor i
çmendurisë sonë vrastare. Duket sheshit sot që jemi sjellë kaq
thjeshtë kundrejt llojeve të tjera, dhe suajës në veçanti, sa jemi
në pikën e të bërit të njëjtën gjë vetes. Në dhomën e një fëmije,
ka afro një gjysmë shekulli, që jemi takuar për herë të parë.
Kemi ndarë gjatë disa viteve të njëjtin shtrat dhe nuk flija kurrë
pa puthur noçkën tënde, përsëri pa ju shtrënguar fort në krahët
e mi gjersa një ditë nëna ime të mori duke thënë, jo pa njëfarë
mungese logjike, që tani e tutje isha një djalë shumë i madh për
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të luajtur me një elefant. Do gjente pa dyshim psikologë për të
pretenduar që « fiksimi » për elefantët po shkonte më larg me
këtë ndarje të mundimshme, dhe që dëshira ime për të ndarë
shoqërinë tuaj është në fakt një formë nostalgjie për fëmijërinë
dhe pafajësinë time të humbura. Dhe është shumë e vërtetë që
në sytë e mi jeni simbol pastërtie dhe ëndrre naive, ai i një bote
ku njeriu dhe kafsha do të jetonin paqësisht bashkë.
Disa vite më vonë, diku në Sudan, jemi takuar rishtë. Po kthehesha nga një mision bombardues sipër Etiopisë dhe ula avionin në gjendje të mjerueshme në jug të Khartumit, në bregun
perëndimor të Nilit. Kam ecur tri ditë para se të gjej ujë për
të pirë, çka e pagova me një tifo që desh më kushtoi jetën. Ju
m`u shfaqët përmes disa çiçibanozësh të hollë dhe e kam besuar
veten viktimë të një haluçinacioni. Ngaqë ishit i kuq, një e kuqe
e errët, nga noçka tek bishti, dhe pamja e një elefanti të kuq
duke gërhirë i ulur në të pasmet e tij, bënë të më kreshpërohen
leshrat e kokës. Ej po ! ju gërhisnit, kam mësuar qysh atëherë
që kjo gjëmimë e thellë është tek ju shenjë kënaqësie, çka më la
të hamendësoj që lëkura e pemës që po hanit ishte veçanërisht
e shijshme.
M`u desh pak kohë të kuptoj se nëse ishit i kuq, kjo ngaqë ishit
zhgërryer në baltë, çka do të thoshte që afër kishte ujë. Përparoja ngadalë dhe atë çast vutë re praninë time. Ngritët veshët dhe
koka juaj u shfaq atëherë e trefishtë nga vëllimi, ndërsa trupi
juaj, i ngjashëm me një mal zhdukej prapa këtij veli të ngritur papritur. Mes jush dhe meje, largësia nuk i kalonte njëzet
metrat, dhe jo vetëm munda t`i shoh sytë e tu, por qeshë dhe
shumë i ndjeshëm ndaj shikimit tuaj që më shkoi nëse mund ta
them, si drejt e në stomak. Ishte vonë tashmë për t`ia mbathur.
E mandej, në gjendjen e rraskapitjes ku gjendesha, temperatura dhe etja fituan mbi mua. Hoqa dorë nga lufta. Kjo më kishte
ndodhur shpesh herë gjatë luftës : mbyllja sytë, duke pritur
vdekjen, çka më ka vlejtur çdo herë një dekoratë dhe një zulmë
trimërie.
Kur hapa përsëri sytë, ju flinit. Mendoja që nuk më kishit
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parë ose më keq më kishit dhënë një goditje me shikim para se
t`ju kishte zënë gjumi. Çfarëdo që të jetë, ju ishit aty; noçkën
të plogësht, veshët të shembur në tokë, qepallat të ulura dhe,
mbaj mend, sytë e mi u mbushën me lot. Qeshë i pushtuar nga
dëshira pothuaj e parezistueshme për t`ju afruar, për të shtypur
noçkën tënde për trupit tim, për të më shtrënguar për lëkurës
tuaj dhe mandej aty, mirë në strehë, të dremisja qetë. Një ndjesi
nga më të çuditshmet më pushton. Ishte nëna ime, e dija, që ajo
ju kishte dërguar. Ishte lodhur më në fund së mallëngjyeri dhe
ju më ishit kthyer.
Bëra një hap në drejtimin tuaj, mandej një tjetër… Për një njeri
kaq thellësisht të rraskapitur siç isha unë atë çast, dilte nga
masa juaj e madhërishme, e ngjashme me një shkëmb, diçka çuditërisht qetësuese. Isha i bindur që po t`ia dilja t`ju prekja, t`ju
përkëdhelja, të mbështetesha tek ju, do të më përçonit pak nga
forca juaj jetësore. Ishte njëra nga ato orët ku një njeri ka nevojë
për kaq shumë energji, kaq shumë forcë sa i ndodh t`i kërkojë
ndihmë Zotit. Nuk kam qenë kurrë i aftë ta çoj shikimin tim aq
larg, jam ndalur gjithmonë tek elefantët.
Isha shumë afër jush kur bëra një hap dhe rashë. Atëherë toka
u drodh nën këmbët e mia dhe gurgulja më e frikshme se do ta
bënin njëmijë gomerë duke pëllitur njëherësh mpaku zemrën
time në gjendjen e karkalecit rob. Në fakt, ulurija, unë gjithashtu dhe në vrumbullimat e mia ishte krejt forca e tmerrshme e
një foshnje dymuajshe. Me të shpejtë më pas, m`u desh të luftoj
pa reshtur me hungurima tmerri, të gjitha rekordet e lepujve
të vrapit. Dukej mirë e bukur që një pjesë e fuqisë tuaj ishte futur në gjakun tim, ngaqë kurrë njeri gjysmë i vdekur nuk është
kthyer kaq shpejt në jetë për t`ua krisur këmbëve kaq shpejt. Në
fakt, ia mbathnim të dy por në drejtime të kundërta.
Largoheshim njëri-tjetrit, ju duke lëshuar britma elefanti, unë
duke hungëruar, dhe meqë kisha nevojë për të gjithë energjinë
time, nuk ishte puna të kontrolloja të gjithë muskujt, por kalojmë më sipër, po të doni. E mandej, çfarë, një akt trimërie ka
ngandonjëherë nga këto pasojat psikologjike. Mbi të gjitha, a
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nuk ia kisha kallur frikën një elefanti?
Nuk jemi takuar kurrë më dhe megjithatë në ekzistencën tonë
të gënjeshtërt, të kufizuar, të kontrolluar, të listuar, të shtypur,
jehona e hapit tënd të parezistueshëm, të rrufeshëm, përmes
hapësirave të pamata të Afrikës, nuk resht së më mbrrituri dhe
zgjuar brenda meje një nevojë pështjellimi. Kumbon triumfalisht si fundi i nënshtrimit dhe skllavërimit, si jehonë e kësaj
lirisë së pafundme që nuk i ndahet shpirtit tonë qyshkur ai qe
shtypur për herë të parë.
Shpresoj që të mos shihnit mungesë respekti nëse ju pohoj që
shtati juaj, forca juaj dhe frymëmarrja juaj e zjarrtë për një
ekzistencë pa pengojcë ju bëjnë plotësisht anakronik. Gjithashtu ju shohim si të papajtueshëm me epokën e sotme. Por për të
gjithë ata mes nesh që u kallet krupa nga qytetet tona të ndotura dhe mendimet tona më të ndotura ende, prania juaj kolosale,
mbijetesa juaj, duke kapërcyer të gjitha vështirësitë, veprojnë si
një mesazh ngushëllues. Ende nuk ka humbur gjithçka, shpresa
e fundit për liri nuk është zhdukur ende plotësisht nga kjo tokë,
dhe kushedi ? nëse ndalemi së shkatërruari elefantët dhe i ndalojmë të zhduken, mbase do ia dalim njëlloj të mbrojmë llojin
tonë të vërtetë kundër ndërmarrjeve të shfarosjes.
Nëse njeriu tregohet i aftë për respekt ndaj jetës në formën
më të mrekullueshme dhe më të mërzitshme – mos u trishtoni, mos u trishtoni, mos i tundni veshët e mos e ngrini noçkën
me zemërim, nuk kisha qëllim t`ju lëndoja – atëherë mbetet një
mundësi që Kina të mos jetë në dijeni të së ardhmes që na pret,
por që individi, ky përbindëshi tjetër parahistorik i mërzitshëm
dhe i padrejtë, t`ia dalë në një formë a një tjetër të mbijetojë.
Ka disa vite, kam takuar një Francez që ishte i përkushtuar,
kokë e këmbë, mbrojtjes së elefantit të Afrikës. Diku, në detin e
blertë, me dallgë, të asaj tokës që mbante atëherë emrin e vendit
Çad, nën yjet që duken gjithmonë se shkëlqejnë me më shumë
xixëllim kur zëri i njeriut arrin të shkojë më lart se vetmia e tij,
më thotë: “Qentë, nuk janë të mjaftueshëm. Njerëzit nuk janë
ndjerë kurrë më të humbur, më të vetmuar se sot, ju duhet sho-
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qëri, një miqësi më e fuqishme, më e sigurt se të gjitha këto që
kemi njohur.
Diçka që të mundë realisht të rezistojë. Qentë, nuk janë më të
mjaftueshëm. Ata që na duhen, janë elefantët”. Dhe kushedi ?
Do të na duhet mbase të kërkojmë një shoqëri pafund më të
rëndësishme, më të fuqishme ende…
Shoh pothuaj një dritë ironike në sytë tuaj në leximin e letrës
time. Dhe pa dyshim tundni veshët me mosbesim të thellë për
çdo fjalë që vjen nga njeriu. Nuk jua kanë thënë kurrë që veshi
juaj ka pothuaj formën e kontinentit afrikan ? Masa juaj gri e
ngjashme me një shkëmb zotëron deri në ngjyrë dhe aspektin
e tokës, nënës tonë. Qerpikët tuaj kanë diçka të panjohur që të
bën pothuaj të mendosh për ato të një vajze, ndërsa të pasmet
tuaja u ngjajnë atyre të një këlyshi qeni të përbindshëm.
Gjatë mijëra viteve, ju kemi vrarë për mishin dhe fildishin tuaj,
por është njeriu modern që ka pasur idenë për t`ju vrarë për
kënaqësi të tij dhe ju bërë trofe. Gjithçka brenda nesh që është
frikë, padrejtësi, dobësi e pasiguri duket se gjen ndonjë ngushëllim neurotik te vrasja e më të fuqishmes së të gjitha krijesave
tokësore. Ky akt falas na siguron këtë lloj sigurie « burrërore »
që hedh një dritë të çuditshme mbi natyrën e burrërisë tonë.
Ka njerëz që, sigurisht, pohojnë që ju nuk shërbeni për gjë, që ju
rrënoni të korrat në një vend ku bën kërdinë uria, që njerëzimi
ka tashmë mjaft probleme mbijetese me të cilat duhet të merret
pa shkuar e ngarkuar dhe me atë të elefantëve. Në fakt, ata
ngulmojnë që ju jeni një luks që nuk mund t`ia lejojmë më vetes.
Ky është pikërisht lloji i argumentit që përdorin regjimet totalitariste, nga Stalini tek Mao, duke kaluar nga Hitleri, për
të treguar që një shoqëri vërtet racionale nuk mund t`ia lejojë
vetes luksin e lirisë individuale. Të drejtat e njeriut janë, ato
gjithashtu, lloje elefantësh. E drejta e të qenit me një mendim
kundër, për të menduar lirisht, e drejta për t`i rezistuar pushtetit dhe për ta kundërshtuar, këto të fundit janë vlera që shumë
lehtësisht mund t`i ndalosh dhe shtypësh në emër të fitimit,
prodhimtarisë, « interesave të larta » dhe racionalizmit integral.
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Në një kamp përqendrimi në Gjermani, gjatë luftës së fundit
botërore, ju keni luajtur, zoti dhe i shtrenjti elefant, një rol
shpëtimtari. Të mbyllur prapa telave me gjemba, miqtë e mi
mendonin për tufa elefantësh që përshkonin me një zhurmë
bubullime fushat pa fund të Afrikës dhe pamja e kësaj lirie të
gjallë dhe të parezistueshme ndihmoi ata të kampit të përqendrimit të mbijetojnë. Nëse bota nuk mund më të ofrojë luksin
e kësaj bukurie natyrore, kjo ngaqë nuk do vonojë të vdesë në
shëmtinë e vet dhe kjo e fundit do ta shkatërrojë… Për vete, ndjej thellë që fati i njeriut, dhe dinjiteti i tij, janë në lojë çdo herë
që mrekullitë tona natyrore, oqeane, pyje apo elefantë, janë të
kërcënuar nga shkatërrimi.
Të mbetesh njeri duket ngandonjëherë një punë pothuaj dërrmuese : e megjithatë, na duhet të marrim mbi supe gjatë ecjes
tonë rraskapitëse drejt të panjohurës një peshë shtesë : atë të
elefantëve. Nuk vihet në dyshim që në emër të një racionalizmi
absolut do duhej t`ju zhduknim, me qëllimin për t`i lejuar vetes
pushtimin e të gjithë vendit në këtë planet të mbipopulluar. Nuk
vihet në dyshim jo më se zhdukja juaj do të shënojë fillimin e një
bote të bërë krejtësisht për njeriun. Por më lejoni t`jua them
këtë, miku im i vjetër : në një botë të bërë krejtësisht për njeriun, ka shumë mundësi të mos kishte më vend në të për njeriun.
E gjitha çfarë do të mbetet nga ne, do të jenë ca robotë. Nuk do
t`ia dalim kurrë krejtësisht ta kthejmë veten në veprën tonë.
Jemi të dënuar përjetësisht të varemi nga një mister që as logjika as imagjinata nuk mund ta tejshkojnë dhe prania juaj mes
nesh ngjall një fuqi krijuese të cilën nuk e kuptojmë me fjalët
shkencore apo racionale, por vetëm me fjalët ku futen brendi,
shpresë dhe nostalgji. Jeni pafajësia jonë e fundit.
E di shumë mirë që duke mbajtur anën tuaj – po a nuk është
krejt thjesht e imja ?- si vdekja do të cilësohem konservator,
madje reaksionar, « përbindësh » duke i përkitur një tjetër ndjellje parahistorike : asaj të liberalizmit. E pranoj me dëshirë
këtë etiketë në një kohë ku mjeshtri i ri i mendimit të rinisë
franceze, filozofi Michel Foucault, lajmëron se nuk është vetëm
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Zoti që ka vdekur përgjithmonë, por vetë Njeriu, Njeriu dhe
Njerëzimi.
Kështu, zoti dhe i shtrenjti elefant, që do ta gjejmë veten, ju dhe
unë, mbi të njëjtën anije, të shtyrë drejt harrimit nga e vetmja
erë e fuqishme e racionalizmit absolut. Në një shoqëri, vërtet
materialiste e realiste, poetët, shkrimtarët, artistët, ëndërruesit
dhe elefantët nuk janë tjetër veçse bezdisës.
Më kujtohet një këngë e vjetër që këndonin varkëtarët e lumit
Shari në Afrikën qendrore.
Do vrasim elefantin e madh
Do hamë elefantin e madh
Do hyjmë në barkun e tij
T`i hamë zemrën dhe mëlçinë…
[..] Më besoni miku im i denjë.
Romain Gary
Solli në shqip: Anila Xhekaliu
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LINDJA E KAPITALIZMIT
Gjëja e parë që bëra ishte një gabim. Mendoja se e kisha kuptuar kapitalizmin, por në të vërtetë qëndrimi im ndaj tij ishte
melankolik. Nuk është i saktë ky qëndrim. Fatmirësisht letra
jote erdhi në atë çast. “I dashur Rupert, të dua, në çdo çast të
ndiej pranë meje. Je gjithçka për mua, je vetë jeta ime. Të dua,
të adhuroj, jam e çmendur pas teje…… Me dashuri, Marta.”
Duke lexuar letrën në brendësi, e kuptova kritikën e saj për qëndrimin tim ndaj kapitalizmit. Kritikën e kuptova duke pasur
parasysh se gjithmonë një tekst duhet “ta studiojmë me vëmendje nga pikëpamja formale dhe semantike, si dhe në raportin
ndërmjet gjuhës së një teksti dhe kodifikimit të tij.” Por thundra e kapitalizmit është aq e madhe, ajo thundër nën të cilën
të gjithë jetojmë, saqë ma errësoi tekstin. Errësira më rri para
sysh. Fqinji im vazhdon tentativat për vetëvrasje një herë në çdo
dy javë. Këto tentativa vetëvrasjeje janë bërë pjesë e programit
tim, sepse roli im është që ta shpëtoj. Në një rast isha tepër vonë
dhe ai qëndroi dy ditë i pavetëdijshëm, i shtrirë në dysheme.
Por tani që e zbulova se nuk e paskam kuptuar kapitalizmin,
ndoshta mund të gjendet një qëndrim më i dykuptimshëm. Vajza më kërkon më tepër shampo “Mr. Bubble”. Varkat me karkaleca i ulin rrjetat. Libri “Humoristët e shekullit XVIII” u botua.
***
Kapitalizmi e vendos çdo njeri në garë me miqtë e tij, se kush
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të marrë më tepër nga pasuria e disponueshme. Një pakicë
grumbullon pasuri të mëdha, kurse shumica ka fare pak. Sensi
i komunitetit bie viktimë e kësaj përpjekjeje. Shtimi i pasurisë dhe prosperiteti janë të lidhura me rritjen e produktivitetit. Funksionon një hierarki e vendosur ndërmjet shoqërisë dhe
pushtetarëve. Interesi i shoqërive aksionere private qëndron
përpara interesit publik. Sistemi i tregut botëror favorizon kontrollin e tregjeve në vendet kapitaliste dhe terrorizon botën e
tretë. Të gjitha gjërat janë manipuluar për këtë qëllim. Mbreti
i Jordanisë qëndron i ulur në studion e tij radiofonike amatore,
duke i ftuar të huajt në pallat. Unë i bëj një vizitë asistentes
time, zonjës Azalea. “Jeni mirë, Azalea? Çfarë keni bërë që nga
vizita ime e fundit?” - i them duke zënë vend në karrige. Azalea
fillon të më tregojë gjithçka çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe.
Ajo ka blerë një mbulesë për divanin dhe ka shkruar një tregim.
Jack-u është sjellë shumë keq. Roger-i ka humbur punën (është
zëvendësuar nga një aparaturë elektrike). Tre fëmijët e Gig-it
janë në spital për t’u shëruar nga helmimi. Ndërsa vetë Azalea është duke vdekur nga mungesa e dashurisë. Unë u bie
mollaqeve të saj, të cilat janë përsosje, nëse mund të ketë përsosmëri nën sistemin kapitalist. “Është më mirë të martohesh
sesa të digjesh”, - thoshte i shenjti Pal, por kjo thënie është
zhvlerësuar tani, sepse ashpërsia e pikëpamjeve të tij nuk pajtohet me përvojën e shoqërive të përparuara industriale. Unë
pi një cigare puro, për t’i rezistuar gjendjes së kësaj gruaje.
***
Marta nervozohet. “Rupert”, - thotë ajo, - “nuk je më i mirë sesa
një afro-amerikan i mallkuar! Por një afro-amerikan i thjeshtë
është më i ndjeshëm se ti kur bëhet fjalë për zemrën e një gruaje!”
Unë përpiqem që t’i shpjegoj se nuk është faji im, por i kapitalizmit. Por ajo nuk e pranon mendimin tim. “Unë e mbështes sistemin kapitalist”, - thotë Marta. “Na ka dhënë gjithçka,
rrugët, parqet, shëtitoret, bulevardet, qendrat tregtare dhe
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gjëra të tjera që nuk po më kujtohen për momentin.” Po në bursë
çfarë ka ngjarë? Unë u hedh një sy të shpejtë pesëmbëdhjetë
aksioneve më të shitura:
Occident Pet 983,100 28 5/8 + 3 3/4
Natomas 912,300 58 3/8 + 1/2
Çfarë zhgënjimi!
Përse nuk bëj pjesë në Natomas, që të më shërbente si një petk
i bukur për të fituar një status social, kur ta vesh atë në një
mbrëmje vallëzimi? Përsëri nuk jam i pasur këtë mëngjes! Për të
fshehur turpin tim, e vendos kokën ndërmjet gjinjve të Martës.
***
Honore de Balzac shkoi në kinema. Së bashku me Simone Simon-in dhe Raymond Radiguet-në, ndoqi filmin e tij të preferuar
“Lindja e kapitalizmit”. Kur doli nga kinemaja, bleu një shtypshkronjë për pesëdhjetëmijë franga. “Tani e tutje”, - tha, - “do
të publikoj botime të shtrenjta dhe të bukura, apo edhe të lira,
botime të huaja me dymbëdhjetë, gjashtëmbëdhjetë apo tetëmbëdhjetë palosje. Gjithashtu do të publikoj atlase, pulla albumi,
predikime të mbledhura, vëllime të edukimit seksual, shënime,
kujtime, ditarë, orarin e lëvizjes së trenave, gazetat e përditshme,
libër telefonash, libër shënimesh rreth garave të kuajve, librete,
abetare, vepra mbi akupunkturën dhe librat e gatimit.” Pastaj
Honore doli jashtë, u deh, vizitoi shtëpinë e dashnores dhe, duke
ulëritur dhe përplasur këmbët nëpër shkallë, e frikësoi bashkëshortin e saj për vdekje. Pastaj bashkëshorti u varros dhe
secili qëndroi i heshtur përreth varrit, duke menduar se ku kanë
qenë dhe ku do të shkojnë, si dhe duke hedhur mbi varr grushtet
e fundit të një dheu të lagësht. Honore po ndihej me të vërtetë
keq.
***
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Arritjet e kapitalizmit:
1. Muri ndarës
2. Shiu artificial
3. Qendra Rockefeller
4. Kanalet
5. Mistifikimi
***
Ndërsa po ecja në rrugët e Laredo-s, një i papunë, me profesion ndërtues veglash, po thërriste me zë të lartë: “Kapitalizmi
është me të vërtetë i gëzueshëm, nuk është për ne asgjë prej
atij mjerimi dërrmues të Evropës Qendrore.” Laredo po shkon
shumë mirë tani, falë zbatimit të parimeve të shkëlqyeshme të
kapitalizmit të ri. Dhe, me të vërtetë, çdo gjë që shikoj, duket
sikur e mbështet mendimin tim. Produkti bruto i Laredo-s është
në rritje, ndërsa mospajtimet e brendshme janë në rënie. Fermat me rrush mustak, një ndërmarrje e re në sektorin e biznesit agrar, kanë bërë mrekullira. Shtëpia ime e ëndrrave është
prej 19 katesh, por ç’e do se ajo ekziston vetëm në letër, i them
Azaleas. “S’ka rëndësi”, - thotë ajo. “Përsëri ke mbetur si një
afro-amerikan i mallkuar në mentalitetin tuaj, edhe pse e keni
zbuluar ekzistencën e kapitalizmit.” Në klubin e Laredo-s burra dhe gra po diskutojnë për katedralet e Francës, ku ata kanë
qenë që të gjithë. Disa kanë pëlqyer Tours-in, disa Lyon-in dhe
disa të tjerë Clermont-in. Kjo bën që në këtë vend të ndjehet një
frikë e sinqertë ndaj Zotit.
***
Kapitalizmi është shfaqur dhe tashmë e ka çjerrë maskën e tij.
Një ditë tjetër, një dollar tjetër. Secili njeri vlerësohet me atë
që sjell në treg. Puna tani vlerësohet vetëm për pagesën. Moszhvillimi kulturor i punonjësit si një teknikë e sundimit është
gjendur kudo në kapitalizmin e vonë. Është ndaluar sundimi i
vërtetë i vetes nga individët. Ndërgjegjja false, e krijuar dhe e
furnizuar nga një kulturë masash, përjetëson padituri dhe pa-
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fuqi. Llumrat dhe mbeturinat lloj-lloj qëndrojnë pezull në sipërfaqen e Ganges-it. Përse nuk mund ta pastrojnë Ganges-in? Kjo
gjë nuk do të ndodhte nëse kapitalistët e pasur, që drejtojnë
fabrikat në Ganges, do të detyroheshin që të mos i derdhnin
mbeturinat e tyre në lumë, sepse përndryshe Ganges-it të shenjtë do t’i zihej fryma nga llumrat dhe lumi nuk do të dijë se ku
të derdhet. Edhe drita e hënës mbi Ganges është gëlltitur nga
plehrat dhe uji është bërë i errët. Betohem në Vishnu! Kjo është
një situatë e patolerueshme! A nuk duhet të bëhet diçka për të?
***
Miq për darkë! Sallatat franceze, jeshile dhe të freskëta, janë
bërë gati. Pecetat e mira prej letre rrinë mbi tavolinë. Secili bën
biseda rreth kapitalizmit, megjithëse disa po bisedojnë rreth
psikologjisë së moshës, disa rreth përdorimit njerëzor të qenieve
njerëzore dhe disa të tjerë rreth përvojave politike. Ndërkohë
Azalea dhe Marta po debatojnë me zë të lartë. “Si mund ta thoni atë? Çfarë mund të thoni rreth ajrit?” Ndërsa një lule shkon
tek lulerritësi, gratë u ofrohen meshkujve që nuk janë të mirë
për to. Prania dhe shfaqja e potencialeve të vetes nuk mund të
arrihet kur je në lidhje me një tjetër person, kur nuk e di kur
fillon një gjë e tillë. Mohimi i gjithçkaje bazohet në një lexim të
vazhdueshëm të librave të gabuar. Mbarimi i pashmangshëm i
universit nuk është një gjë e keqe, sepse do shumë kohë për të
ndodhur. Rrëmuja është një pozicion, por i dobët, në lidhje me
“mospërqendrimin” për të cilin kam harruar të flas. Dhe tani të
shenjtit vijnë duke marshuar, shenjt pas shenjti, për të përcjellë
mesazhin e tyre! Ja ku janë i shenjti Albert (që ka mësuar Thomas Aquinas-in), i shenjti Almachius (i martirizuar në përpjekjen
për t’i dhënë fund garave të gladiatorëve), i shenjti Amadour
(vetmitari), i shenjti Andrea i Kretës (kanoni i shkëlqyer i të cilit
kishte 250 versete lirike), i shenjti Anthony, Kolona dhe shumë
të tjerë. “Dëgjoni!” – thonë të shenjtit. “Ai që dëshiron qetësi
dhe lumturi të vërtetë duhet t’i largojë shpresat nga gjërat që
zhduken dhe vdesin dhe t’i vendosë ato në fjalën e Zotit, kështu
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që, duke u kapur pas asaj që jeton përgjithmonë, ai mundet, së
bashku me të, të jetojë përjetë.” Ububu! Është i njëjti mesazh
i vjetër. “Rupert,” - thotë Marta, “borgjezia e të gjitha klasave
të njerëzve ka arritur shkallën më të ulët të neverisë në rastin
tënd. Një i babëzitur ka më tepër arsye sesa ti. Të paktën një i
babëzitur i mallkuar nuk të afrohet me plumba të mbuluar me
sheqer, siç thonë kinezët.” Ajo ka të drejtë.
***
Tym duhani, shi, apati. Çfarë mund të bëjë qytetari i shqetësuar për të luftuar lindjen e kapitalizmit në komunitetin e tij?
Studimi i valëve të konfliktit dhe pushtetit në një sistem në të
cilin ka një pabarazi strukturale është një detyrë e rëndësishme.
Dija mbi historinë intelektuale evropiane që nga viti 1789 na
jep një të kaluar të dobishme. Teoritë e informacionit na ofrojnë
mundësi të reja interesante. Pasioni është i dobishëm, veçanërisht ato lloje pasioni që nuk janë të rregullta. Dyshimi është një
parakusht për një veprim të plotkuptimshëm. Në fund të fundit
frika është lëvizësi më i madh.
Përktheu: Agim Alia
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Maxim Osipov

FANTAZIA
– Ndal, këlysh qeni!
Tani atë do ta mbërthejnë nga duart, do ta rrasin në makinën
me xhama të errët “Volvo”. Një forcë e tmerrshme dhe njëkohësisht e vëmendshme e shtrëngon, që ai mos të bërtasë, mos të
plagosë ndonjë pjesë të trupit. Ai arrin të bëjë një pyetje idiote –
për çfarë? – para se t’ia mbyllin gojën. Më tej do të vijë gremina
dhe historia tjetër, nëse do të bëhet ndonjë gjë, nëse nuk do ta
djegin menjëherë në furrë. Ai e kishte menduar ta kalonte ndryshe këtë ditë, veçanërisht fundin e saj, por gjëra të tilla edhe
ndodhin – papritur.
Ju, – mendonte t’u thoshte ai sot atyre tetë vajzave, të cilat
ishin regjistruar në kurs, – ju jeni kripa e vendit, ju vleni sa
floriri. Skenarist – është profesioni i vetëm i autorit. Regjisori
mund të mos bëjë në përgjithësi asgjë: aktorët do të luajnë, operatori do t’i xhirojë bukur, kurse montuesi do t’i montojë. Prandaj
të gjithë duan të bëhen regjisorë. – ai lëkund kokën. – Nuk janë
regjisorë ata, natyrisht, asnjëri. Ju, – ai përsërit, – ju peshoni
sa floriri.
Ai do t’i trembë vajzat me erudicionin, pastaj do t’u tregojë historinë, në të cilën vetë ai do të vihet në botën qesharake dhe
të shëmtuar, – rezerva e historive është e madhe, dhe kjo gjithmonë është joshëse. Ai është mjeshtri, ato janë nxënëset e tij.
Detyra e tyre është të mësojnë nga mjeshtri, kurse e tij – ta bëjë
të qartë për to lëndën e kinematografisë: çfarë është kinemaja,
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dhe çfarë nuk është. Pastaj ata së bashku do të shikojnë një film.
– Transformimi, – ai do të godasë me gishta. E gjithë çështja
është te transformimi, nëse ai ndodh, atëherë… E kuptoni?
Dhe mjafton – për ditën e parë të mësimit. Pastaj ai do të niset
te binjakët, do t’u dhurojë atyre një përmbledhje të skenarëve të
veta, atje do t’i japin për të ngrënë gjëra të shijshme, pastaj do
të kthehet në shtëpi – te Varja, gruaja e tij, dhe te Anjuta, vajza,
– ato tashmë do të jenë në gjumë. Ky është plani.
Mëngjesi nisi me një ngjarje qesharake të parëndësishme.
Duke zbritur me ashensor nga kati i vet i fundit, ai u pa në
pasqyrën e re, që e kishin vënë pas remontit, pastaj i hodhi sytë
te portreti i udhëheqësit në paradë – xhupi me jakë të ngritur
marshalli, yjet, – portreti ishte ngjitur fort, që t’mos shqitej, dhe
u mundua ta gërvishtë me çelës, kur pa mbishkrimin: XHELAT
në xhaketën e bardhë (Pallaç; në rusisht ishte shkruar në fund
me shenjën zbutëse blu). Megjithëse me shkronja shtypi, por
dorën e Anjutës nuk mund të mos e njihje. E trishtë, nga njëra
anë, – çfarë nuk mësojnë në vitin e dhjetë të shkollës së muzikës
Gnesink? – por nga ana tjetër, prekëse. Bashkë me yllin ai
gërvishti dhe shenjën zbutëse.
Shtëpia ishte e vjetër (nga të gjitha anët ishte shtëpi staliniste), në hyrje kishte gjithsej dymbëdhjetë apartamente, kështu që nuk ka dyshim, se portretin e kishte ngjitur – banori me
mbiemër të tmerrshëm Voblli: nuk ishte Vadiku, violinisti virtuoz, që e solli këtë ndyrësirë, as Tamara Maksimovna, pedagoge
e të folurit skenik, jo, – nuk ka tjetër përveç Vobllit, ish ndjekës.
Duke dalë nga hyrja, ai u përkul, sepse mbas remontit mbetën
konstruksione të pa hequra – skela ndërtimi, pleksje tubash.
Tani ai do ta shikojë këtë Vobllin, se kohën e ngrohtë të vitit ky
e kalon në rrugë: në shtëpi nuk e lejojnë të pijë cigare, por e ka
dhe si zakon profesional, si duket, që të vërtitet pranë hyrjes.
Ç’është e vërteta, kohët e fundit del me një stol të vogël dhe
thotë: më dhemb shtylla kurrizore.
– Këtë të gjithë e kemi. E gjithë puna bëhet në këmbë. Më përpara nuk kishte kamera vëzhgimi, as këto celularët.
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Ç’të thuash këtu? Vërtet, nuk kishte.
Në punë shkoni, Andrej Georgeviç? – pyet Voblli dhe shikon
orën.
Ai i tund kokën atij, një çast e ndjen veten fajtor – ora dymbëdhjetë, kurse ai sapo doli nga shtëpia dhe do të niset, po,
për në punë, më këmbë. Në rajonin e tyre gjatë verës zgjeruan
trotuaret, kurse pjesën e xhadesë, e ngushtuan, rrugët duken
ndryshe, jo si zakonisht. Andrej, me qëllim bën një rrugë të tërthortë, që të kalojë pranë shkollës, franceze, ku kish mbaruar:
një ndërtesë tipike, pesëkatëshe, para pak kohësh e përforcuan
me një kub të stolisur xhami – jo sipas stilit, por Moska është
e gjitha eklektike. Dhe, ndër të tjera, sot pranë hyrjes nuk e
gjeti Vobllin. Ai tashmë disa ditë nuk ka qenë, kjo mund të ketë
ngjarë, nëse e kanë shtruar në spital, për të shëruar shtyllën
kurrizore. Dhe, le të rrijë në spital. Ky XHELATI e gëzoi shumë.
Po, shkolla ishte franceze, konsiderohej më e mira, pastaj –
nuk është i keq edhe fakulteti i matematikës në Universitetin e
Moskës, megjithëse nuk shquhej për aftësi të veçanta në matematikë. Edhe për frëngjishten nuk kishte aftësi, dhe në përgjithësi për asgjë nuk kishte. Por miqve ai u dukej, përkundrazi, njeri
i lloj-llojshëm, me dhunti të mëdha.
– Juve më doni mua thjesht si send. – Stravinski, atij i kujtohet, po në këtë mënyrë u shpreh kur vdiq Shaljapini. Ndoshta jo
Stravinski, dikush tjetër.
– Jo, Andrjusha, ti vete e do veten si send, – iu përgjigjën miqtë.
– Kurse ne… Ne ty thjesht të duam.
Dhe ai për njëfarë kohe qetësohej: ndjenjat e shokëve dhe shoqeve kanë karakter të kushtëzuar, kanë nevojë për rinovim.
Natyrisht, dëshira për të qenë i pëlqyer (mjaft naive në rastin e tij) është e metë, por për piktorin, për artistin, është e
natyrshme. E shpeshtë, sidoqoftë. Duke folur për mëkatet, ndër
veprimet qytetare, ai e konsideron veprimin më të turpshëm,
futjen e vet në komsomol. Djali i vogël kishte një histori familjare të një veprimtarie antisovjetike – në apartament atyre u
kishin bërë dy herë kontroll (të rriturit thoshin – shmon), – ai
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e mban mend, sa e habitur e pa mësuesja. Andrej e bëri lutjen
pothuajse më përpara se e gjithë klasa e tij. Ishte marrëzi, marrëzi e tmerrshme, dhe aspak e domosdoshme – në tetëdhjetë e
shtatën. Mirëpo me gratë ishte gjithmonë i çiltër, prandaj qe
martuar për të tretën herë.
Ai është skenarist, atë e njohin, megjithëse, siç dihet, nuk ka
piktorë të vlerësuar sa duhet. Ka shkruar jo vetëm skenarë, ai
dhe drama ka shkruar, deri sa u mor me kinemanë, pastaj kur
doli në dritë Anjuta, nisi të punojë në televizion. Po me fakultetin e matematikës ç’u bë? Matematika është arritja më e lartë e
mendimit njerëzor, ai nuk ndiqte asnjë qëllim praktik, kur u fut
për matematikë. Të themi të drejtën, edhe këtu bëri një lëshim
ndaj prindërve, ai vetë donte tjetër: të vinte në skenë, të luante,
të krijonte. Studioja teatrale e Universitetit të Moskës ishte
në atë kohë në një nivel shumë të mirë, dhe ai i kalonte gjithë
mbrëmjet atje, kurse provimet – lexonte dhe i jepte. Dukej që
ishte i aftë. Dhe ushtrisë i shmangej.
Matematika është me matematikë, ka diçka, që mund të mësohet më me vështirësi: të bëhesh esëll dhe të gjallërohesh, të mos
dëshpërohesh. Asgjë nuk mund të krahasohet madje me atë që
përjetuan prindërit, pa folur për gjyshërit. Po, llahtar! Por më
shumë është e mërzitshme, a është kështu? Kështu që nuk duhet
t’u shtojmë një barrë më shumë, atyre që na rrethojnë, atyre, që
ne i duam jo si send. Ndoshta nuk është dhe aq keq? Ndoshta,
është më mirë sesa duket? Nuk duhet thjesht të rrish dhe ta
urresh regjimin. Duhet punuar, shkruar, fëmijëve t’u mësohet
muzika (gruaja Varja jep mësim harmoninë), gjuha ruse. Ata, që
ai më pak i fal, qetësia e të cilëve nuk është aq e shtrenjtë për të,
përkundrazi, i këshillon të largohen sa më shpejt.
Neve nuk na mjafton fantazia. Emigracioni – një gjë e tmerrshme:
mansarda pariziane ose, nuk e di, shtëpia me shumë apartamente në Bruklin… Po ja, që ta përfytyrosh rojën në kullë,
ngritjen në orën gjashtë të mëngjesit – jo, nuk mjafton fantazia.
Vetë ai është mirë me fantazinë. Prandaj pas bisedave, që filluan të bëjnë për kullën dhe rojet, ai netëve rrotullohet pa gjumë. I
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premton vetes, se do të zgjohet i plotësuar me gëzim, mirënjohje
ndaj prindërve, vajzës, gruas (te Perëndia ai beson gjithnjë e më
pak), dhe,më në fund, ndaj miqve, por shpesh e më shpesh, sidomos kohët e fundit, zgjohet me rrahje zemre, jo i lirë, i mbërthyer si me hekura. Por ai kësaj do t’ia dalë. Sidoqoftë, vajzat e tij
të vogla nuk duhet të vuajnë. Me një gjendje të tillë shpirtërore
ai jetoi dy vjet e gjysmë, me të tilla mendime jetoi deri në një
shtator.
Andrej Georgijeviç, pse ikët nga televizioni? – e pyet Lidia nga
Krasnodari, me një të folur karakteristike, me ballë të ulët, me
baluke të rralla.
– Nga televizioni ikën të gjithë njerëzit e mirë. – A nuk e vuri
re, vallë, ajo?
Tek ata një Kuban… – Ç’hyn këtu Kubani? Kjo Lidia – është një
vajzë shumë aktive. Çfarë bënte më përpara?
Studentët e degës së skenarit të gjithë janë rreth tridhjetë vjeç,
të gjithë kanë arsim, profesion.
– Ka punuar në ZHKH, pra si menaxhuese e shtëpisë, dhe çfarë?
Po pse iku ai, pyet ajo.
– Vendosa, që nuk do të futem përsëri në komsomol.
Nuk është e qartë? Mirë.
Ja përbërja e kursit të tij të ri: dy Nastja, dy Olja, një çift të
rinjsh hiç fare të pashëm, (ata, ai e di, së shpejti do të largohen,
thjesht nuk do të vijnë më), ajo vajza Lidia dhe, më në fund,
burimi kryesor i rrezikut, – e mençura, zeshkania me dhëmbë,
Rahil. Kursi është dy vjeçar, thjesht tregti, duhen pranuar të
gjithë, ka vetëm dy lloje nxënësish, të cilëve iu druhet, – të
çmendurit dhe të mençurit. Ja dhe njëra prej tyre: dhëmbë të
çrregullt, të mëdhenj, sy të mëdhenj. Kur qesh i duket mishi i
dhëmbëve të sipërm. Skenarë këtu nuk do të presësh – fantazia
nuk vlen, koka e saj është e tejmbushur me Delezin dhe Derridën, ajo do t’ia marrë mendjen me fjalë atij. Por, Rahil është e
datëlindjes tetëdhjetë e shtatë. Dikush ia vuri emrin Rahil vajzës së vet në tetëdhjetë e shtatën.
Dhe kështu, ai do t’u mësojë profesionin e skenaristit. Po,
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po, të dashur, profesionin: epoka romantike, që zgjati pothuajse dyqind vjet, mbaroi. Kaloi koha kur piktori rrinte në krye
të tryezës, mbushur plot me aristokracinë, shtresën e lartë të
klasës së privilegjuar; të gjitha ato darkat e Rikardit, Vagnerit
me Ludovikun, me mbretin e Bavarisë, –u zhdukën. Idetë mbi
frymëzimin, të futura nga lart, nëse i keni, harrojini, nxirrini
nga koka. Dikur, në ditët e fitores – ai shqipton emrin e pianistit
të njohur, mikut të prindërve (Rahili tund kokën, të tjerëve kjo
nuk u thotë asgjë), – atë e mësonin të sillej pranë gjeniut pa u
vënë re, të ecë pa bërë zhurmë, si në shtëpinë e të sëmurit për
vdekje, mos e dhëntë Perëndia të flitet për koncertin e kaluar,
aq më shumë për koncertin e ardhshëm e në përgjithësi, për
muzikën. Ndryshe është puna tani me të rinjtë, se midis tyre ka
mjeshtëra të shkëlqyer, po ai Vadiku (ai përmend mbiemrin),
fqinji i tij: a kishte njerëz? E pritën normal? Si kaloi? Ankohet:
kaloi. Ose thjesht: luajta, si munda. Të gjithë shkuan të pinë.
Nxënësit heshtën, Lidia diçka shënon në fletore. Në xhep atij
i vibron celulari. Le ta shohim: jo, nuk e njeh numrin, – dhe ai
kalon në atë, që llojet vizuale të artit – në radhë të parë kinematografia – gjithnjë e më shumë e ngushtojnë letërsinë dhe
muzikën, ai nuk e di se fajin e ka mungesa e përfytyrimit, por po
atë muzikë ai preferon ta dëgjojë tani me ilustrime, vizatime në
libër, me regjistrime në video. Kështu që, kolegë, zotësia për të
shkruar skenarë, për të krijuar filma, është një gjë e dobishme,
megjithëse në situatën e sotme, në situatën tonë të sotme, ai
duhet t’i paralajmërojë, perspektivat nuk kanë shpresë aspak,
dhe në qoftë se ata kanë ardhur për sekretin e sukseseve të
shpejta, atëherë receta nuk ka – suksese, as të shpejta, as të
ngadalta, nuk do të pasojnë.
– Do t’na duhet neve të ndajmë fatin e shumë arkitektëve të
mrekullueshëm: ndërtesat tona madhështore, do të ekzistojnë
në letër, në revista dhe në përmbledhje librash, kurse në ekrane
nuk do të vihen.
Një e trokitur në derë. Vajza nga sekretaria.
– Shkoni, ju lutem, në kuadër.
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Nuk e sheh ajo se ai po zhvillon mësim?
Duhet plotësuar lista e evidencës. Të shkruhet, në cilat shtete ai
ka qenë gjatë këtyre dhjetë viteve të fundit.
– Nuk duhet shkruar – në të gjitha?
– Çfarë do të thotë – në të gjitha?
– Fillon t’i numërojë: Austria, Belgjika, Hungaria, Greqia… –
marrëzi, në prani të nxënësve.
– Kaloni nga kuadri, – e ndërpret vajza. – Jo më vonë nga e
marta, me pasaportën për jashtë shtetit.
Ai del në korridor duke e ndjekur pas: çfarë ka ndodhur, çfarë?
– Kërkojnë çështjen tuaj personale.
Pse me zë të ulët? Tashmë dhe çështje ka?
– Çështjen personale e organizojnë për të gjithë.
Po kujt ia kanë kërkuar? Të gjithëve – apo vetëm atij?
Ajo ngre supet: pse pyesni? Shikon me keqardhje:
– Ndoshta, keni shkruar ndonjë gjë? Ose keni folur? Mendohuni.
Çfarë mund të kish shkruar ai? Zemra i bën një pauzë, pastaj
i jep një shtytje të fortë. Përsëri dhe përsëri – pauzë, shtytje. Ai
e di: zemra nuk do të ndalojë, këto janë të ashtuquajturat ekstrasistola, asgjë e rrezikshme, megjithatë nuk është mirë. Merr
disa herë frymë thellë, dhe kthehet në klasë: hë, a nuk shohim
një film?
Lëvizja e pluhurit në rrezen e projektorit, ekrani i bardhë,
gjysmë-errësira – filmat seriozë nuk i shikojnë në televizor. Ai
do t’u shfaqë atyre “Rënia e gjetheve”, pastaj do të sqarojë, si
është ndërtuar ky film. Tregon, ku duhet drejtuar vëmendja:
te fotot familjare, te trokitja e sferave të bilardove, te pianoja
e çakorduar në kabinetin e drejtorit, te planet e mëdha, jo të
shpeshta, tek e folura ruse në radio, në atë, që pothuajse çdo
ngjarje përsëritet dy herë, ka pasqyrimin e vet. Kështu boja e
patharë, e lë gjurmën në faqen fqinje, po ta mbyllim fletoren.
– Sa mustaqe kanë këto gruzinet, – merr frymë rëndë njëra prej
dy Oljave.
Nuk do të qeshim me Oljën. Na thoni edhe disa përshtypje
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të tjera? Vetë atë, filmi e harmonizon në mënyrë të pandryshueshme, e pajton me realitetin. Ndër të tjera, krijuesi i këtij
filmi, kaloi disa vite në fakultetin e matematikës, para se të
drejtohet nga kinemaja.
Po për çfarë bëhet fjalë? Asgjë nuk ndodhi: në thelb, një ngjarje
e vogël pa ndonjë vlerë. Dhe hyn në përjetësi me skena fshatare,
me radhën e fotografive, me goditjen finale në kambanë. Nga
pikëpamja e tij, filmi ishte për lindjen e personalitetit, për dinjitetin.
– Mos, vallë, është për rrënjosjen?
Po, faleminderit, Rahil. Po si lindi titulli, as ai nuk e ka të qartë:
në gusht nuk bien gjethet.
– Ja ky është cikli vegjetativ i rrushit. Të pjekurit e frutit, pastaj
filizat, dhe rënia e gjetheve. Përgatitja e bimës për dimër.
Ja se çfarë, Rahil është botaniste, në kuptimin e plotë të fjalës:
mbaroi studimet në fakultetin e biologjisë. Kështu njohuria
shkencore nuk i bën dëm askujt, kurse për piktorin ajo është
burimi më i çmuar i metaforave.
– Fund e krye film antirus, – deklaron papritur Lidia e bukur.
Ai qesh:
– Ndoshta antisovjetik?
Balli i vogël i saj mblidhet në pala: – Kjo është e njëjta gjë, pa
ndryshim.
Jo, atij nuk i duket kështu. Ka ndryshim.
– Andrej Georgijeviç, çfarë qëndrimi mbani kundrejt këtij
pushteti? Këtij tonit, po, të tanishmit. – Lidia pyet si njeri që ka
të drejtë të dijë, e shikon drejt e në sy atë.
Atij i kujtohet biseda me vajzën nga sekretaria. Të përgjigjem
me citat? – pse u shfaqi ai atyre filmin “Rënia e Gjetheve”. Përgjigjet rreptë:
– Unë mbaj qëndrim negativ.
Rahil përplas pëllëmbët disa herë: ajo e duartroket Andrejin,
askush tjetër.
– Kaq, shkruani detyrën.
Ai bashkë me të shkoi deri te metroja. Ajo punonte në shkollë
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deri para pak kohe, gjersa kjo u bë e pamundur, për shkaqe të
kuptueshme për të gjithë ne.
– Sa e gëzuar jam, që pikërisht ju jeni mjeshtri ynë, Andrej
Georgijeviç. Ju jeni jo vetëm njeri jashtëzakonisht i talentuar,
por dhe shumë i guximshëm. Njëri pa tjetrin nuk mund të jetë,
kështu? Ajo u përshëndet me të duke i zgjatur dorën.
Në vagon ai u kujtua për celularin. Kishte gjashtë zile, nga i
njëjti numër i panjohur. Ai shkoi deri te stacioni “Kodrat e Harabelave”, doli në platformë. Çfarë dokrrash: thirrja nuk mund të
mbetet”. E çuditshme, ka pare në telefon. Çrregullime në rrjet?
Provova edhe një herë – e njëjta gjë. Dhe vazhdova deri te stacioni “ Jug-Perëndim”.
Te binjaket ai shkon vetëm. Atje do të jenë: zonjat e shtëpisë,
shoqet e tij – Ada dhe Gllasha, Adelaida me Agllajën, burrat
e tyre Aleksandër dhe Aleksej – ai nuk u mësua t’i dallojë ata
menjëherë, janë pozitivë, por pakëz të mërzitshëm; inxhinierët –
profesion ky i rrallë për kohët e sotme; do të jenë fëmijët e tyre,
ata tashmë janë adoleshentë, dhe, ka mundësi, tre ose katër
çifte mysafirësh.
Ada, e madhja, dhjetë minuta më përpara ka dalë në dritë. “Si
është kjo të kesh kopjen tënde të saktë?” – ”Ne jemi mësuar, –
përgjigjen ato, – po si është, mos ta kesh kopjen?” Dhe banojnë
pranë e pranë, në të gjashtëmbëdhjetin – kanë dy apartamente,
një ballkon të përbashkët. Mësonim bashkë në Universitetin e
Moskës, në fakultetin e kimisë, dhe ato parapëlqejnë teatrin. –
Kohë e gjallë ka qenë atëherë, apo jo, Andrjush? U kujtohet, që
të gjithë përqark pinin cigare, dhe nga flokët, nga fustanet vinte
gjithashtu erë cigareje. Kishte gëzim, vetë i qepnim kostumet,
vetë i bënim dekoret. Binjaket gjenin çfarë të luanin: ato për
shembull, “Fantazmën e Kentervilit” e bënë shumë qesharake,
por për Adën dhe Gllashën teatri mbeti një lojë, nuk u kthye në
profesion. Fat, që me këto vajza ai nuk pati asnjë histori dashurore, pothuajse fare. Me Gllashën diçka pati, dhe kjo, nën ndikimin e çastit, ka kohë.
Nga miqtë ishte një çift, të cilin ai kurrë nuk e ka ditur si quhen.
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Po ku janë, pyet ai, ata?.. – Në Gruzi u nisën dhe atje u vendosën. – Si kështu. Si i shpëtoi atij ky çast!
– Natyrisht, me vrullin që ke ti… – Gllashenka po tallet?
Bisedat janë të zakonshme: mbi atë, se – ja, vera iku, për shëndetin e prindërve, por më shumë për karakteret e tyre të vështira, për meritat dhe të metat e infermiereve nga republikat e
ish B.S. Atij nuk ka se çfarë t’i thuash për këtë shkak, sepse
prindërit e tij tani për tani nuk kanë nevojë për infermiere.
– Andrjush, ti sot nuk je i përqendruar, – motrat duan, që ai ta
heqë mendjen nga mezet, që të tregojë ndonjë gjë. Aq më tepër,
se ato do të kenë një fazan të pjekur. Si janë ato vajzat e tij të
reja!?
Ai i sjell ndërmend një nga një ngjarjet e sotme – duhet pranuar, se të fusin frikën: përjashtimi nga norma i çështjes personale, papritur e pa kujtuar, pyetjet për pushtetin. Dhe mungesa e kundërshtimit aktiv – madje pa tendosje të vëmendjes në
pritje të diçkaje, por boshe, qetësia pa përmbajtje si përgjigje e
deklaratës së tij, duartrokitje të izoluara, më vete, më mirë ato
të mos ishin. Më mirë të bërtisnin, të ziheshin. Më përpara me
grupet e tjera ndodhte dhe bërtisnim.
– Kursi, si kursi: dy Tanja, dy Manja, dy dhëndurë Mezhujeva, një idiote agresive, por ka, siç m’u duk mua, dhe shpirt të
dashur. – Gëzimi është i pakët, por toni duhet marr më i gjallë:
– I ushqej ata me mendimet e mia më të dashura, njëra pas
tjetrës, pa asnjëfarë politike, dhe këtu fluturon andej-këtej, –
ai kujton bukuroshen Lidia, – atë, e njihni, bushtra-zogëza –
buzëholla, gojëvogla.
Ata që e dëgjojnë shihen në sy: Andrjusha çuditërisht është
vëzhgues i mirë. Sinqerisht, ai nuk e mban mend se çfarë goje ka
Lidia, kjo dukej vetë. Ai e çon rrëfimin e vet deri në fund: zë ngoje dhe kuadrot, dhe sekretarinë, mendohet pakëz – çdo historie,
madje dhe të thjeshtës, i duhet kulmi dhe zgjidhja. Tani që i tha
të gjitha, ai pret se do ta qetësojnë, do ta ngushëllojnë: nuk është
e frikshme, gjoja, te ne në institutet, edhe në ndërmarrjet ka
kontrolle – për sy e faqe, të gjithë tani kanë plan, ndër të tjera
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për kontrollet nuk ka pse të shqetësohemi, nuk janë ato kohë.
Megjithatë, të gjithë heshtin.
– Epo mirë. – Duhet mbyllur me pijen tonike. Në qoftë se mbete
këtu për të jetuar, bëhu gati për çdo gjë.
Biseda pas kësaj përsëri sikur lëkundet në gjykime, ngatërrohet, herë hidhet në të kaluarën, herë te fëmijët, tashmë dhe
verën ata e kanë pirë, dhe fazanin e kanë ngrënë, dhe ai gjykon
me zë për idenë tonë të gabuar mbi drejtësinë – se ajo, drejtësia,
gjithmonë është e pranishme në atë kryesoren ose ngadhënjen
ja tani:
Dhe me asgjë nuk mund ta zhdukësh atë gabimin fëminor. Në
përfundim, do të vijnë të na marrin, por ne vetëm do të pyesim –
pse? Unë dhe vetë jam i llastuar. Mua kurrë, për shembull, nuk
më vinin nota më poshtë sesa meritoja. Mësoja shkëlqyeshëm,
sidomos në shkollë, megjithëse ndonjëherë e dija – për tresh në
rastin më të mirë.
– Kurse unë, – shqipton papritur Ljosha, – e kundërta.
Ljosha ka një përfytyrim tjetër për drejtësinë. Në qoftë se ty të
dhanë më shumë se e ke merituar, – çfarë drejtësie ka këtu? Ai,
megjithatë, dhe pretendimet i ka më të thjeshta. Dhe Ljosha,
nga i cili më përpara asnjë fjalë nuk kemi dëgjuar, tregoi, se si
ai me shokët shkonin në pranverë në gjyq, më saktë për në gjyq,
ata nuk i lejonin të futeshin në ndërtesë.
– Qëndrojmë një orë, dhe dy, e ngremë dhe zërin, dhe çlodhemi
nga njëra këmbë te këmba tjetër – ftohtë, kështu që na u desh të
largohemi për nevojat personale. U ktheva, vazhdoj të qendroj.
Shokët i humba. U mblodhën disa qindra njerëz. Kur po largohesha, po vinin autobusët, nga të dy anët e mbyllën pjesën e kalimtarëve. Deklaruan: “Qytetarë, mos pengoni kalimin e transportit”. Po ne po qëndrojmë në trotuar. Pastaj policia me kaska dhe
mburoja – nisi të kapë nga turma njërin, tjetrin, më shpesh ata
që bërtasin ose kanë ndonjë veçori dalluese – pllakatë, kapele
me ngjyrë të ndezur ose, ta zëmë, mjekër të kuqe. Unë nuk jam
kundër të ndodhem në autobus– do të më çojnë në degë, do të më
kontrollojnë pasaportën dhe do të më lëshojnë, megjithatë nuk
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përpiqem, nuk turrem, as kam ndonjë zell për atje. Tani për tani
vëzhgoj. Kurse ata thërrasin: “Qytetarë, lironi kalimin”. Ata i
shënojnë të gjithë me radhë kush ndodhet më afër rrugës. Por
autobusët, madje të mbushur, nuk lëvizin, ndërsa unë e ndjej
se më erdhi koha të iki. Sqarohet, se nuk më duhet vetëm mua
të iki. Gratë në moshë e me pamje intelektuale thonë: nuk do të
jetë keq të rezervojmë shishe plastike, se po t’ua presim grykën,
do na duhen… Qeshin: ju burrat, mirë, mund të mos e prisni.
Dhe këtu unë ika – nuk më pëlqeu idea e përmjerrjes në autobus. Nuk dua të shikoj edhe atë, si gratë urinojnë në shishe.
– Dhe kaq?
– Po, ika. Dhe mbaroi veprimtaria ime protestuese.
– Andrej u bë një pedagog i vërtetë. – Nuk kuptohet pse Gllasha
tha për të në vetën e tretë. – Ai nuk ndihet komod, kur dikush
flet më larg tij.
Kështu është, duhet kapur filli i bisedës.
– Mua më duket se çështja qëndron në mungesën e fantazisë.
Natyrisht, kur i përfytyron vuajtjet, mundimet e emigracionit…
Do të më strehojë… – ai thotë emrin e mikut të përbashkët, që
jeton në Bruksel prej kohësh. – Ai ka një apartament të madh.
Ose, – i njohuri tjetër i tyre, – Në Hjuston ka një shtëpi të tërë.
Ja ai shkoi në punë, pastaj erdhi nga puna, po ti çfarë krijove
sot? Me Hollivudin a lëviz ndonjë gjë? Ti shikon në frigorifer,
kurse ai vrenjtet në fytyrë. “Andrjush, mos ndoshta, hë për hë,
duhet të kërkosh një punë më të thjeshtë?” Çfarë, të shpërndajë picat, të presë shkurret, apo të fshije rrugën? “Vetëm
mos mendo, askush ty nuk të përzë. Ja pra, ti u zemërove… Ta
përfytyrosh, si do të largohen fëmijët nga ty, luftën me alkoolin,
me brengën – për këtë mjafton fantazia. Po si ju duken thirrjet
“Zgjohuni” në orën gjashtë të mëngjesit, në repartin e qepjes së
dorezave? Era e trupave të palarë, domosdoshmëria për të respektuar etiketën, specifike, të kampit. Të vazhdoj? Kërcënimi i
jetës është çdo çast, mungesa e ngrohjes, ushqimit, ajrit. Çështja madje është jo “për hir të fëmijëve” – ne duhet të kujdesemi
për veten. Inercia është një gjë e tmerrshme. A e dini biografinë
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e Kisinxherit? Ju kujtohet, sa e zgjatën ata, para se të iknin nga
Bavaria? Por neve nuk na e pret mendja më shumë se Kisinxheri, ju siguroj.
– Hjuston… – shqipton Ada e menduar. – Ne, Andrjush, kemi
gjetur apartament në Vilnjus.
– Ashtu? Ka kohë?
– Po ja, pas marshimit të Ljoshës drejt gjyqit.
– Vilën e shitëm. Na vjen keq për vilën, por duhet të bëjmë fli
diçka. Vilnjusi, arsyetojnë ata, nuk të shpëton nga çdo gjë. Megjithatë, me pasaportë izraelite… – Aha, edhe pasaportë izraelite
kanë? – Hë për hë vetëm Sasha dhe Gllasha kanë. Ai nuk e dinte
se Sasha ishte çifut. Pakëz nga gjyshja, nga ana e nënës, por
pikërisht ajo që duhet.
– Ka të ngjarë, Andrjush, ti do të mbetesh vetëm te stoli.
Pauza.
– “Gostia vazhdon. Kryetari mbetet i zhytur në mendime të
thella”, – deklaron Gllasha.
Mizore. Por, në përgjithësi, me punë. Ada e shikon motrën në
mënyrë shprehëse:
– Kjo është për çdo rast zjarri. Ndoshta dhe nuk do të duhet.
Të tjerët pinin çaj me karamele e konjak.
Këtu është zagushi. Ai ngrihet nga tavolina, shkon te dhoma
fqinje, afrohet te dritarja. Një mbrëmje e ngrohtë moskovite, u
ndezën dritat. Ada hap derën e ballkonit: kur të errësohet, do të
jetë fare mirë. Atyre nuk u pëlqen qendra, por rajoni. Po nëse do
të nxjerr kokën nga dritarja dhe të shikojë larg… – Ada e shtyn
xhamin.
– Mos e hap, të lutem! – ai u spraps te paradhoma.
Ai filloi të ketë frikë nga lartësia.
– E frikshme, ballkoni mund të bjerë?
– Kam frikë të shoh poshtë. Futem në ngasjen e çastit dhe…
Ajo thërret motrën.
– Dëgjo, neve nuk na pëlqen gjendja jote. Ti, Andrjush, gjithmonë ke dalë përtej kornizave të rrethanave të propozuara. Por
dhe ke ditur, kur duhet spostuar teatri për më vonë dhe të për-
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gatitesh për sesionin.
Po, ka ndodhur një gjë e tillë… Ai vesh këpucët, duhet lëvizur,
duhet bërë një shëtitje. Ka gjë, po të mos përshëndetemi?
– Ose, e dini… Nuk më mbajnë këmbët. Motra, thirreni taksinë.
Ato e përcjellin, e puthin secila në faqe:
– Ne me dobësi jemi të fortë.
– Por të dobët jemi pamasë. – Qeshin, e përshëndesin dhe ia
bëjnë me dorë.
Përkëdhelia e tyre në rrethana të tjera do të qe shumë e
këndshme – të tilla bukuroshe janë dhe të miat, por sot ai ndjen
pak. As binjakët, as vera që piu, nuk e bënë të qeshë, nuk e
dehën atë. Po ai pothuajse as nuk piu.
– Ta bëfsha… nënën! – shoferi godet frenat, e nxjerr atë nga
dremitja e sëmurë. – E shikon çfarë bënë? Me këtë, – shton edhe
të shara të tjera, – mundet gjithçka. Numrin e pe? EKX97. E di
se çfarë serie është kjo?
Nga ta dijë ai për ca numra? Kërkon ta ulë radion – rep rus, nuk
është më i keqi për kohët e tanishme, lere, vetëm ule zërin – dhe
përsëri provon t’u telefonojë atyre që e kërkuan, në kohën kur
po bënte mësim. Tani zëri mekanik i propozon atij të fusë fjalën
kyçe. Çfarë dreqin kërkon? Çfarë fjale është kjo?
– Me këtë aparat të mbushur, – shoferi i bie me gisht celularit të
vet, – mund të llogarisin këdo. Ku ndodhet akësecili, çfarë thotë.
Madje edhe në qoftë se e pret, dhe e heq baterinë. Teknologji
speciale. Ne të gjithë jemi aty brenda, nën kapak.
Më mirë ishte të ulesha mbrapa. Çfarë ka atje për numrat
e makinave? – Dhe shoferi i tregoi atij: kur një javë më parë
varrosi vjehrrën, përpara autobusave të varrimit që shkonin
drejt krematoriumit u doli me mikrobus një burrë – i vetëm, pa
ndihmës – gjithashtu me numrin EKX, “Ford”, – ai u afrua te
punëtorët, ata e ndihmuan t’i ulë dy arkivole, i futën brenda në
krematorium, edhe ai burri kaloi me ta, dhe mbas tre minutash
del, bëri një rrotullim, dhe u zhduk.
– Po kush ishte në ato arkivolet? – Ai përpiqej, që të mos i dridhej zëri.
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– Një djall e di. Ndoshta të tillë, si ne të dy.
Ai u ndje keq, nisi të marrë frymë shpesh, dhe sytë ju errën,
zemra i rrihte fort. Si hapet dritarja? Uli xhamin deri në fund,
dhe vuri fytyrën te rryma e ajrit të ftohtë. Pa kërkuar leje, i vërtit butonat e radios – e ngre zërin. Ai nuk e dëgjon më shoferin
– çdo muzikë rep, çdo mut, është më e mirë, se këto historitë për
arkivolet. Mbi pasqyrën është shkruar: Objects in mirror are
closer than they appear. Me ritmin e muzikës ai nis ta përsëritë.
Objects in mirror/closer than they appear. Sendet në pasqyrë
janë më afër se sa duken. Më afër, se sa duken apo se sa paraqiten? Ku closer ato? Në pasqyrë? Mendja është për arsyen. Objects
in mirror… Çfarë do të thotë kjo?! – Çfarë? Jo, ai nuk ka ndërmend të nxjerrë zorrët. Do të dalë këtu. Të shkojë në shtëpi më
mirë. Sa shumë dridhet! Ai arrin, pothuajse vrapon deri te kthesa e rrugicës, ja – hyrja. Edhe nja tridhjetë metra dhe ai është
në shtëpi. Por në trotuar pranë hyrjes, ka ndaluar një makinë e
errët e panjohur “Volvo”, dritat i ka të fikura, por motori punon.
Dhe afër saj ca hije të gjata. Numri? Çfarë shkronjash, si tha ai?
Numrat si me qëllim janë mbuluar nga balta. Jo, një hije është,
por dyshe. Ai shtrëngon në xhep çelësat, mund të godasë me
çelësa ose ta hedhë paketën në dritaren e tjetrit, ta thyejë, të
bëjë rrëmujë. Të sulet? Të iki me vrap? Ai nuk i ndjen këmbët.
Me sjelljen e pamenduar i solle vetes ngatërresa, Kisinxher? Ja
tani, tani pa bërë as një as dy hapa, do të dëgjojë të bërtiturën:
“Ndal, këlysh qeni!” dhe një forcë e tmerrshme do ta mbërthejë
nga krahët.
Hija shkrep çakmakun, pi cigare. O Perëndi, Voblli!
Edhe ai e njohu atë:
– Andrej Georgijeviç, do të çlodheni?
Duke mos qenë në vete, ai turret të hapë derën, kur papritur
merr një goditje në kokë. Tubat, pyjet – ato i harroi – nuk u
përkul duke hyrë në makinë. Nga goditja ulet në bisht, shtrëngon ballin me dorë. Jo, nuk ka gjak. Mori frymë thellë. Voblli
përkulet mbi të, kërkon ta ndihmojë; nuk ka nevojë, jam mirë.
Gjithçka, vërtet është mirë, vetëm koka i dhemb shumë.
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“Mos më beso” – kështu quhej në shkollë kjo lojë fëmijësh.
Duhet vënë në kokë të ftohta. Hyri në ashensor, mbështeti ballin te pasqyra, qëndroi ashtu gjysmë minute. Shtypi numrin e
vet, dhe gjatë kohës që po ngjitej ashensori, atij i kaloi çdo gjë. U
largua nga pasqyra dhe e vështroi veten me kujdes: prej kohësh
nuk kish bërë marrëzira. Ai ka harruar dhe frëngjishten, dhe
matematikën, por dokrra të tilla si lojën e shkollës “Mos më
beso” e mban mend deri tani.
Hyri ngadalë në apartament, hodhi një sy në dhomën e gjumit,
pastaj shkoi te Anjuta, vajza. Ato flenë, kështu mendonte. Kush
është ai, Gebëlsi, që i helmoi vajzat e veta nga fundi? Doli në
kuzhinë, qëndroi pak te dritarja, vështroi trotuarin e errët bosh.
Pastaj kaloi në banjë, mori sapunin, furçën, hodhi në legen ujë
dhe fshiu murin e ashensorit, derisa e pastroi krejt nga i poshtri
mustaqemadh. Pisllëqet dhe mbeturinat e sendeve të copëtuara
i mblodhi, dhe i hodhi në boshllëkun e ashensorit. U kënaq duke
parë murin ende të lagur të ashensorit, përsëri i hodhi një shikim vetes në pasqyrë.
Pra, a mund ta quante përsëri veten trim, të zotin?
Janar 2017
Përktheu: Myzejen Shapllo
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POEZIA E “KTHIMIT” TE VOREA UJKO
(Shkruar arbërisht e zgledhur, lexuar, te “Convegno Internazionale ‹‹L’Opera Letteraria di Vorea Ujko – Vepra Letrare e Vorea
Ujkut ›› - 1 Maggio 2004 – Firmo (Cosenza)”
Tue pasur përpara syvet shembullin e “kthimit” të Odiseut,
të çilin ngë mënd t’e lënjë mbi nj’anë kush do të flasënj për
“kthime”, çë nga shkrimtarët e poetët më të vjetër, me rizultate
letrare të shkëlqyeshëm nga Odiseu i Dantes te Odiseu i Foskolit, i Tenysonit, i Paskolit, i Xhoisit, ngjera te “Horcynus orca” i
Stefanot D’Arrigo e te “L’ignoranza” (mosnjohja) e Milan Kunderas, dishironj të flas për “kthimin” e njëi arbëreshi të ndritur,
të poetit Vorea Ujko, te dheu i të Parëvet.
Fjala “kthim” nënkupton një “ikje”, një “mërgim”. “Priret”,
“kthehet” vetëm kush “u nis e vate”. Homeri i dha përjetësi
kthimit të Odiseut te Itaka e tij, tue i dhënë kësaj ndodhje, kësaj
ngjarje, vulën e parëlindjes: të parëlindur, Odiseu e Itaka, të të
gjithë të mërguarvet të çdo kohje e të të gjithë mëmëdheravet të
lënë, të ëndërrijtur e të gjetur pameta.
Largësia e Odiseut nglatet për njëzet vjet; “mërgimi” i trashguar i arbëreshit nduris nga pesëqind vjet.
Si mënd të jetë i mundshëm një “mërgim” pesëqind vjetësh?
Në marrjëm ndodhjen e hebrenjvet, mërgimi i tyre ja shkoi
dymijëvjeçarëvet. Ndodhje e vetme te historia e njerëzvet. Prapa hebrenjvet vijëm na: arbëreshët. Një shkrimtar shqiptar i
mërgatës, i diasporës, vuri arbëreshët përkrahu hebrenjvet për
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qëndresën e “kujtimit” e të “mallit” për atdheun. “Vitin çë vjen
në Jerosolim!” urojën hebrenjtë e mërgimit. “O e bukura More”,
këndimi ynë i flamurit, ka gjithë foljet në kohën e tashme: “atje
‹‹kam›› u zotin tatë, atje ‹‹kam›› u zonjën memë, atje ‹‹kam›› edhe
tim vëlla”. Folje në kohën e tashme: sikur se thua “sapo mënd ka
priremi”. E foljet në kohën e tashme ndurisjën nga pesë shekuj.
Ai i Arbëreshëvet ka klënë një mërgim të veçëm, megjithëse
ngë ë i vështirë të ndëlgohet. Arbëreshët duan mirë dheun ku
gjetën strehë, Italinë, luftojën për atë te ndodhjet e shumta të
historisë së tij, dishirojën e shërbejën të e kenë të lirë, të paravur, demokratik; e megjithatë duan mirë dheun çë lanë; e, edhe
se me vjersh romantik, i këndojën atij, çë qëndron i paarrënë
për pesë shekuj, por dashur mirë me një nostalgji çë shkon në
trashgim bres pas brezit.
E në për “eredità d’affetti” duhet të flasjëm, poetët janë ata çë
i trashguan të gjitha “ndjenjat” e i kënduan e i shkruajtën sa të
ishën lënë në trashgim e edhe sot të jenë lënë në trashgim për
jetë të jetëvet. Por gjithë populli arbëresh ka klënë poet, çë kur,
jikur nga dheu-mëmë, zuri fill të këndoj poezinë e nostalgjisë
kombëtare çë ka titull “O e bukura More.”
Vorea Ujko merr në trashgim gjithë një popull, e nga ana e tij
lë në trashgim gjithë një popull. Ai ulërin dashurinë e tij ndaj
mëmës së vjetër, çë sot ë vend i përpiktë i gjeografisë, Shqipëria,
por më parë idealizuar glatë pesë shekujvet te “Morea”.
Vorea Ujko ngë “priret” njize te Itaka-Shqipëri. Ai e ëndërrin e
e sheh së llargu, te një udhëtim të qasuri, në Kosovë: “E zemra
del / dritareve liqenesh / të Shqipërisë së afërme... / Të fal prej
së largu / o Shqipëria ime!” (Stinat e mia – Corigliano Calabaro,
1980).
Në Kosovë zëmra e trutë i dhizen me dashuri kur poeti shihet
në mes të vëllezërvet. Te rivista “Zgjimi” i viti 1973 - n. 3, te një
artikull me titull “Il mondo sommerso di Vorea Ujko” me firmë
E. Brutius, zgledhjëm litisht: “L’incontro con gli albanesi della
Kosova si è trasformato in un momento di grazia, che ha fatto
vibrare il poeta. Il suo mondo sommerso si scuote ed esplode in
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una tempesta di lapilli infuocati...”
Pra, kur ndëvonë poeti merr breg në Shipëri, ndërsa këndon
si lutje: “Duke ndjekur gjurmët e shtërgjyshërve / kam ecur
pesëqindvjet / me këngë arbëreshe në buzë” (Këngë arbëreshe
– Tirana, 1982), i ikuri historik çë sjell barrën e nostalgjisë të
aqë viteve llargimi, i paraqitet “Mëmëdheut”: “Unë jam biri yt
shkapërdhar / që kthehet te vatra e vjetër / që të hajë bukën
e mbrume / mbasi të gjitha krahinave / u sprovoi llurbët e
hidhët..”. (Këngë arbëreshe, faqe 15). Sipas meje te momenti çë
këndon këta vjershe të shkëlqyer, Vorea ka në mendje dy poetët
më të mbëdhenj të të gjithë qëronjvet: Homerin e Danten.
Mbiemri “shkapërdhar” isht “homerik” për gjerësinë e shëmbëlltyrës çë jep, për plotësinë e kuptimevet çë shpreh, por jo vetëm,
sepse ë “homerik” edhe për sintezën e dhjetë vjetëve udhëtimesh
për dejt të Odiseut, çë për në janë ndodhjet e pesë shekujvet
llargimi nga mëmë-dheu i lashtë. “Shkapërdhar” pikë për pikë
si Odiseu. Mbiemër i goditur, i nxurrtartur. Çë më duket se
përmbleth edhe atë vjersh i Foskolit te soneti “A Zacinto”, kur
për Odiseun thotë: “...bello di fama e di sventura”. Për mua “shkapërdhar” duhet të jetë pjerrë litisht me “bello di fama e di
sventura”!
E pra referimi i Dantes: “të hajë bukën e mbrume” (Këngë arbëreshe, faqe 15), çë, ndryshe nga Dante çë ng’u pruar më te
dheu i tij, Firence, na te momenti i kthimit te dheu-mëmë, dimë
“quanto sa di sale” “buka e mbrume”, çë ngë isht “lo pane altrui”, të bushkarësh, të fitosh nën shtrëngimin të “zbresësh e të
hipësh shkallët e tjerëvet” “lo scender e il salir per l’altrui scale”,
por “te vatra e vjetër” (faqe 15) çë do të të presënj si bir i gjetur,
ashtu si Dante do të kish dishiruar të ish pritur në Firence.
Lirika “Mëmëdheut” mënd të jetë Odisea jonë e përmbledhur,
këndimi i dheut çë vemi e gjejëm pameta, të çilit i rrëfyhen
ndodhjet e jetës “mbasi të gjitha krahinave / u sprovoi llurbët e
hidhët” (faqe 15) ngjera çë bëhet plak te fytyra, por krenar se u
mplak ashtu për t’i bërë ballë gjellës: “në flokë krenar / e shikon
daljen e thinjës” (faqe15): çë pra ë Odiseu i mplakur nga fati i
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keq.
Te “Hapma derën, zonja mëmë” (Tirana 1990) me të njëjtën
vlerë semantike të mbiemrit “shkapërdhar” përpjekjëm “endacak”: “Ti (Shqipëri – n.e.r.) paske qenë dhurata / që nuk bleva
te pazaret / por më vinte ka gjaku, / gjithmonë e kërkuar / te
vorbulla e jetës endacake” (Hapma derën..., faqe 19).
Përpara dheut si “mëmë” poeti thotë “u ktheva fëmijë”, si në
të zënit fill të poezisë kish thënë “biri yt”. Fjalë kliç, i shoh u:
“mëmë”, “bir” e “fëmijë”. Ti mëmë Shqipëri hapëm zëmrën tënde
përse u jam jyt bir, bir i kthyer fëmijë; në kthehem, në bëhem
femijë ti je shtrënguar të më preç pa edhe gjymsë ndërdye e pa
mënuar.
Te shumë poezi të Voresë ndodhen fjalët “fëmijë” e “bir” lidhur
me fjalën “dhe” vërejtur e ndier si “mëmë”. Vorea i ka bërë vistë,
vizitë, më shumë se një herë Dheut të të Parëvet. Te një te “kthimet” zë pameta fjalët “nënë” e “bir”: te poezia çë i jep edhe titullin përmbledhjes “Hapma derën, zonja mëmë”, këndon: “Edhe
sivjet, moj nënë, / nga mërgimi i shkretë / më dogji malli për ty
/ Unë e di që ti e pritje / birin tënd të largët.” E mbyll poezinë
me përsëritjen, la ripetizione, e emrit “mëmë” arbërisht e shqip,
sikur se thua: “jam dy herë bir yti”: “...hapma derën, zonja mëmë
/ se yt bir jam unë, o nënë” (Hapma derën..., faqe 19).
Fjalën “bir” në lidhje me dheun “mëmësor” të lindjes e gjejëm
me të njëjtën bukuri te soneti “A Zacinto” i Foskolos: “Tu non
altro che il canto avrai del figlio / o materna mia terra”.
Desha apostafat të kujtoja Odiseun dhe Foskolon, përçë me
Vorenë mbylljën trekëndëshin, il triangolo, e vendevet për të
çilët flasjëm, aqë ndanëz, aqë afër, se duken të ngjitur, të Itakës,
të Zante-Zacinto, të Moresë-Shqipëri. Si mënd t’jetë kurrë se ata
vende janë aqë magjiplotë se nga natyra e tyre buron një nostalgji çë ngë mënd të durohet (buron “una insostenibile nostalgia”)?
Zë pameta fjalët “bir” e “mëmë”, përçë si arbëresh i Horës
së Arbëreshëvet, dishironj të përmend poemin “Këthimi” të
bashkeqytetarit tim, poetit të madh Xhuzepe Skjiro (18651927). Ai te poemi, çë mban më shumë se 4.000 vjershe (vargje),
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i shkruan kështu ndjenjat “biri” çë i ziejën te zëmra te “të
kthyerit” në Shqipëri pas aqë shekujsh të trashëguar: “Tokë e
shëjte e vendit t’vjetër / djep i trimavet luftarë, / çë lanë embër
të pasosëm... / e nga t’ tsilët vet buronj .../ unë bie të t’ puth, më
gjunjë / e me fakje të përmystë / rri me nder tue derdhur lotë
/ po si bir në gji të s’ëmes. / U të falem tokë e dashurë, / çë me
t’dashur e me mall / më përet, akjë sa ndienj / se përbrënda ke
një dridhmë / çë munt t’ ket një mëmë vetëm / kur ndë krahë e
mban t’ shëndosht /... / atë djalë t’ dishiruam / çë kujtonte si të
vdekur.” (Kthimi”, faqe 8, vv. 1-19 – Olschki, Firenze, 1956).
Ish koha romantike e rilindjes së historisë tënë, ajo në të çilën
shkruaj Xhuzepe Skjiro. Por të ndierit arbëresh për MorenëShqipërinë qëndroi i pandërruar, megjithëse ka ndërruar teknika e shprehjes te të shkruarit.
Poetët arbëreshë, çë patën fatin e privilegjin të “prireshin” në
Shqipëri, të “prireshin” jo të “vejën”, kanë kënduar ndjenjat,
sentimentet, e tyre të përpjekjes me Dheun-mëmë, me poezi të
vlefshme.
Edhe u fola për “mëmë” e për “bir”, kur te prilli 1984 “u prora” për të parën herë në Shqipëri. “Në prag të derës sate, / o
shumëvjeçare Nënë më prit / me talurën e pastër / ku gati bëre
bukën e kripën... / Në prag të derës sate më prit / me veshjen e
festës, / o Nënë gjithnjë e re, / sot tek ti vjen arbëreshi / biri yt i
lashtë!” (Përtej maleve, prapa kodrës – Tirana, 1985).
Kujtimi i të Parëvet te poetët arbëreshë vjen vetvetiu, te momenti çë vë këmbë mbi trollin e shejtë të dheut të vjetër, përçë
“kthimi” bëhet edhe në emrin e Tatravet, në emrin e Gjyshravet,
çë qëndruan në dhe të huaj e ngë patën më mundësi të prireshin, të ktheheshin te dheu i tyre.
Te Skjiroi: “... vet i shoh e i ndienj / me gëzim edhe me bindë /
hìet e t’ parëvet t’ medhenj / si m’ dëftonen mua te shikimi / tue
më thënë: O gjaku i jynë, çë këthehe prap...” (“Këthimi”, faqe 13,
vv. 68-73).
In Vorea Ujko: “Duke ndjekur gjurmët e stëgjyshërve...”(Këngë
arbëreshe faqe 17)
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E vjershet tim: “...turbullirat e shekujve / në kutinë e trashëgimit të prindit i fsheh...” (Pertej maleve...., faqe 138).
Veç fjalëvet kliç “mëmë-bir”, çë hap me artën poetike derën
e madhe, më vjen të thom “purtunin” e dashurisë së vjetër e
të trashguar, mënd të gjejëm tjera fjalë-kliç çë hapjën dyert e
mikpritjes shqiptare, dyert e të gjeturit me vëllezërit, dyert e
njohjes, te një moment i veçantë, speçial, i historisë.
Xhuzepe Skjiro kle pritur nga personazhet shqiptarë çë rruan
te qëronjet e tij e çë panë të lëvduashmen ditë 28 nëntor 1912;
e këndoi lëvditë e heronjvet shqiptarë të qëroit të shkuar e të
qëroit të tij.
Vorea Ujko “priret” në Shqipëri në epokën e regjimit të Partitit
soçialist të Punës.
Mënd të kishën arrënë, mënd të kishën mjaftuar fjalët-kliç
gjithmonë të vlefshme për dashurinë si “vëlla, vëllezër, motra,
nuse” të thëna shqiptarëvet të vitevet 1970/80? Thomse mënd të
kishën arrënë, mënd të kishën mjaftuar.
Por na gjejëm tjera fjalë-kliç te Vorea; kujtonj dy, ndër ca tjera
çë përpiqen te poezitë të kushtuame e çë gjejëm për shembull te
poezia “Burimi”; ato fjalë-kliç janë: “fshatarët” e “punëtorët”; “i
fshatarëve i punëtorëve / unë jam vëlla” (Këngë arbëreshe, faqe
17), thotë Vorea.
Çë dyer zbylljëm ato fjalë? Dyert e regjimit shqiptar të atij
momenti. Por, ngë ë, për mua, një aderim regjimit. Përsëpari se
për një prift fjalët “fshatarë” e “punëtorë” bëjën pjesë të dashurisë
misonare të tij; se pra ato fjalë përputhen me themelet, me bazat
e rivolucionevet të kuqe (te Bashkimi Sovjetik, Çina) ë mendim,
ë pincer, çë mënd rrithëj te mendja e vëllezërvet shqiptarë,
të çilët mënd të thërrisjën poetin “vëlla arbëresh” çë do mirë
Shqipërinë, e gjallë tek ai moment i historisë.
Te Shqiperia e sotme e vitit 2004 thomse ato fjalë-kliç do të
ishën të kota, inutili.
Edhe u kam përdorur fjalë-kliç me sinqeritetën më të madhe
te poezitë kushtuar Shqiperisë së regjimit socialist, jo për pajtim, për adezion, por se atë çë shihje e çë ndieje të “dehëj” me
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vëllazëri. Do të nglatem më atej te ky konçept imi të “dehjes”
sentimentale, çë kam besë se ngë mënd të ndryshonjë, të ndërronjë shumë nga dehja sentimentale e Voresë.
Te “Udhëtimi i parë”, çë si thotë titulli flet për të parin udhëtim
çë bëra u në Shqiperi, shkruanj tue përfytyruar, tue imagjinuar, se i flas drejt për drejt Shqipërisë: “Më vështrove me sytë e
zgjuar / të punëtores së kombinatit tekstil / ... / më buzëqeshe me
buzët e koperativistes /... / më more dorën me dorën e fshatarit”
etjera e mbyll tue thënë “... dëshirova përherë / të isha midis
punëtorëve të tu / ...”. (Përtej maleve..., faqe 140).
Të dejtur, të dehur, jo me verë, o, të paktën, jo vetëm me verë,
ngase vera te darka ë metaforikisht gjaku çë lidh vëllezërit,
por të dejtur (dehje) sentimental, ë ai i poetëvet arbëreshë
në Shqipëri. Turisti normal mënd të shpërmendet, mënd të
distrairet, mënd të mos ndëlgonj thelbin e udhëtimit, mënd të
mos dehet me ndjenja, me sentimentet. Një arbëresh, në ë edhe
poet, ë i dejmë te ndjenja, te sentimenti më parë se të zënj udhën
për Shqipërinë; atje, në Shqipëri, ngë mënd të shpërmendet, ngë
mend distrairet, dhe ngë shpërmendet, ngë distrairet, ngase
vëren gjithqish me sy të zgardhulluar nga dashuria e dehet
sentimentalisht më shumë.
Duhet të ndëlgojëm mirë se ngë flas për Shqiperinë ku mënd të
vehet sot me lehtësi pa vizë të ambashatës; flas për Shqipërinë
zbyllur vetëm miqvet, zbyllur atyreve çë e duan mirë ashtu si
ndodhet. E kush ka mundësinë të hynjë, ndien se po i zbyllet një
derë e madhe, një purtun madhështor, mbyllur rëndë të mbanjë
llargu armiq të vërtetë e të supozuar. Purtuni i rëndë i shekujvet, të të çilëvet ndien barrën fizike mbi qafë, të hapet pa pritur:
Shqipëria të pret.
“Kthimi” deh, dashuria vëllazërore deh, të gjëndurit bashkë
deh, të flaç të njëjtën gluhë deh, e shkrimtari shkruan edhe tue
zmadhuar spontanisht e sinqerisht ndjenjat, sentimentet.
E makar lë sa poezitë tote të vijën “përshtatur”, “adaptuar” o
ia “përshtat” ti vet frymës së realizmit soçialist, edhe me ndo
zbjerrje të bukurisë së vjershit, si shkruan Anton Nik Berisha
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te parathënia e te pasthënia e përmbledhjes poezish të Voresë
“Gërmime në dhimbje” (Castrovillari, 1998).
E makar, ti prift, tue u dejtur, dehur, me dashuri vëllazërore
e shtijtur nga revolta e sinqertë për pushkatimim e një dëshmori, martire, të vogël, lë sa të të shkruajën fjalën “perëndi”
me gërma të vogla te vjershi çë mbyll poezinë “Dëshmorit më të
vogël” (Hapma derën, faqe 40), si ish zakona ideologjike te vendet komunistë të shkruheshin fjalët “hyu” e “perëndia”; e si edhe
sot, por këtë herë për zgjedhje të lirë, per libera scelta, venë
tue shkruar disa shkrimtarë e poetë shqiptarë, koherentë te ky
shërbes; por poezia u botua, u stampar, pas vdekjes së poetit, e
ngë dimë si e shkruajti ai; i duhej teksti origjinal sa të vërejëm
sa ajo Shqiperi na magjespsi, na bëri magari.
Vorea një herë çë “kthehet” te dheu-mëmë, ndien qasjen,
afërinë, e mbrojtjen e të gjithëve: “... nga të gjithë ju unë ndihem i mbrojtur” (Kengë arbëreshe, faqe 17). Por “i mbrojtur” nga
kush, nga çilët armiq? Nga Mtonjësit-Turq (dai Proci-Turchi)?
Nga Mtonjësit-Gjitonë gjithmonë në pritë (in agguato) reale e të
supozuar, o nga Mtonjësit-Armiq brënda shpisë? O vetëm nga
Mtonjësit-Shekuj çë gjithmonë kanë mbajtur poetin llargu nga
dheu-mëmë?
Edhe te poezia “Natën në ‹‹Adriatik››” gjejëm kush natën ruan
gjumin e Voresë, të poetit tënë, kur i vjen dreja e pullarevet,
përrallavet. “Natën... / m’u kthye kujtimi / i historive të lashta / me pashallarë e kalifë. / Nepër hijet e një xhamie / sy prej
kukuvajke / depërtonin errësirën / dhe hynin menjëherë / brenda çallmave natësore. / E mua më erdhi ankthi / i disa ëndrrave
të fëmijnisë, / po nata ka yje / e vëllezërit vigjëlojnë. “ (Burimi,
faqe 14 – Tirana 1985)
E tue marrë pameta fillin shpirtëror me Odisenë, në Mtonjësit-Turq nani e përgjithmonë flënë mbyllur te libret e historisë, në Mtonjësit-Gjitonë, armiq të vërtetë e të supozuar të
Shqiperisë, janë mbajtur llarg nga të ruajturit të pandërprerë
të Shtetit, ja se gjëjëm Penelopën te figura e “Valltares së Sarandës”, çë thur fije dashurije. Vorea sa e sheh këndon: “Ti hyre
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në gjakun tim / me hapin e valles. / Trup prej pantere / i burgosur në fanellë, / ty s’të duhet skena e teatrit / po livadhi i
hapur / para detit dhe maleve. / Ku do të endish si Penelopë e
re / pëlhurën e ngazëllimit /.../ (Këngë arbëreshe, faqe 29). Por
Penelopën më të vërtetë, e gjejëm te “Elena”: “Kengët e Elenës”,
(Hapma derën, zonja mëmë), çë ju griz të zglidhni, të djovasni.
Një herë çë u bë festa e “kthimit”, poezia shpërthen me vjershe
gëzimi, admirimi, pjesëmarrjeje, të mirëkuptimit, e të mbrojtjes,
të ruajtjes së dheut-mëmë të gjetur: “Mora rrugët e maleve / e u
bëra partizan” (Burimi, Dashuri partizane, faqe 63) thotë Vorea
sa të ruanj gjumin e njëi fëmije të Shqiperisë. E te “Toka ime”
(Hapma derën, cit., faqe27) i jep këshill Shqipërisë:: “Copëto
gjithë gurët, / mbill grurë dhe dashuri, pos mos e harro pushkën!”
E te “Gjakderdhje e përgjithshme” thotë: “Vetëm kryengritja e
popujve / mund të na shpëtojë”. (Hapma derën, cit., faqe 49). E
te poezia “Histori”: “I dobët ai popull / që e harron misionin e
vet, / të jetë syhapur vazhdimisht” (Hapma derën, cit. faqe 75).
E te poezia “Parashikim”: “Në fund të luftës, / në qoftë se mbetem gjallë - / do të jem i spërkatur / me baltën dhe me gjakun / e
shokëve të mi!” (Hapma derën, cit. faqe 117).
Më duket se gjegjem Leopardin çë te lirika “All’Italia” ulërin i
vendosur të vdesënj tue luftuar për Atdheun: “Dammi, o ciel, che
sia foco / agl’italici petti il sangue mio”; e më atej: “ Deh foss’io pur
con voi qui sotto, e molle / fosse del sangue mio quest’alma terra.”
Por edhe Vorea ngë ka dre të vdekjes heroike: “Nuk i kam frikë
vdekjes” thotë përpara monumentit “Varrëzat e Dëshmorëve”:
“Nuk i kam frikë vdekjes / përse e keni bërë të bukur / keni
vdekur me dyfek në dorë / si dhëndurë me kurorë. / Do t’u thyejmë këmbët agresorëve.” (Hapma derën, cit. faqe 37). O edhe
“Kjo tokë askurrë për pushtuesit / por veç për bijtë e saj. / Honet
i gëlltisin të huajt.” (Hapma derën, faqe 69).
Ishën muzikë këta vjershe të Voresë për shkrimtarët e poetët
shqiptarë të vitevet 1970/80.
Poeti mirëpritur te gjiri i dheut-mëmë, vë re, adunaret, se gjeti ndëvonë fillin e gjellës së tij: “Sonte e gjeta fillin / e jetës sime
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rrumbullake” (Burimi, cit., faqe 18). Edhe mbiemri “rrumbullake”
ë kuptimplotë, plot me domëthënie homerike: shoh Odiseun çë vete
e vjen rreth e rrotull, ngjera çë ngë gjen fillin e gjellës “endacake”
të tij. Poeti ynë këtu, te ky dhé shqiptar, gjen përgjegjen çë kërkoj,
“Këtu unë e gjeta përgjigjen” (K. A. cit. faqe 20), çë kur zuri të bëjë
pyetje, domande, “me moshën e hapave të parë”.
Shqipëria isht mëmë.
Tue parafrazuar analizën e Jungut, çë flet për arketip të mëmës,
(C. G. Jung, L’archetipo della madre, Biblioteca Boringhieri, Torino, 1981) për birin me “kompleksin mëmësor”, na arbëreshë
kemi gjithmonë pasur “kompleksin” e dheut-mëmë të vjetër e
si për Jung biri i kompleksuar dëfton se ka “një kuptim të Historisë konservator në domëthënien më e mirë të fjalës, sepse ka
kultin e vleravet të së shkuarës”, çë ka thomi për ne çë mbi të
lëvduashmen e shkuar tënë kemi themeluar, fondato, gjellën,
jetën, eksistencën?
Por vetëm për të shkuarën kemi rruar, rrojëm e ka rrojëm?
Përgjegja ë te Vorea: “Unë jetoj mbi shpinën / e së lashtës dhe së
resë, / unë gjëndem tek vau / thellë i rrenjosur, / thellë i shquejtur / e herë i sulem së kaluarës / herë së tanishmes, / po çdoherë
me hov të ri / i hidhem së ardhmes.” E pra: “I magjepsur nga e
kaluara, / i burgosur nga e tanishmja…/ doja të bashkoja / të
kaluarën e lumtur / me të rejat e hovshme”. (Burimi: Gjëndja
ime – faqe 50)
Ka mbijetonjë, sopravvivrà, poezia jonë e nostalgjisë te një Europë
e bashkuar me qytetarë çë më parë se gjithë ka mbahen, ka konsideraren, qytetarë evropjanë? O gjithqish ka jetë vetëm folklor
me nostalgji të rreme, pë’ finta, për një dhe, Shqipëria, ku sot mënd
t’i vemi me çdo mjet te pak orë? O gjithqish ish metaforë çë në të
zënit fill? Shkurtur: ka ketë domethënie më të i priremi Shqipërisë
me fjalët e Voresë e të poetëvet arbëreshë te Evropa e bashkuar? E
edhe më qartë: do të vdesënj “e bukura More”?
Milan Kundera te romanci “L’ignoranza” pyen: “...do t’jetë e menduarshme sot Odisea? Epopeja e kthimit i përket edhe epokës
sonë?” (M. Kundera – L’ignoranza – Adhelfi Ed., Milano 2001)
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Sikurse pyen: ka kuptim të këndohet Shqiperia moderne si
“mëmë” te poezia jonë arbëreshe?
Te romanci i Kunderas protagonistët janë të arratisur, fuoriusciti, çekoslovakë të shtrënguar të lënë atdheun pas pushtimit,
invasione, të tankevet, dei carrarmati, sovjetikë te viti 1968 e
vetëm pas njëzet vjetësh, shturë poshtë “muri”, priren në atdhe,
por ndihen si të huaj. Romanci i Kunderas ngë ka lidhje me ne
arbëreshë të emigrimit historik. Por romanci ë interesant për
disa spjegacjonë:
- “panjohja”, l’ignoranza, ë se ti ngë di atë çë ndodhet te dheumëmë yt e ata që qëndruan te dheu-mëmë ngë dinë mosgjë për
tyj; e
- “nostalgjia” – fjalë greke e përbërë nga “nostos = ritorno” e
“algos = dhëmbje”, dhullur - ë dhëmbja çë buron nga dishirimi i
pakënaqur, inappagato, i kthimit.
“Panjohje” e “nostalgji” çë edhe na arbëreshë kemi ndier glatë
shekujvet, gjithegjithë si shprehje letrare.
Atëherë, ka na qëndronjë vetëm kulti i “kujtimit”, il culto della
memoria?
“La memoria conta veramente – per gli individui, le collettività,
le civiltà – solo se tiene insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare quel che
si voleva fare, di diventare senza smettere di essere, di essere
senza smettere di diventare” (I. Calvino, Le odissee nell’Odissea,
in Saggi 1945-1985. I tomo. Milano, Mondatori, 1995).
Ide çë gjejëm te Vorea kur thotë: “doja të bashkoja / të kaluarën
e lumtur / me të rejat e hovshme”.
Ateherë ë i domosdoshëm, necessario, “kthimi”.
“Kthimi” tek e bukura More-Shqipëri i jep fuqi dashurivet tona
të vjetra e na jep thelimën, na jep lejen, të vërejëm më të fjellët
të nesërmen tënë arbëreshe në Europë, përçë ngamot arbëreshi
ka klënë ndërlidhës, tramite, vëllazërije të Italisë, te ku rron, e
të Shqipërisë, te ku zuri fill epopeja.
Ashtù e bukura More ngë mënd të vdesënj kurrë, si ngë mënd
të vdesjën kurrë poetët tanë.
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FUQIA E LETËRSISË DHE REALITETI EUROPIAN
Flet për revistën kulturore-letrare Palimpsest kritiku dhe shkrimtari
austriak Klemens Renoldner, drejtor i qendrës “Stefan Zweig”

Letërsia lufton për të hequr paragjykimet mes njerëzve
dhe për t’i bashkuar popujt, por fatkeqësisht sot lexohet gjithnjë e më pak. Ky është shqetësimi që artikulon
shkrimtari dhe kritiku austriak Klemens Renoldner, i
cili ka dhënë një intervistë ekskluzive për revistën letrare-kulturore Palimpsest. Ai ka dhënë opinionin e tij për
zhvillimet brenda letërsisë austriake dhe europiane, dhe
raportet që kanë këto letërsi me fenomene të tilla si nacionalizmi, nazizmi apo edhe lëvizjet populiste sot. Renoldner
është edhe shkrimtar, autor i disa librave me tregime dhe
romaneve. Për të historia ngjall gjithmonë interes, qoftë
edhe si proces hulumtimi për të zbuluar ngjarje që kanë
ndodhur dikur, por ai thotë se më e mira arrihet kur ka një
gërshetim të fantazisë me historinë.
Klemens Renoldner drejton qendrën “Stefan Zweig” në
Austri dhe, sipas tij, është tejet e rëndësishme të lexohet
ky autor edhe në ditët tona, sidomos në kontinentin europian, duke parë fuqizmin e lëvizjeve populiste dhe nacionaliste. “Tek Stefan Zweig më tërheq natyra e një intelektuali europian. Ishte gjithmonë kozmopolit. Ai e ka luftuar
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nacionalizmin, i cili, për të, ishte fillimi i luftës”.
1. Letërsia në gjuhën gjermane zhvillohet në Austri,
Gjermani dhe Zvicër. A mund të paraqitni për lexuesit shqiptar shkurtimisht disa tipare të përbashkëta dhe dallimet që kanë letërsitë që zhvillohen në
këto tre hapësira gjeografike gjermanisht-folëse?
Ndryshimet mes këtyre letërsive nuk janë shumë të
mëdha. Ka ndryshime në përdorimin e gjuhës, apo në dialekte. Dhe, sigurisht kemi ndryshime që kanë të bëjnë
me rrethanat apo traditat që ka secili prej këtyre vendeve.
Por, ka edhe ndryshime kur flitet për intertekstualitetin, në rrethanat e përbashkëta që kanë letërsisë e secilit
vend. Kemi një intertekstualitet bazuar mbi shkrimtarin
austriak. Për shembull, në shekullin e XIX ishte shkrimtari austriak Adalbert Shifter, i cili ndikoi në letërsinë e
mëvonshme të Austrisë. Dhe, me siguri, në Gjermani apo
Zvicër askush nuk do ta citojë apo do ta përdorë këtë autor.
Në Zvicër kemi autorë të tjerë, që nga trashëgimia e tyre
klasike, si Ulrich Beker, influencojnë në letërsinë bashkëkohore të këtij vendi.
Pra, janë këto intertekstualitete letrare që bëjnë diferencën mes këtyre letërsive. Por, ne jetojmë në Europë.
Dhe të gjitha temat në përgjithësi që trajtojnë autorët italianë, gjermanë, francezë, austriakë, etj., janë tema të ngjashme në çdo vende. Përpara 20-30 janë bërë përpjekje
nga shkrimtarët që të shuhen kufijtë kombëtar mes këtyre
vendeve, por sot nuk po bëhet e mundur një gjë e tillë.
Pra, siç e thamë, vetëm në traditat letrare mund të gjejmë
ndryshime, ndërsa në të tjerat ka ngjashmëri.
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2. Ju kemi dëgjuar të shpreheni që jeni për një art
të angazhuar. Çfarë mund të bëjë arti për shoqërinë
në ditët tona? Si mund ta bëjë letërsia e sotme shoqërinë më humane?
Unë nuk bëj një art të angazhuar. Ky term ka të bëjë kryesisht me rolin e intelektualit në vitet 50-60 të shekullit të
kaluar. Këtu e kam fjalën për shkrimtarë si Zhan Pol Sartri apo Albert Kamy. Dhe pastaj, pas revoltës së vitit 1968,
ishte program që letërsia duhet të ndryshojë shoqërinë.
Për mua, ky është një fenomen historik dhe, sipas meje, kjo
formë nuk shfaqet sot si e tillë. Sot nuk ka asnjë shkrimtar
intelektual që të jetë diskutuar aq shumë sa ç’është diskutuar Sartri në kohën e tij.
Funksioni i letërsisë në ditët tona ka ndryshuar kryekëput.
Nuk ka asnjë shkrimtar që mendon se mund të ndryshojë
shoqërinë me mënyrën e të shkruarit të tij. Ky është një
fenomen historik me të cilin sot qeshim pak me të. Por,
mua më intereson shumë një letërsi që trajton temat politike. Dhe tek autorët e mëdhenj shohim rëndësinë e madhe
që i japin materialit historik dhe atij dokumentar. Edhe
për Shekspirin dhe për Danten ishte kështu. I tillë është
edhe sot për Gabriel Garcia Marquez, Maria Vargas Llosa,
Heinrich Bëll apo autorëtë tjerë të mëdhenj, qofshin ata
edhe austriakë.
Unë jam shumë i interesuar të shoh sesi zhvillohet politika
në Europë. Dhe më intereson historia jonë në Austri, historia e nazizmit në shekullin e XX dhe sesi është trajtuar ajo
periudhë në letërsi.
Në romanin tim të ri tregohet historia e gjyshit tim që ishte në
një kamp përqendrimi. Dhe, bëhet fjalë sesi është trajtuar kjo
kohë në vitet 50-60, çfarë është trajtuar dhe çfarë është mbajtur e fshehtë nga ajo periudhë. Jam shumë i interesuar për historinë dhe për peripecitë që ndodhën asokohe. Prandaj, mendoj
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se ky roman nuk është produkt i një arti të angazhuar.
3. Ne kemi parë sesi një art i angazhuar mund të degjenerojë në një mjet të ideologjisë. Kemi parasysh letërsinë e
ashtuquajtur realizëm socialist. Cili duhet të jetë raporti
mes artit dhe ideologjisë që të mos cenohet integriteti i
vetë artit?
Nëse shohim historinë e letërsisë në Republikën Demokratike
Gjermane, konstatoj se kjo është një letërsi që e njoh shumë
mirë, pasi kam bërë studimet doktorale me këtë lloj letërsie:
Kishte mënyra të ndryshme të të shkruarit, mënyra të ndryshme
të të përshkruarit. Edhe në Republikën Demokratike Gjermane
gjendet një numër autorësh që nuk ishin entuziastë për këtë
diktaturë. Nuk kam asnjë ide konkrete për bashkëpunimin mes
ideologjisë politike dhe artit në vende si Shqipëria, dhe në këtë
pikë e shohim se letërsia nuk shihet aq e rëndësishme sa më
parë. Mund të sjellim shembuj të tjerë nga artet, për shembull
nga muzika. Muzika mund të përdoret për qëllimet e tyre si nga
fashistët edhe nga komunistët. Pra, shikojmë se artisti mund të
ndikojnë shumë pak në atë që mund të bëjë ideologjia me artin e
tij. Adalbert Stifter është një shkrimtar që e vlerësoj shumë. Josef Anton Bruckner është një kompozitor që unë e nderoj shumë
dhe më duket shumë i veçantë. Por, edhe Adolf Hitleri e ka
vlerësuar muzikën e kompozitorit austriak Bruckner. Nazistët
kanë parë tek Adalbert Stifter një shkrimtar shumë të madh.
Termi realizëm socialist është një fantazi e prodhuar në Bashkimin Sovjetik dhe më pas në Republikën Demokratike Gjermane. Unë mendoj se ky nuk është një term i saktë. Këtu po flas
për realitetin gjermano-lindor: Ka pasur shumë autorë që kanë
bërë krijimtari letrare dhe nuk e kanë përdorur këtë metodë.
Shumë autorë që kanë shkruar me këtë metodë janë harruar
në ditët tona; por ka edhe shumë të tjerë në Gjermaninë Perëndimore që kanë bërë vepra në atë periudhë dhe që sot nuk përmenden fare. Unë dua të theksoj se në Republikën Demokratike
Gjermane ka pasur disa shkrimtarë të mirë që lexohen edhe sot
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e kësaj dite. Mes tyre vlerësoj unë vlerësoj autorë Heinrich Böll,
por dhe emra të tjerë si Christa Wolf. Por, sot shumë të rinj
në shkolla dhe universitete nuk kanë lexuar gjë prej këtyre autorëve. Pra, shihet se harresa nuk ka të bëjë me diktaturën.
4. Ju keni qenë dy herë në Shqipëri. Sa e njihni letërsinë
shqiptare? Si mund të ndikojë letërsia për një realitet më
të mirë shqiptar apo ballkanik?
Nuk e njoh shumë mirë letërsinë shqipe. Andrej Grill ka përkthyer disa autorë në disa revista austriake. Njoh romanet e Ismail Kadaresë. Gjatë ditëve të qëndrimit në Tiranë jam njohur
me autorë si Ornela Vorpsi, Luljeta Lleshanaku dhe disa krijues
të rinj. Nëpër revistat austriake vijnë tek-tuk edhe shkrimtarë
nga Shqipëria. Por, unë do të përgjigjem në mënyrë të përgjithshme. Letërsia nuk ka shumë dorë në proceset politike. Por
unë shpresoj në utopinë që letërsia ndikon për të forcuar kulturat e tjera. Ka një forcë për të luftuar paragjykimet. Por kjo është
një utopi romantike. Stefan Zweig ka thënë se nëse lexuesit do
të kishin lexuar Tolstoin apo Dostojevskin disa vende nuk do
të kishin krijuar një imazh kaq armiqësor për Rusinë. Për ta
njohur një vend duhet të udhëtosh, të flasësh me njerëzit dhe të
lexosh letërsinë e këtyre vendeve.
Për tu ndalur tek pyetja juaj, dua të them se më pëlqejnë shumë
poezitë e Luljeta Lleshanakut.
5. Letërsia çmohet për vlerat e saj në heqjen e kufijve mes
njerëzve dhe popujve. Sa ka arritur ta bëjë këtë gjë letërsia bashkëkohore?
Në këtë moment në Europë shohim se letërsia nuk ka shumë
ndikim sepse po shfaqen kaq shumë energji nacionaliste të cilat
janë rrezik për kontinentin tonë. Mjafton të shohim vende si
Polonia, Hungaria, Italia, etj., ku ka qeveri të zgjedhura në
mënyrë demokratike që po e kufizojnë dhe shkatërrojnë më pas
demokracinë. Edhe në vende si Çekia, Sllovakia apo Austria ka
një rrezik të tillë për shkak të lëvizjeve populiste.
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6. Cili ka qenë reagimi i letërsisë ndaj lëvizjeve populiste që po ndodhin sot? A i ka paralajmëruar letërsia
fenomenet që po ndodhin në shoqëritë e sotme?
Unë dua t’ju jap si shembull veprën letrare të Elfride Jelinek e
cila e ka paralajmëruar atë që po ndodh sot dhe është përqendruar në rrezikun që do të vijë nga populizmi. Po ashtu, edhe
Karl Markus Gaus, i cili ka vizituar shumë vende të Europës
dhe që flet për rrezikun që i kanoset demokracisë në shkrimet,
reportazhet dhe në librat e tij. Ka edhe autorë të tjerë të letërsisë së ditëve tona që janë fokusuar në këto çështje të ndjeshme
për opinionin publik.
7. A ka një krizë të leximit sot në Europë? Si paraqitet
situata duke iu referuar shifrave? Po në shkolla, çfarë
peshe zë letërsia? A gjendemi në një situatë alarmante
siç e thotë Cvetan Teodor, për një “letërsinë rrezik?
Po, është e vërtetë që po përballemi me një krizë të madhe të
leximit. Në bisedat që bën me shtëpitë botuese, libraritë, bibliotekat, konstatohetse shitet dhe lexohet gjithnjë e më pak.
Statistikat flasin për rënie të ndjeshme të leximit. Kjo është
njëherësh dramatike dhe tragjike për artin dhe letërsinë. Mes
lexuesve ka një diferencë të madhe moshash. Të rinjtë lexojnë
gjithnjë e më pak. Letërsia zë në vend të vogël në programet
shkollore. Është e tmerrshme që lexuesi po vjetrohet gjithnjë e
më shumë në moshë.
Së pari është shumë e rëndësishme që duhen riparë programet
shkollor. Të shtohen orët e letërsisë në gjimnaze.

8. Çfarë duhet të bëjë kritika më tepër për të rritur lejueshmërinë e veprave letrare? Sa e dobishme
është kritika në ndihmë të komunikimit të veprës
me lexuesin?
Recensat dhe përshtypjet në revistat letrare po luajnë një
rol minimal në shtimin e lexuesve apo shitjen e librave.
Këtë e them bazuar në konstatimet që na japin vetë
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botuesit. Por, mendoj se mediat sociale, miqtë dhe njerëzit
me status të njohur publik luajnë një rol më të madh nga
sa e pandehim për rritjen e leximit. Edhe festivalet e përmasave të ndryshme (për shembull, aktivitete të tilla si
Festivali i Letërsisë Austriake që u zhvillua në Tiranë)
janë mjete efikase për popullarizimin e letërsisë.
9. Ju jeni edhe autor romanesh: Sa mendoni se ju
jeni përfaqësues i kohës tuaj/tonën, pra “shenjë semiotike konteksti”, dhe sa mbetet shenjë edhe për
kontekste të tjera në të ardhmen?
Po, unë jam një autor bashkëkohor. Shkruaj për kohën
time. Unë shkruaj, përpunoj tema për përvojat personale,
jetën e familjes, zhvillimet politike që janë aktuale. Ka lloje të ndryshme krijimtarie letrare ose jo-letrare, si romane,
tregime, novela, reportazhe apo emisione politike, por romani luan rol indirekt, ndërsa politika luan rol direkt në
jetën e një vendi.
Mua më ka tërhequr gjithmonë letërsia dokumentare, por
unë nuk e shkruaj një zhanër të tillë. Në veprat e mia rol
më të veçantë luan historia dhe dokumentimi i saj. Në
romanin më të fundit që kam në proces botimi flitet për
gjyshin tim dhe kohën e nazizmit. Unë kam hulumtuar
dhe shfletuar materiale historike për atë periudhë kur zhvillohen ngjarjet, por në këtë roman ka disa kapituj që janë
pjesë e fantazisë time. Mua më tërheq ndikimi i materialeve historike në procesin krijues, më argëton shumë kjo
ndërthurje mes historisë dhe krijimit. Në fund të romanit
tim gjyshi shkon në Amerikë, ku nderohet për kontributin
e tij në San Françisko. Në të vërtetë, gjyshi im nuk ka qenë
kurrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
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10. Ju jeni drejtues i qendrës “Stefan Zweig”, autori
që është vlerësuar si kirurgu i psikikës njerëzore.
Ky autor ka qenë i njohur në Shqipëri edhe gjatë
sistemit komunist. Çfarë vlere ka vepra e këtij autori në kontekstin në të cilin ndodhemi/jetojmë?
Vepra e Stefan Zweig është voluminoze; ka në fondin e vet
poezi, novela, romane, ese, drama dhe 10 pjesë teatrale.
Dua të përmend autobiografinë “Bota e djeshme”. Në fondin e prozës së shkurtër ka novela shumë të mira por ka
edhe të tilla që nuk janë cilësore.
Për mua, tek Stefan Zweig më tërheq natyra e një intelektuali europian. Ishte gjithmonë kozmopolit. E ka luftuar
nacionalizmin, i cili, për të, ishte fillimi i luftës. Ai ka ndërtuar një rrjet me shumë shkrimtarë dhe artistë europianë
në kohën e tij. Dua të veçoj fjalimet e mëdha që ka mbajtur
për Europën e djeshme, dhe bashkimin e saj.
Cvajgu u largua nga Austria për shkak se ishte hebre,
por ishte përherë i angazhuar me komunitetin e artistëve.
“Bota e djeshme” është një dokument i rëndësishëm kulturor dhe historik të cilin duhet ta lexojnë të gjithë edhe
në ditët tona.
Ne kemi shumë frikë në këto momente në lidhje me zhvillimet politike që po ndodhin në Europë. Vladimir Putin dhe
Donald Trump duan ta shkatërrojnë Europën. Ky është
fakt. Putini mbështet me financime shumë parti fashiste
në Europë. Sigurisht, tek Bashkimi Europian ka shumë
gjëra për të kritikuar, por ne, të gjithë miqtë e demokracisë
në Europë, me apo pa letërsinë, duhet të bëjmë ç’është e
mundur që ta mbajmë Europën të bashkuar.
Intervistoi: Albert GJOKA
Përktheu nga gjermanishtja: Admira Poçi
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Klemens Renoldner ka lindur në vitin 1953. Ai ka studiuar për letërsi dhe për
muzikë në Salzburg dhe në Vjenë. Ai ka punuar si dramaturg dhe më vonë si kurator i letërsisë në Forumin Kulturor Austriak në Berlin. Që nga viti 2008 ai është
drejtor i qendrës “Stefan Zweig”, në Universitetin e Salzburgut. Në vitin 2008 ka
publikuar librin me tregime “Man schließt kurz die Augen” dhe më pas novelën
“Lily’s Impatience”. Në vitet 2013 dhe 2015 ka botuar edhe dy libra të tjerë me
tregime: “Avenida Errázuriz”, “Der Weisheit letzter Schuss”. Në fillim të vitit 2019
pritet të botohet romani më i ri nga ky autor, “Kepi i Shpresës së Mirë”, në të cilin
rrëfehen kujtimet e një fëmije për gjyshin e tij, flitet për edukatën dhe moralin e dy
poleve, po-ja dhe jo-ja, toleranca dhe autoriteti etj..
Klemens Renoldner jeton në Anthering, (Salzburg). Ai ka qenë dy herë në Shqipëri,
ku ka marrë pjesë në Festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë dhe në Festivalin e
Letërsisë Austriake që ka organizuar Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë.
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ELEMENTE TË POETIKËS MODERNE NË POEZINË E
FREDERIK RRESHPJES
Termi modern apo modernizëm, i paravënë në punimin tonë,
nuk synon ta ngushtojë qasjen ndaj poetit në fjalë, pasi krijimtaria e tij, më tepër se e çdo krijuesi tjetër në letërsinë shqipe, i
relativizon lidhjet me rrymat, por synon të demonstrojë raportin
e krijuesit me fjalën[1][1] si mjet themelor i poezisë, atë raport i
cili i jep poezisë bashkëkohësinë në historinë e krijimit, pavarësisht datës që kushtëzon kohën objektive të shkrimit të saj.
Për një raport të tillë këmbëngul edhe L. Poradeci kur pohon:
Poezi do të thotë koncentracion i madh. Të thuash sa më shumë
me sa më pak fjalë. Jo si Lamartini. Poezitë i ka të bukura, me
gjuhë të pasur, me vargje të punuara, por është proliks. Hygoica më keq. Poet është Bodleri. Ai ka koncentracion të madh. As
një fjalë më shumë nga ç’duhet. Prandej ka edhe pak poezi. Por
ka poezi ama! Prandaj kritiku francez Lanson, që ka bërë edhe
Historinë e Letërsisë Franceze, për veprën e Bodlerit, që është e
pakët në volum, thotë:
“Kjo është vepër e një gjeniu ose e një dembeli”
Unë- thotë- jam për të parën.
1 Atë fjalë për të cilën flet Mallarme-ja në një përgjigje që i jep piktorit E.
Degas, kur ky i fundit i ankohet se, megjithëse është i mbushur me ide, nuk
arrin të shkruajë poezi. Poezia, thotë Mallarmé-ja, nuk shkruhet me ide, por
me fjalë. Marrë nga eseja e P. Valéri-së, Poetry and abstract thought: Dancing
and walking, në 20th Century Literary Criticism, London, 1977 fq. 256
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Dhe ka të drejtë[2].
Ky deduksion i Lasgushit ilustron më së miri kërkesën e F.
Rreshpjes për poezinë dhe gjykimin tonë për krijimtarinë e tij.
Megjithëse një poet me preokupim të madh për krijim, të cilit i ishte kushtuar për katër dekada, në fund të fund, e gjithë
krijimtaria e tij përmblidhet në faqet e një libri të vetëm, duke
mishëruar konceptin malarmean “më mirë thjesht një libër i
vetëm, i organizuar dhe i punuar fort, se sa një përmbledhje frymëzimesh të rastësishme, qofshin këto edhe të mrekullueshme”.
Kjo, në një farë mënyre, na orienton në përgjigjen që do të duhej
t’i jepnim pyetjes që ngrihet në kësi rastesh, në diskutimet e
sotme për letërsinë:
Nga çfarë karakterizohet dominantja e poezisë së këtij autori?
Përgjigjen e kësaj pyetjeje e kemi parë të ndarë në dy pjesë:
Si dominante bie në sy një poetikë me një fond të kufizuar fjalësh
të tre niveleve bazë të ligjërimit poetik: emërtuese, cilësuese dhe
vepruese. Vetëm me fjalë të tilla si: trëndafil, kopsht, nënë, zog,
dru, gjeth, pyll, dimër, vjeshtë, shi, hënë; i trishtuar, i mardhur,
i ri, i bukur, e thyer, i lodhur, dhimbje, humb, pikëlloj, vetmon,
ik braktis, vdes, ulërin, ai arrin të ndërtojë një shumësi botësh,
e cila përfton një pasuri të madhe poetike.
Për këtë qëllim i shërben pastrimi i kulluar i fjalës deri në nivelin zero të ngjyresave të mëparshme, deri në nivelin parak të
saj, që e çon në ndërtimin e një ligjërimi poetik, i cili pretendon
të jetë sistem i krijuar nga:
– fjalë-tema (rendi metaforik, zinxhiri i nuancave që ka secila
nga fjalët e mësipërme në përzgjedhje)
ose:
– sintagmë-tema (rendi metonimik, aftësia që ka secila fjalë për
afri dhe bashkëshoqërizim jo familjar, të tipit: folklori i braktisur, folklori i zogjve, foklori i harruar i qeraxhinjëve, fati im prej
shpate, si patkoi i fatit, ylli i fatit tim, ky fat budalla, fati im
tërë gjëmë) të cilat priren ta hapin rrezen e ndjeshmërisë ndaj
2 Kolevica, P, Lasgushi më ka thënë …, Tiranë, 1992, fq. 17
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kombinimeve jo të zakonshme.
Këto fjalë-tema e sintagma-tema ia dalin të shërbejnë si mjete
formale për të çliruar tensionin emocional që të çojnë në një qark
ndjeshmërie e kuptimesh të befta. Për të realizuar intonimin
ritmik dhe ambiguitetin, shërbejnë, ndër të tjera, edhe analogjitë e mirëvendosura morfo-sintaksore, të cilat luajnë rolin e organizuesit ritmik në varg.
Për ilustrim mund të shërbenin shembuj të tillë të shkëputur:
Më vdiq dhe kjo vjeshtë, më shkoi dhe kjo ditë[3];
Ka mbirë bari nga sytë e tu
Ka mbirë bari nga zëri yt[4];
Po shkoj edhe unë mbi lule harrese
Po shkoj edhe unë në shtegun e vjetër[5]
Natyra proteike që merr fjala në dorën e Poetit bën që, megjithëse kemi pak a shumë të njëjtat fjalë, të mos kemi të njëjtat
mënyra e vlera përdorimi.
Është i dallueshëm për ne si lexues raporti i kthjelltë që ka ky
poet me fjalën, duke na kujtuar përcaktimin e P. Valerisë se
në poezinë e mirë lëvizja e një fjale ashtu si lëvizja e një guri
shahu, i hap rrugë lëvizjeve të tjera. Gjithë përpjekja për ta
komentuar këtë lloj poezie do të përthyhej përpara kërkesës
për të kuptuar se ç’mekanizëm i thërret fjalët deri në atë nivel
sa ato të kërkojnë vetë vijimësinë e përsosur formalo-estetike.
Poezi të tilla, si: Requiem, Vinjetë, Vjeshtë 1990, i zgjojnë dhe i
zhgënjejnë vazhdimisht hipotezat tona për mënyrën e ndërtimit,
nëpërmjet një loje të ndërlikuar të rregullit me rastësinë, normës
dhe devijimit, saktësisë dhe ç’integrimit tonik. Një model i tillë
poezie e zhvlerëson kërkesën shkollareske për ta disiplinuar
leximin në të mirë të një interpretimi. Rileximi, pasi kemi dalë
nga gjendja e “ngopjes estetike” do të ishte këshilla për të marrë
vesh diçka nga teknika e ndërtimit të një poezie të tillë:

3 Rreshpja, F. Vetmi, Tiranë, 2004, Fq. 15
4 Po aty, fq. 105
5 Po aty, fq. 64
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Noton në përrua, me gjethe mbështjellë
Një ditë e vdekur vjeshte
Dhe shtergët e fundit kaluan të ngrirë
Me sytë e verdhë, në heshtje.
Rrëzohet nga drurët trishtimi i borës,
Lugina me hënë e lyer
Dhe drerët e erës vënë kujën me dhembje,
Me brirët prej akulli thyer.
Më vdiq dhe kjo vjeshtë, më shkoi dhe kjo ditë
Qefinin me gjethe të tharë…
O dimri i drerëve me brirët në erë,
Kë vjeshtë të qajmë më parë?[6]
Një tjetër procedim me anë të të cilit autori priret ta çlirojë fjalën
nga referencat që i përkasin së njëjtës shkallë të asociacioneve ndjesore është Sinestezia. Duke e nxitur drejt një tonaliteti
afektiv që i shuan kufijtë e identifikimit të një forme ndjesore
me një tjetër të të njëjtit nivel, apo të një tingulli me një tingull
tjetër, ai prodhon, me guxim, realitete poetike që përziejnë dhe
evokojnë ndjeshmëri të sferave të ndryshme.
Një rast për ilustrim do të ishte poezia Ajër:
Është një ajër që tingëllin. Këputen telat
Dhe unë akordoj violinat e reja në erë.
Është një ajër që netëve vë vello të zezë
Dhe përsërit zëra e të vdekurve që mban në kujtesë,
Që nga dita e parë e botës.
Është një ajër ku unë ngjyros ylberë
Që shirat nuk i kanë njohur kurrë.[7]
Apo poezia “Çeli trëndafili”:
6 Po aty, fq. 15
7 Po aty, fq. 96
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Megjithatë e di: erdhi një trëndafil me shall
Dhe ishte një vajzë që çeli gjethe tek porta…[8]
Ky ilustrim i fundit mbase është rasti pikant i sinestezisë, ku
shohim të priten dy rrafshe ndjesore, të cilat e nxjerrin lexuesin
nga një ndjeshmëri e zakonshme. Ngatërrimi i sferave të ndijimit bëhet qëllim estetik i poezisë.
Si dominante bie në sy edhe dukuria e simulakrumit[9], një
fenomen që shtyhet në kohë deri tek Platoni, me konceptin e
tij të artit si kopje e kopjes. Simulakrumi është kopja që i ikën
modelit parak, një arsye kjo që Platoni t’i dëbojë poetët nga Republika e tij, përveç rastit kur ata i thurin lavde shtetit.
Në rastin e Frederikut, konceptin e simulakrumit e kapim në
dy aspekte:
Simulakrum në pozicionim të realitetit ku ndodhet
Poeti jeton në simulakrum, që na ngjan të jetë themeli (tharmi) i
krijimtarisë së tij. Ai ndjehet i pazoti jo vetëm ta jetojë realitetin
e njerëzve të zakonshëm, ku ka vend, bie fjala, për lumturinë,
por as nuk mund ta shpikë atë. Ai është i dënuar që në fëmijëri
të mos e njohë atë. Atë çfarë demostron në të gjithë veprën e tij,
mund t’ia gjejmë të deklaruar në një varg të vetëm, i cili mund
të mos bjerë fort në sy. Ky varg na shfaqet në formën e vetëpërcaktimit klasifikues për natyrën e krijimit të tij:
Sidoqoftë, unë mund të shkruaj lirika moderne,
Por për mua është tepër vonë të shpik gjëra që nuk ekzistojnë
Si për shembull lumturia
Çfarë ka ndodhur me të? Ai me ndjeshmërinë dhe imagjinatën
prej fëmije ka maskuar dhe shtrembëruar realitetin bazë. Teksa
rritet, me anën e poezisë ai shënon mungesën e atij realiteti
8 Dorëshkrim
9 Baudrillard, Jean, “XI. Holograms”. Simulacra and Simulations, London,
2007
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bazë, duke humbur marrëdhëniet me çdo realitet çfarëdoqoftë
për të arritur te simulakrumi i kulluar që përmendëm më sipër.
Nga katër fazat historike që përcakton teorizuesi i famshëm i
këtij fenomeni në kohët moderne, Jean Baudrillard (Bodrilar),
poezia e F. Rreshpjes mishëron vetëm tri:
– shmangia e modelit përfaqësues
– ikja nga mimesisi, me ngulmin për ta maskuar e shtrembëruar realitetin bazë nëpërmjet ndjeshmërisë dhe imagjinatës
(fjalët-figurat)
– humbja e marrëdhënieve me çfarëdo realiteti
Pra, mimesis, pasqyrimi i realiteti bazë mungon.
Simulakrum në mënyrën se si e përdor gjuhën
Për të treguar mënyrën sesi e përdor gjuhën, një shembull tipik
ilustrues mund të jetë poezia Kopshti. Titulli na jep një motiv të
njohur për çdo poet lirik, por vetëm kaq, sepse mënyra sesi përdoret gjuha, pranëvendosja e fjalëve (mbi zjarret e trëndafilave)
na e maskojnë plotësisht realitetin që shënjon titulli. Në këtë
rast mund të flitet për një gjuhë që, sipas Ilhan Berg-ut, ia kthen
shpinën lëndës së vet. Është kjo një gjuhë që tërhiqet në vetvete.
Një gjuhë që krijon vetveten.
Luanët e thyer të fëminisë
Pinë ujë te pusi i vjetër
Mbi zjarret e trëndafilave ngroh duart Sadiu
Me turbanin prej vese.[10]
Si përfundim mund të thuhet se poezia e F. Rreshpjes ruan
vlerën e modernitetit që në letërsinë perëndimore ka filluar me
pohimin e fuqisë interpretuese të gjuhës në poezi (Poe, Hopkins,
Mallarmé) kur ajo fiton domethënie e përmasa të reja në shtratin e poezisë bashkëkohore.

10 Rreshpja, F. Erdhi ora të vdes përsëri, Tiranë, 1994, Fq 16.
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IKJA NGA FUNKSIONALJA
Në mendimin zyrtar të viteve ’60-të, kohë kur u shfaq së pari
poeti Rreshpja, suksesi shihej te tematika, diçka që ilustrohet
me emrat e Llazar Siliqit e Dritëro Agollit, apo Ismail Kadaresë
e Fatos Arapit; të dytët edhe me prirje të reja formale. Si poet i
ri që kërkon suksesin, Rreshpja bëhet pjesë e këtij modeli, duke
ia arritur qëllimit, sepse një nga poema e tij, me tematikë të
angazhuar, por me formë të re për kohën, hyn në antologjinë
më të rëndësishme zyrtare të kohës, pa botuar më parë ndonjë
përmbledhje poezish më vete.
Në përmbledhjen e parë (1968), këtë “haraç” tematik do ta gjejmë te poezitë e poemat për partizanin, heronjtë e punës socialiste, aksionistët, lapidarët, ushtarët e revolucionit, ndërsa në
përmbledhjen e dytë (1973) do ta gjejmë te poezitë e poemat për
komisarin, hidrocentralet, 8 Nëntorin, 1 Majin etj., gjithmonë
duke pasur parasysh se, me anën e realizmit socialist, poezia
shqipe po njihte ndikimet futuriste dhe postfuturiste, sidomos
nga ndikimi majakovskian.
Vetëm kur shmangim shtresat soc-realiste të këtyre dy vëllimeve të para poetike, ndodhemi përpara zbulimit të Rreshpjes
si poet që u qëndron kohëve. Shohim se në disa fragmente poemash e poezish, ku u ikën temave të imponuara, duke ndërtuar
zërin unik të poetit, pamjet e thjeshta të sendeve të ngrihen deri
në simbole, prej nga bëjnë të dukshme e të prekshme forma të
tjera më të fshehura e më të përkryera: një ndjesi që do të bëhet
mbizotëruese në periudhën e dytë të krijimtarisë, ku do të duhet
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të flasim me një gjuhë tjetër, sepse tashmë jemi çliruar nga kompleksi tematik.
Në një shkrim redaksional të revistës “Nëntori”, të vitit 1973,
me titull “Probleme të poezisë sonë” dhe nëntitull “Kundër ndikimeve të huaja në poezi”, ku flitet për një diskutim krijues
të marsit të atij viti në Lidhjen e Shkrimtarëve të Shqipërisë,
gjejmë edhe këto rreshta: Rendja pas figurave e ka çuar ndonjë
poet gjer atje sa të spostojë mendimin dhe të nxjerrë figurën në
plan të parë. Kjo e bën poezinë të tingëllojë krejt formaliste. Ja
një shembull i tillë:
Mane, të varrosën në muzg
Kali yt që u bë vjeshtë
Hëngri gjelbërimin e pyllit
Dhe befas u bë dimër.
Poezia në fjalë mbyll periudhën e parë të kësaj krijimtarie
dhe shërben si hallkë lidhëse për atë që do të ringjallet pas 17
vjetësh, në epokën e lirë të demokracisë, sepse poetit i qe privuar liria dhe e drejta e botimit nga regjimi totalitar i kohës.
Paradoksalisht, kjo pikë e zgjedhur na shërben për të parë se
këto dy periudha krijimtarie do të kenë si dallime, ashtu edhe
të përbashkëta, por vetëm vitet ‘90-të dhanë atë liri që i shërbeu
gjetjes së zërit të mirëfilltë të poetit, krijimtarisë që ngjizet në
bazë të ligjësive të brendshme, pa ndikim nga jashtë. Tashti,
ndryshe nga krijuesit e tjerë të brezit të vet, për hir të një vepre
serioze dhe të mundit e të djersës që kërkon ajo, Frederik Rreshpjen e karakterizon pakënaqësia nga efektet e lehta e zgjidhjet
gjysmake. Mbetet mbase i vetmi poet i brezit që nuk ka tentuar
asnjëherë për të ribotuar në vitet ‘90-të pjesën e parë të krijimtarisë së tij, megjithëse nga krahasimi i teknikave të realizimit të vargut shihet se ajo periudhë e krijimtarisë i ka shërbyer
si “fletore ushtrimesh”, duke çuar përpara cilësitë e veta më të
mira në këtë drejtim. Ai të kujton Kavafin, si poet që në një moment pjekurie kap thelbin e asaj që duhet të jetë krijimtaria e
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tij e ardhme, apo Malarmenë, si poet që nuk i lejon vetes asgjë
të rastësishme, sado e bukur qoftë ajo, sepse çdo gjë duhet të
mbizotërohet deri në fund.
Ndryshe nga ç’kishte qenë kryesisht moda e shekullit XX, ai i
përket klasës së poetëve që kërkojnë ta mbyllin jetën e vet në
një libër. (Gjatë këtyre viteve i botohen mbi dy - tre vëllime, por
ato mund të shihen si variante të të njëjtit libër, të cilat mbartin
dhe transmetojnë zejen gjithnjë e më fine të një poeti të karakterizuar nga pakënaqësia e përjetshme për punën e vet.). Megjithëse tingëllon cinike, nga periudha e parë e krijimtarisë ai
mbart vetëm strofën e lartpërmendur, ku u cilësua “formalist”,
e cila nuk qe përfshirë nga dy librat e parë, por qe e botuar në
një revistë kulturore të kohës, shmangie që do ta ndjekë edhe
pas, sepse ngaqë ishte në kërkim të vazhdueshëm, herë pas here
botonte në organe të dorës së dytë apo të tretë. Këto vargje, që
përcaktojnë gjithë kuturisjen e ardhshme poetike, na ndihmojnë të kuptojmë se bërthama e tematikës dhe e teknikës së ardhme i ka rrënjët te periudha e parë, që u ndërpre në mënyrë të
dhunshme.
Vargjet e mësipërme na kujtojnë se sa e rëndësishme qe për këtë
poet krijimtaria popullore. Ato japin disa prej veçorive që ka
përdorur ky poet në raport me krijimtarinë e popullit, të tilla si:
- Apostrofimet e shpeshta:
Mane të varrosën në muzg/ Kali yt që u bë vjeshtë;
- Rimat s’kanë rëndësi (ato mund të jenë të rastit):
në rastin konkret, duke pasur parasysh një strofë klasike katërshe, nuk rimojnë as muzg me pyllit, as vjeshtë me dimër, megjithatë ne as që ndiejmë ndonjë mungesë;
- Metrika s’ka shtrëngesë:
vargu i parë ka 9 rrokje, vargu i dytë ka 8 rrokje, vargu i tretë
ka 9 rrokje, ndërsa vargu i katërt ka 7 rrokje;
- Nënlloji i baladës:
poezia ka tipologjinë e këtij nënlloji poetik;
- Karakteri i gjamës:
poezia përcjell jehonat e largëta, por të përpunuara të kësaj
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pjese të krijimtarisë popullore, një shembull të së cilës po e citojmë: I mjeri u, mik e ma i miri mik, i mjeri!/ Kur t’nisesh me
dalë prej ksaj shpi,/ Lamtumirë thuej, mal e vrri,/ Lamtumirë,
shokë e miqsi;
- Mbështetja në krijimtarinë popullore dhe përpunimi mjeshtëror:
poezia na kujton një krijim popullor, por që tejkalohet në sajë të
mjeshtërisë së një poeti modern, i cili e ka vetëm si bazë motivin
e caktuar popullor;
- Shfrytëzimi i elementeve piktorike përpara atyre tingëllore:
duke përdorur gjuhën kritike të Kutelit, do të thoshim se poezia
e Rreshpjes është më tepër një poezi e syrit sesa e veshit, një
premisë më tepër për të përforcuar idenë e raporteve të saj me
folklorin shqiptar.
Mirëpo, nga ana tjetër, poezia e Rreshpjes dominohet nga metafora, e cila, siç thotë Pipa, kur flet për Migjenin, nuk është
karakteristikë e poezisë shqipe, sepse në poezinë shqipe zakonisht është shpjeguese dhe ilustrative, e afërt me krahasimin.
Shqiptarët që priren të jenë realistë dhe praktikë, anojnë kah
një stil diskursiv, pa kalime te dhunshme apo kontraste të thella...
Por ndryshe nga Migjeni, Rreshpja pëlqen metaforën paralogjike. Shikon tek ajo fuqinë e njeriut, duke na kujtuar fjalët e
Ortega Y Gasset se ajo afrohet me magjinë dhe, si instrument
i krijimit, është harruar prej Zotit në brendësinë e krijesave të
veta...
Pas metaforave që përdor Rreshpja kemi humbjen e botës objektive, por bota e “krijuar” prej tyre tregon fuqinë e fituar, duke
marrë kujtimin e një pasqyre vërtet të veçantë të saj, dhe na
vjen ndërmend koncepti bodlerian se e çrregullta, domethënë
e papritura, e befta, habia, përbën një element thelbësor të së
bukurës, cilësi këto në fakt të barokut. Por, duke shkuar përtej
poetëve barokë, ku bashkohen më anë të arsyes dy elemente të
pavarura, shumë shpesh ai u heq pavarësinë edhe elementeve
që bashkon, duke krijuar një element të tretë, diçka që është
vetë simulakra bodrilariane. Me anë të një procesi të thjeshtë
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gjuhësor, metafora ngrihet në nivelin më të lartë të ndërlikueshmërisë poetike, duke na u shfaqur:
a) Brenda një shoqërimi fjalësh njëra humbet kuptimin e zakonshëm dhe përdorimi i ri fiton një informacion më të madh
kulturor, si në format –
folklori i zogjve;
itakat e legjendave;
shtëpia e gjetheve
b) Animizim i natyrës (metaforë folje), si në format –
fshihet era në legjendë;
hëna vizaton;
shqetësohet zogu i pritjes;
flenë stinët;
vallëzon mermeri i legjendave
c) Krahasim që bëhet në mendjen tonë, përtej krahasimit të zakonshëm, si në format –
reja gri si mall i harruar;
dëbora si një perëndi ilire
ç) Metaforë epitet (epitet metaforik), si në format –
druri i trishtuar;
dëbora e thinjur;
hëna e pikëlluar
d) Nga kuptimi i ngjashmërisë, si në format –
unë kam qenë trishtimi i botës;
një mjegull quhet: akuarel i lëvizshëm
Kemi edhe disa cilësi të tjera të poetikës manieriste dhe baroke
te ky poet, ku rreshtojmë:
a) Katakrezë –
mermeri i thyer i Perëndisë së Humbjes;
kënga e artë e lamtumirës
Epitetet i thyer, e artë rigjallërojnë disa forma që po shkojnë
drejt gjuhës së folur. b) Oksimoron –
o e verbra madhështore;
o fat budalla;
një kalë i vdekur vrapon nëpër shpat;
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rri sonte te unë
sa të bëhen trëndafilat e drurëve të vdekur;
Është e qartë për të gjithë se bashkimi i veçantë i fjalëve ka
shmangur kuptimin e njohur të dy elementeve që përplasen,
pasi nuk logjika nuk e pranon të vrapojë një kalë i vdekur.
c) Sinestezia –
Megjithatë e di: erdhi një trëndafil me shall
Dhe ishte një vajzë që çeli gjethe tek porta…
Shohim të priten dy rrafshe ndjesore, të cilat e nxjerrin lexuesin
nga një ndjeshmëri e zakonshme. Ngatërrimi i sferave të ndijimit bëhet qëllim estetik i poezisë.
Duhet të theksojmë se, edhe pse të kujton poetikat manieriste e
baroke, kjo poezi ruan vlerën e modernitetit që në letërsinë perëndimore ka filluar me pohimin e fuqisë interpretuese të gjuhës në
poezi (Poe, Hopkins, Mallarmé), kur ajo fiton domethënie e përmasa të reja në shtratin e poezisë bashkëkohore.
Nga letërsia botërore, modelin e Rreshpjes mund ta gjejmë te
poeti nobelist W.B.Yeats (1865-1939). Edhe për të thuhet se, po
ta kishte mbyllur krijimtarinë në vitin 1900, sot do të quhej një
poet minor, megjithëse ndonjë nga poezitë e asaj periudhe është
nga më antologjiket, si për shembull poezia Ujdhesa e liqenit
Inesfree. Mirëpo pas kësaj periudhe, nën ndikimin e poezisë
moderniste (Pound-i bëhet sekretari tij personal), ai bëhet njëri
nga poetët më të mëdhenj të gjuhës angleze në përgjithësi, si
autori i disa poezive emblematike, ku renditen Mjellmat e egra
në Coole, Leda dhe mjellma, Drejt Bizantit, Bizant dhe Vizita
në shkollë. Madje, një pjesë të shkruara pas çmimit Nobel.
Shembujt e përmendur na ndihmojnë të arrijmë në përfundimin
se zhvendosja e perspektivave letrare nxit një (ri)lexim jashtë
konvencioneve dhe postulateve, që mund të kenë kushtëzuar më
parë studimin e një letërsie.
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KOPSHTI
Është kopshti ku kënga ime ka një statujë.
Luanët e thyer të fëminisë
Pinë ujë te pusi i vjetër,
Mbi zjarret e trëndafilave ngroh duart Saadiu
Shpesh nga mitet dalin satirët
Dhe hapin dyert e mbyllura të hijeve
Vështron shtigjet e natës jasemini
Dhe drita e bardhë i rrjedh nga gishtërinjtë.
Narçizi nxjerr supet nga gonxhet,
I pikëlluar nga magjia e vet
Hëna dhe zanat fshihen
Dhe vështrojnë pas gjethesh.
Është kopshti ku kam një statujë
Bërë prej ngjyrash e gjethesh,
Ndiej në ballë daltat e pranverës
Që, nga bari, sytë e mi gdhend.
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PËRDITË IKIN STINËT
Fluturuan tri rosa në qiell,
Shpirtra të pyjeve të harruar,
Tingulli i këmbanës, si gjëmim hane
Këndoj rekuiemin e yjeve të rrëzuar.
Një vetëtimë e plagosur ra diku,
Si shpata e një klithme,
Mbi tokën e lodhur prej qiejve
Verbuar nga bronxi i shirave.
Fluturuan tri rosa në qiell,
Tri re dhe tri erëra.
O ju, shpirtrat e pyjeve,
Mbështjellur me dimrin e dhembjes.
Ç’të bëj në këtë peisazh?
Shpjermëni tek lumi që vdiq,
Në se kufomën e tij s’e kanë shpënë,
Erërat në qiell.
O Zot! Nga ç’qiell ra tërë kjo dhembje,
Që hënëzoi këtë dimër?
Përditë ikin shpirtrat e botës,
Përditë fluturojnë stinët.
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VJESHTË 1990
Qan dreri në korie dhe lotët bëhen shi;
Trishtohet era mbi shkëmb
Nuk ka më gjethe të gjelbra. Po bien,
Ëndërrat e pyjeve një nga një.
Ikin zogjtë nga shkretimi i drurëve;,
Lamtumirë, o pyje të Ballkanit!
Veç nën një ferrë kaltëron ende
Vjollca e fundit e këngës së bilbilit.
Ardhtë një vjeshtë pa shtegtim zogjsh!
Ardhtë një Zot, vëntë dorë mbi stinët!

POEZIA
Në atë shteg ku kaloj unë e ka kasollen vjeshta
Bile të gjitha stinët janë fqinjë.
Një beng, si stradivarius,
Më mëson mua folklorin e zogjve.
Kasolle prej hëne! Nën qiellin tërë shi
Pikë-pikë mbi çatinë e kaltër
Trishtimi i djalërisë…
Mbeti tek xhami i plasur i dritares sate
Vështrimi im i thyer.
Unë vetëm u bëj nga një vizitë stinëve, o njerëz,
Kurse zemrën e kam tek ju.
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VINJETË
Një shelg i vetmuar, mbuluar me dimër
Braktisur nga zogjtë dhe gjethet:
Era, si ketër, kërcen mbi drurin
Me boçen e shiut ndër dhëmbë.
Netët e lumtura, si zilka
Tringëllijnë në degët e kujtesës…
Vizatihen në sfond të vetëtimave
Hënëzat që hëngrën dhentë e vjeshtës.
Rënë nga xhami i thyer i qiellit
Kristal’ i akullt yllëzon netëve
Dhe mbi pastelet e borës mardhet
Shelgu i trishtuar, fatkeq si Serembe.

ËSHTË NJË ZOG…
Është një zog që vajton dit’e natë
Fshehur tek shtëpia e gjetheve.
Si na erdhi kjo stinë me emrin harrim!
Si na erdhi kjo stinë me emrin dimër!
U shuan yjet në pëllëmbët e mia
Dhe sytë e tu u bënë dimër.
E kam ditur ç’braktisje më pret,
Motit ky zog ma ka thënë.
Do të bëhem vjeshtë dhe do të shkoj
Të vdes tek shtëpia e gjetheve.
Shtëpia e gjetheve kyçur me hënë.
O zot! Nuk kam as ku të vdes…
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KUAREL
Shkallë-shkallë nëpër muzg ylli ngjitet në heshtje
Me sytë plot lotë.
Trëndafili çeli në kopsht, mu si një psherëtimë.
Zëra të largët vijnë e vdesin te kjo erë.
Zemra ime, si më harrove kështu?

REKUIEM
Noton në përrua, me gjethe mbështjellë
Një ditë e vdekur vjeshte
Dhe shtergët e fundit kaluan të ngrirë
Me sytë e verdhë, në heshtje.
Rrëzohet nga drurët trishtimi i borës,
Lugina me hënë e lyer
Dhe drerët e erës vënë kujen me dhembje,
Me brirët prej akulli thyer.
Më vdiq dhe kjo vjeshtë, më shkoi dhe kjo ditë
Qefinin me gjethe të tharë…
O dimri i drerëve me brirët në erë,
Kë vjeshtë të qajmë më parë?

TRËNDAFILAT E FËMINISË
Asokohe dhe ngjyrat ishin shpirtra.
Në fund të kopshtit banonte mitologjia
Në një olimp trëndafilash.
Këndonin këngë dhe tregonin legjenda...
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Ah, tërë trëndafilave të botës do t’u bie më gjunj,
Veç ato legjenda s’kam për t’i dëgjuar më kurrë.
Yjet bëheshin trishtila në dritare
Ngjyer me magjinë e pyjeve të largët.
Por tani olimpin e trëndafilave e humba përgjithnjë.
Si perënditë e rrëzuara ilire.

KUAJT E MARSIT
Atje poshtë në luginë më presin kuajt e marsit
Nën një hënë që më do.
Pranvera çdo ditë gdhend në celulozë zërin tim
Mbështjellë egërsisht me thikat e gjetheve.
Isha nisur të vdes për këtë tokë të lashtë
Statujash të gërryera nga uria.
Kuajt e marsit do të hingëllinin mbi mua
Nën hënën e një nate të prerë përgjysmë.
O toka ime, nën një ajër tingëllonjës daullesh!
Në çdo gur është fshehur një statujë nëne.
Anës detit ilir, mitet, çdo natë
Dalin nga amforat me sytë plot lotë.

ZOG I VOGËL
Tani ti do të ikësh qiejve.
Por akoma fluturimi yt rri në duart e mia.
Mos i harro duart e mia!
Në një çerdhe të tillë njerëzore s’ke për t’u prehur kurrë më.
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Shko, të presin qiejt!
Shumë gjëra i kam lëshuar me duart e mia.
Kam pasur shumë dashuri që ikën një nga një...
Eh, fluturoi dhe ku gëzim i fundit.
Hija e tij u bë hënë dhe ra në det.

KY SHI SONTE
Qerrja e shiut mbjell pellgje nëpër natë
Dhe ikën pyjeve me vërtik.
Qerrtari i zi nëpër kodra
I bie vjeshtës me kamzhik.
Tërë verës portretet tona vareshin nëpër gjeth.
Edhe zëri im varej.
Tani bromuri i argjendit të diellit
Tretet i zbardhur në shi.
Lëkundet qerrja e pikëlluar e shiut
Te lumi me brigjet e zhveshura
Dhe rrodhën te varreza e detit
Gjethet që harroi vjeshta.
Qerrtari i zi nëpër kodra
Përzë vjeshtën pa mëshirë.
Po vjen perandoria e Ftohtë e dimrit:
Oh! Sa do të ngrijmë, zemra ime!
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ARLEKINËT
Ikën arlekinët e trembur nën çatinë e përrallës
Kur putha për herën e parë.
Qau vajza e vogël: por kushedi
Ndoshta qau fëminia. Në kopsht,
Nga dritarja e përrallës, arlekinët
Vështronin të trishtuar, tërë lotë.
Nuk desha t’i tremb arlekinët e mirë,
Nuk desha, por nuk bëhej ndryshe
Se nën çdo mollë, bile nën çdo dru
Kurdoherë një Evë më priste.

VERA QË SHKOI
Vera që shkoi i pikëlloi qiejt
Si pikëllohem unë për ty.
Mbi plazhet e shkreta, tërë dhëmbje
Ulurijnë rrufetë me kuje.
Diku anës qyteteve me mjegull
U shfaqën karvanet e tetorit,
Folklori i harruar i qeraxhinjve
Dhe mushkat ngarkuar me shi.

DET
Hëna ikën nëpër mjegulla
Si varka e dhëmbjes ime.
Ëndrra ime për ishujt e kaltër
Nëpër dhëmbje, nëpër hënë!
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Gdhenda në breg të detit pikëllimin tim.
Vinë dallgët dhe bëhen lotë
Si lotët e miteve te statuja ime,
Por mua asnjë vdekje nuk më zë.
Perëndimi si vrasë me thika ndër duar
Nëpër dhëmbje, nëpër hënë.
Tërë jeta ime si këto ujra nën thika,
Por mua asnjë vdekje nuk më zë.

ZOGJTË
Gruri fle nën dëborë.
Fusha tërë dimër nën yjet e ftohtë.
Vetëm zogjtë sillen si aviona të hutuar.
Ku e keni aerodromin, o zogj?
Trokiti në dritare dimri i kontinentit
Dhe ti kujtove se jam unë që po vij.
Jo, dimri e ka shtëpinë në fushë,
Vetëm unë e kam shtëpinë tek ti.
Por, kur vijnë zogjtë mos harro
Të hapësh dritaret tejembanë
Se, sigurisht, zogjtë nuk janë dimër,
As aerodrome nuk kanë.

DËBORA E SHTATORIT
Pranvera shkoi
Hëna s’do t’i vizatojë më drurët
As çerdhet e braktisura netëve.
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Dua të bëhem shtator
Të shpërndaj vjeshtën mbi pyje
Por dëbora, si një perëndi ilire,
E ktheu gjithë botën në mermer
Që të gdhend dashurinë time.
O perëndia ilire e dëborës
Bëmë një orakull për dashurinë!

OREMUS
Një zog i kaltër këndoi mbi drurët
Këngën e artë të lamtumirës.
Vetmia, mbi supin tim,
Rëndon e bëhet dru.
Thuaje lamtumirën e zogut dhe ujit!
Alo, qiell i vjeshtës, alo!
Këndoj për tërë ata që ikin
Dhe s’kthehen kurrë më
Dhe për tërë të braktisurit
Dinjitozë deri në dhembje.

TESTAMENT
Që fëmijë e kam kuptuar se kisha lindur i mallkuar me art.
Gjërat i shihja ndryshe:
Nëpër shirat e vdekur peshqit fluturonin drejt qiellit e bënin
çerdhe te yjet. Në vend të borës binin zogj në çdo dru.
Era si ketër brente degët.
Qante mbi mua nëna, shënmëria ime. Ave nëna ime!
Mos e pastë njeri këtë fat!
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Kam dashuruar një Afërditë në Olimpin e trëndafilave.
Pastaj erdhe ti tërë ikje.
Më vonë vije vetëm nëpër ëndrra, si perënditë ilire.
Kështu iku edhe rinia, filigrami i djalërisë,
I mallkuar me art.
Mos e pastë njeri këtë fat!
Tani që po vdes ëndërroj vetëm një kryq te koka
Dhe të harrohem se nuk dua që edhe pas vdekjes
Të më ndjekë mallkimi i artit.
Mos e pastë njeri këtë fat!
Po kur të vdes portreti im ka për t’u shfaqur nëpër gjethe
Se unë kam pasur miqësi me çdo dru.
Në stinën kur bien gjethet
Do të bien edhe sytë e mi.
Tani e tutje shirat do jenë lotët e mi.
Mos e pastë njeri këtë fat!

QIELLI I DJALËRISË
Qielli i djalërisë në sqep të një zogu
Ra mbi korijen e fjetur;
Nga Kashta e Kumtrit bie dhe bie
Tërfil’ i artë i qiejve.
Këmbënëzat e yjeve lëkunden me hare,
Prerë nga hëna e majit.
Qiell’i djalërisë në sqep të një zogu
U zhduk pas portës së ylbereve.
Zhduket pas portës së ylbereve djalëria
Dhe mua trishtimi më mbulon
Nën një hënë që nuk di të buzëqeshë,
Në një botë që nuk më kupton.
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DIKU, KUDO
Shi, ti fëmijë i vockël që qan prej mijëra vitesh
Për ditën tënde të pangushëlluar!
Shfaqet dhe zhduket Itaka
Nën pasione vetëtimash.
Përditë më duhet të nxitoj drejt diçkaje që nuk është
Por nuk jam një Odise i shpikur.
Eh, Itakën time e kam shpikur vetë
Se kam nevojë të domosdoshme për ishuj.

LAMTUMIRË
Perënditë ilire skalitur në mjegulla
Vdesin në horizont.
Fati im prej duralumini
Nëpër vdekje perëndish.
Fluturon nëpër iliadën e shkrepave
Fati im tërë gjëmë.
Dhembja ime ulërin nëpër qiell
Sa tërë avionët e botës.
Lamtumirë! Fati im i rrëzuar diku
Do mos ngrihet kurrë më.
Jo, unë nuk desha të ik nëpër qiej,
Unë desha të ik nëpër këngë.

KUR VDESIN HËNËZAT
Xhindi i vogël i përrallës
Hedh yje në pellgun e hijeve;
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Te dritarja e gjetheve pashë
Hënën e shuar nga shiu.
Kur vdesin hënëzat, kur vdesin yjet
Jam si dikur fëmijë i dhembshur:
Qëllon që qaj i vetmuar
Mbi dritën e duarve të hënës.
Qëllon që qaj edhe për zogjtë
E trokas te gërmadhat e çerdheve
Pastaj u shpjegoj zogjve
Që edhe unë jam në këtë botë pa fole.

PRELUD
O ajër i mbrëmjes mbështillmë, erdhi ora të vdes
përsëri!
Kur të mbyllen sytë e mi, nuk do të ketë më det
Për varkat e lotëve.
Po shkoj dhe shirat po i lë të kyçura.
Por unë do të kthehem përsëri në çdo stinë që të dua.
Unë kam qenë trishtimi i botës.
O ajër i mbrëmjes mbështillmë, erdhi ora të vdes
përsëri!

SHI HËNE
Si arlekin që del për shëtitje
Në kopshtin e harruar të fëminisë,
Hëna e pikëlluar nëpër re
Shkel mbi degët e shirave.
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Liqeni i vetmuar në breg të natës
Shqetësohet në krahët e erës
Dhe thellë sirena e dallgës së kaltër
Loton mbi fytyrën e fjetur të legjendës.
Yjet në asfalt si perëndim i thyer
Dhe plepat si murgjër të zinj.
Fshehur pas drurëve, diku përgjon
Vrasësi i vjetër: trishtimi.
Eh, mundet që thika e trishtimit
Diku përdhe ka për të më lënë.
Fshehur nën një perëndim të thyer.
Fshehur nën shira hëne…

NË RRAFSHIRËN E SHKRETË
Mbi rrafshirën e shkretë hënore
Ikën një tufë me pata drejt kories,
Tërë hir legjende
S’i dua diskot e xhamta.
Bile me këtë botë gjë më nuk më lidh.
Vetëm për drurët më merr malli shumë,
Se me çdo dru kam lidhur miqësi.
Dua të vdes në një ditë vjeshte
Të vdes atje te shtëpia e gjetheve
Dhe një tufë me pata të ikin mbi mua
Një tufë me pata tërë hir legjende.
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FATI IM
I.
Një ujvarë e vogël vetmon lart në mal
Dhe lot me ylberët.
Mjegulla e hollë, ndanë dritares sime
Qan me lot shiu.
Shpirti i vjeshtës, në shkretirën e gurit
Ulërin i trishtuar.
Vdekja e ylberëve më ra në qiell
Dhe vdekja e gjetheve në duar.
Tërë shtegëtarët po ikin, ti o zog, mos shko!
Të gjithë e kemi nga një palmë që diku na thërret
Dhe udhë e vjetër rri varur mbi shkrepa,
Si patkoi i fatit tek dera e këngës.
II.
Unë për fatin tim pikëllohem vetë
Po, po! S’dua të pikëllohet kush për fatin tim.
Më ndjek pas Perëndia e Humbjes
Me mermerin e thyer në luftra pa kuptim.
Mirëpo unë jam një pagan i vjetër;
Pa këtë fat të keq nuk ndihem mirë,
Çdo njeri e ka një fjalë ku vë kryet
Kam edhe unë për prehje dhembjen time.
E çdo të preferoja tjetër për veç luftës
I ndjekur pas nga ky fat budalla?
Vërtet që kam fituar shumë pak në këtë jetë,
Por humbjet i kam patur të mëdha.
S’dua të trishtohet kush për fatin tim,
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Se për fatin tim trishtohem vetë;
Mermeri i thyer i perëndisë së humbjes:
Tërë lavdia ime kjo ka për të qenë.

QYQJA
Ra gjeth’i parë dhe shpalli vjeshtën
Këndon qyqja se na iku behari.
Mjerë ju drurë me krahët zbuluar në shi!
Përroi plak ikën në verbërinë e vet
gur më gur me hënën e vjeshtës nëpër duar.
Qan qyqja vjeshtën e botës
po mua dimri i fjalëve më pret te porta.

SHTEGTAR
Hënë s’ka, yje s’ka.
Ecën vetmia me bijtë e saj.
Asnjeri s’më pret te porta, vetëm trishtimi
Dhe trëndafilat tërë ankth.
Nata dremit te ajri i dritares.
Ku janë gdhendur sytë e mi në moment pikëllimi.
Hënë s’ka, yje s’ka.
Ecën vetmia me bijtë e saj.
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SHIU I FUNDIT
Trak-truk. Shi i verbër si at i poetëve
Duke kërkuar kështjellat.
Mijëra dashuri rendin nën qiellin e ultë,
Takohen dhe ndahen si vetëtimat.
Te dritarja çeli si dhembje trëndafili.
O Zot, sa lule të humbura!
Një këtu, një aty trëndafilat e vdekur.
Pikë-pikë bien shpirtrat dimërorë.
Nëpër muzgun e ngjyer me ajër.
Dikur, djalë i ri dhe i lumtur, e pata kuptuar
Që tërë shirat e botës binin për mua.
Por tani pas kaq vitesh, sigurisht
Nuk ka asnjë kuptim që bie shi.

STUHI
Hënëza krahthyer pas çative
Fshihet në çerdhen e ujërave.
Vështron si rendin mamuthët e natës,
Nga varka e shiut, Noe i pikëlluar.
Mamuthët e natës, të egër dhe madhështorë,
U hapën rreth meje me bujë.
Shthuret shiu si çadër ciganësh
Tendosur nga litarët e ujërave.
Jam cigan i shirave dhe stuhive,
Jma Noe i zemëruar me tërë peizazhet;
Me varkën e shiut më ndjek pas kudo
Fati im prej shpate.
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PËRGJITHMONË
Në asnjë dorë të botës nuk më zë gjumi
Isha mësuar me kokën në duart e tua.
E ke ditur që kam diçka nga deti
Breg më breg dhe gjumi s‘më zë…
Ah, isha mësuar me kokën në duart e tua
Tani dhe brigjet më gjumi s’i zë.

TORS
Dil nga mbretëria e gurit!
Kam kaq kohë që trokas te mermerët,
Njëmijë vjet dhe dymijë vjet.
Jemi puthur nëpër iliadat e vjetra
Kur lirës i binin homerët.
O hënë e shiut,
bëje një iliadë për mua
Kur të rrëzohet edhe troja e fundit!
Rri kyçur në gur zemra ime,
njëmijë vjet dhe dymijë vjet.

VETMI
Nga doli kjo vetmi kështu? Më përpara nuk ishte
Tani ngre mure
Dhe mbi ta pikon loti i hënës.
S’kam për t’i parë më drurët që bëhen shpirtra
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As pulëbardhat që vdesin në horizont.
As xhadenë e pikëlluar ku baresin vrasësit e vdekur.
As liqenin, as erën e zezë dhe të heshtur të muzgut.
Kudo vetmia ka ngritur muret e saj.
Nga doli kjo vetmi shekullore? Më përpara nuk ishte.
S’kam për ta parë më këtë qytet me kalldrëmet e vjetra
Ngrënë nga patkonjtë e legjendave,
As kështjellën e ngritur mbi sytë e një gruaje,
As minaretë e holla si klithma,
As të gjallët dhe as të vdekurit.

RRI E RRI
Yll i mbrëmjes
Ti me këngën tënde në kafazin e muzgut
Më kujton sytë e saj
Në ngjyrën e detit kur ikin anijet
Rri e rri, druri i pritjes çeli gjethe
Zogjtë e trishtimit dalin te dyert e çerdheve
Druri i pritjes u vesh me vjeshtë
Rrufetë u bien kambanave
Në ajrin e ngjyer me mbrëmje
Druri i pritjes u bë dimër
Çeli dëbora lule te dera
Vetëm tani që u sosën stinët
E kam kuptuar që dashuria s’të sjell në këtë botë
Megjithatë, çdo ditë ngre ura e rrugë.
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SHTËPIA E KËNGËS
Shtëpi e vjetër kulmrrëzuar si fati im,
Shteg’ mbuluar me lule harresë.
Shkoi dhe bardi plak me lahutë.
Me sytë prej mermeri të verbër.
Tani edhe mua te balli
Çdo ditë më rëndon një mermer i verbër;
Po shkoj edhe unë mbi lule-harrese,
Po shkoj edhe unë n’shtegun e vjetër.
O shtëpi kulmrrëzuar, ç’qe ky fat?
Sytë e mermertë i kemi pasë
Koha jonë ka kuaj prej druri,
Por koha jonë nuk ka Iliadë.
Ç’të këndojmë iliada të stisura?
Ç’të këndojmë akilët e gënjeshtërt?
Homerin e bënë heronjtë.
Homerin nuk e bëri talenti.

DUKE U KTHYER NË VENDLINDJE
Në prag të periferisë më rrethuan zogjtë.
Erdha nga fushat, prandaj m’u bë kjo pritje
madhështore.
Miq fluturakë, unë ju dua!
Dashuria juaj më ka shqetësuar
Më shumë se format moderne të vjershave.
Në jetën time kam bërë qindra kafaze,
por kurdoherë me porta të hapura.
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Bile dhe fëmininë e mbaj mend si pëllumb,
Pezull mbi paqen mëngjesore.
Dhe tani jam i gëzuar që e di
Se kam qenë në kujtesën tuaj që ikte qiejve.

ÇELI TRËNDAFILI
Çeli trëndafili i kuq te porta në mëngjes
Si vetëtimë.
Kështu erdhi dikur një vajzë me shall të kuq
E trokiti tek porta.
Tani nuk jam më i ri dhe ngjyrat i ngatërroj.
Ndofta ky është një trëndafil i bardhë.
Ndofta ky është një trëndafil blu.
Megjithatë e di: erdhi një trëndafil me shall
Dhe ishte një vajzë që çeli gjethe tek porta…

KJO PRANVERË
Eja me mua në kopsht
Tani që dimri iku dhe tërë dëborërat kanë rënë
Nga drurët zbresin ca statuja ajri
Dhe çelin sytë e luleve që flenë.
Por tani që nëna nuk është
Hapen dyert e hijeve e dalin perënditë ilire
Me turinjtë e prerë nga mjegullat e lashta
E trëndafilat janë mbyllur në pikëllimin e vet.
Eja të dalim në kopsht
Por nëna nuk është më!
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DHEMBJE
Ngjitet malli nëpër rrënjë e bëhet lule…
O druri i qershisë që të mbolli nëna ime,
Unë jam vëllai yt!
Të dy me duart e saj në përkundi ajo:
Rritu, rritu, o biri im!
Rritu, rritu, o druri i qershisë!
Eh, nëna ime nga njëra klasë te tjetra
-Bir! janë zemëruar perënditë
Sa mirë kur ishit të vegjël
Dhe i faleshin tok shën Mërisë.
Përkund era pikëllimin e luleve,
A ndoshta duart e nënës vizatuar në erë.
Rritu, rritu, druri i qershisë!
Unë s’kam për të lulëzuar më.

MOJ KAPELJA IME E VJETËR
Rrugë, re. Përpara hieroglifja e madhe e ditës.
Kyçin e saj e mban nata.
Lumi Je është shumë larg
Po mua pse më ze malli për toka që nuk i kam parë kurrë?
Vetëm zërin e tyre e kam parë te Li Bo.
Verës që shkoi kisha një stap që u bë shelg te prroi i vjetër.
Do vinë zogjtë, do bëjnë fole
Dhe ne nuk do të jemi më të vetmuar
Moj kapelja ime e vjetër.
Deri në ditën e gjahtarëve.
Gjahtarëve të mallkuar.
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DOMINANTJA
Shkurtimisht, tri fazat e para të kërkimit formalist qenë karakterizuar nga: 1. Shqyrtim i aspekteve tingullore të një vepre letrare; 2. Probleme të kuptimit brenda kornizës së poetikës; 3.
Integrimi i tingullit dhe kuptimit në një njësi të pandashme.
Veçanërisht gjatë fazës së fundit u bë i frytshëm koncepti i dominantes; ai ishte një nga konceptet më thelbësore, më të përpunuara dhe më produktive në teorinë e formalizmit rus. Dominantja mund të përkufizohet si elementi vatër i një vepre arti;
ajo drejton, përcakton dhe transformon elementet e tjera. Është
dominantja që siguron tërësinë e strukturës.
Dominantja specifikon veprën. Tipari specifik i gjuhës së
vargëzuar është stili prozodik, forma e tij në vargje. Kjo mund
të ngjajë thjesht si një tautologji: vargu është varg. Megjithatë, ne
duhet ta kemi të ngulitur në mendje faktin, se elementi që specifikon
një lloj të caktuar gjuhe është ai që dominon të tërë strukturën
dhe vepron si një përbërës i domosdoshëm dhe i patjetërsueshëm,
duke sunduar mbi elementet e tjera dhe duke ushtruar ndikimin e
tij të drejtpërdrejtë mbi to. Megjithatë, vargu, nga ana tjetër, nuk
është një koncept i thjeshtë dhe as një njësi e pandashme. Vargu
në vetvete është një sistem vlerash dhe si çdo sistem vlerash ka
hierarkinë e tij të vlerave të larta dhe të ulëta dhe midis tyre ka
edhe një vlerë të veçantë,siç është dominantja, pa të cilën (brenda
kornizës së një periudhe letrare të caktuar dhe një prirje artistike
të caktuar) vargu nuk mund të konceptohet e as të çmohet si i tillë.
Për shembull, në poezinë çeke të shek. XIV shenja e detyrueshme
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e vargut ishte rima dhe jo skema rrokjesore, por megjithatë ekzistonin poema me numër të ndryshëm rrokjesh brenda vargjeve (të
quajtura vargje “të pamatshme”) që, sidoqoftë, ishin konsideruar si
poezi, kur kemi parasysh se vargjet e parimuara nuk pranoheshin në këtë periudhë. Nga ana tjetër, në poezinë realiste çeke të
gjysmës së dytë të shek. XIX, rima konsiderohej si një mjet jo i domosdoshëm, ndërsa skema rrokjesore si një element i detyrueshëm
dhe i patjetërsueshëm, pa të cilin vargu nuk mund të ishte varg;
nga pikëpamja e kësaj shkolle, vargu i lirë gjykohej si një aritmi e
papranueshme. Në ditët e sotme kur çekët kanë kultivuar vargun
e lirë modern, as rima dhe as modeli rrokjesor nuk janë elemente
të detyrueshme për vargun; tani, elementi i detyrueshëm mbetet
intonacioni - intonacioni bëhet dominantja e vargut. Nëse do të
krahasonim vargun e matur të Aleksandreis së vjetër çeke, vargun
e rimuar të periudhës realiste dhe vargun e matur e të rimuar të
periudhës së tanishme, atëherë do të vinim re praninë e të njëjtave
elemente në të tria rastet: rimës, një skeme rrokjesore dhe një
njësie intonative, por të renditura sipas një hierarkie të ndryshme
vlerash, një specifikimi të ndryshëm të elementeve të nevojshme
dhe të detyrueshme. Janë pikërisht këto elemente specifike që
përcaktojnë rolin dhe strukturën e elementëve të tjera.
Praninë e një dominanteje mund ta kërkojmë jo vetëm në veprën poetike të një artisti të veçantë, jo vetëm në një kanon poetik apo në tërësinë e normave të një shkolle poetike të caktuar,
por gjithashtu edhe në artin e një epoke të caktuar, të parë si
një tërësi e veçantë. Për shembull, është e dukshme që në artin
e Rilindjes si dominante, si pika më e lartë e kriterit estetik
të kohës, ka shërbyer paraqitja nëpërmjet arteve vizuale. Artet e tjera orientoheshin drejt arteve vizuale dhe çmoheshin
sipas shkallës së afërsisë që kishin me to. Nga ana tjetër, në
periudhën romantike vlera më e lartë i ishte caktuar muzikës.
Prandaj poezia romantike u orientua drejt muzikës; vargu i saj
ishte muzikalisht i organizuar; intonacioni i vargut imitonte
melodinë e muzikës. Ky përqendrim mbi një dominante - e cila,
në të vërtetë, është e jashtme për veprën poetike - ndryshon në
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thelb strukturën e poemës në lidhje me organizimin tingullor,
strukturën sintaktike dhe figuracionin; ndryshon kriteret e organizimit metrik dhe strofik të poemës si dhe të ndërtimit të
saj. Në estetikën realiste dominante bëhet arti verbal dhe, si
rrjedhojë, vlerat poetike modifikohen në përputhje me të (dominanten).
Për më tepër, përkufizimi i një vepre artistike, në krahasim me
tërësitë e vlerave të tjera kulturore, ndryshon shumë në momentin që koncepti i dominantes merret si pikënisje. Kështu,
për shembull, marrëdhënia ndërmjet një vepre poetike dhe
mënyrave të tjera të komunikimit verbal kërkon një përcaktim
më të saktë. Vendosja e shenjës së barazimit mes një vepre poetike dhe funksionit estetik, apo më saktë, funksionit poetik (sa
i përket vepra që kanë si mjet shprehje fjalën), është karakteristikë e periudhave që patën si devizë artin e pastër, artin për
art, artin që i mjafton vetvetja. Edhe në hapat e parë të shkollës
formaliste, mund të vërehen gjurmë të dukshme të një barazimi të tillë. Mirëpo, ky barazim është, pa dyshim, i gabuar: një
vepër poetike nuk mund të kufizohet vetëm në funksionin e saj
estetik, sepse ka edhe shumë funksione të tjera. Në të vërtetë,
qëllimet e një vepre poetike shpesh janë të lidhura me filozofinë, me didaktikat sociale etj. Vepra poetike nuk rrudhet vetëm
te funksioni i saj estetik, ngjashëm, edhe funksioni estetik nuk
kufizohet vetëm në veprën poetike; fjalimi i një oratori, bisedat
e përditshme, artikujt e gazetave, reklamat, traktatet shkencore - të gjitha këto i bëjnë vend funksionit estetik, dhe shpesh
i përdorin fjalët në vetvete dhe për vetvete, jo thjesht si mjet
referencial.
Në të kundërt me qëndrimin monist rri pikëpamja mekaniciste, e cila i njeh veprës poetike një shumësi funksionesh dhe
e vlerëson veprën, qëllimisht apo jo, si një grumbullim mekanik funksionesh. Sepse, në fakt, një vepër poetike ka po ashtu
një funksion referencial, i cili, ndonjëherë, është vlerësuar prej
ithtarëve të këtij qëndrimi si një dokument i thjeshtë mbi historinë kulturore, marrëdhëniet shoqërore ose si biografi.
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Përkundër qëndrimit të njëanshëm të ithtarëve të monizmit dhe
pluralizmit, ekziston një pikëpamje tjetër e cila ndërthur funksionet e shumëfishta të një vepre poetike me kuptimin tërësor
të saj, që do të thotë se i jep rëndësi asaj që i jep veprës poetike
njësinë dhe vetëqenësinë e saj. Nga kjo pikëpamje, një vepër
poetike nuk mund të përkufizohet si një vepër që përmbush
vetëm një funksion estetik dhe as si një vepër që plotëson një
funksion estetik paralelisht me funksionet e tjera, por më saktë
ajo përkufizohet si një mesazh verbal, funksioni estetik i të cilit
është dominantja e tij. Sigurisht, shenjat që zbulojnë funksionin
estetik nuk janë të pandryshueshme dhe as gjithmonë të njëjta.
Megjithatë, çdo kod poetik, çdo tërësi normash poetike përfshin
elemente të domosdoshme dhe të dallueshme, pa të cilat vepra
nuk mund të identifikohet si poetike.
Përkufizimi i funksionit estetik si dominante e një vepre poetike
na lejon të përcaktojmë hierarkinë e funksioneve të ndryshme
gjuhësore brenda veprës poetike. Në funksionin referencial,
shenja ruan një lidhje të brendshme minimale me objektin e
shënuar, ndaj shenja në vetvete ka një rëndësi të vogël; nga
ana tjetër, funksioni shprehës kërkon një marrëdhënie më të
ngushtë dhe më të fortë midis shenjës dhe objektit, si rrjedhojë
edhe një vëmendje më të madhe ndaj strukturës së brendshme
të shenjës. Në krahasim me gjuhën referenciale, gjuha emotive,
që përmbush kryesish një funksion shprehës, është si rregull
më afër gjuhës poetike (që është e orientuar qartazi drejt shenjës si e tillë). Gjuha poetike dhe gjuha emotive mbulojnë shpesh
njëra-tjetrën dhe prandaj këta dy lloje të gjuhës identifikohen
jo rrallë në mënyrë të gabuar. Nëse në një mesazh verbal, funksioni estetik luan rolin e dominantes, atëherë ky mesazh mund
të përdorë, pa dyshim, shumë elemente të ligjërimit shprehës,
por pastaj këto elemente i nënshtrohen funksionit kryesor të
veprës dhe transformohen nga dominantja e tij. Kërkimet mbi
dominanten kanë pasur efekte të rëndësishme në pikëpamjet
formaliste mbi evolucionin letrar. Në evolucionin e formës poetike nuk përbën ndonjë problem të madh çështja e zhdukjes së
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disa elementeve dhe shfaqjes së disa të tjerave sa ç’përbën ajo e
procesit të ndërrimit të raporteve në marrëdhëniet e ndërsjella
mes elementeve të ndryshme të sistemit, me fjalë të tjera çështja e ndërrimit të dominantes. Brenda një tërësie të caktuar normash poetike në përgjithësi ose, në veçanti, brenda një tërësie
normash poetike të vlefshme për një zhanër të caktuar poetik
elementet që në fillim ishin të dorës së dytë bëhen të rëndësishme dhe dalin në plan të parë. Nga ana tjetër, elementet që
në fillim ishin kryesore bëhen shtojcë dhe të parëndësishme. Në
punimet e hershme të Shklovskit, një vepër poetike përkufizohej
si shumë e procedimeve artistike, ndërsa evoluimi poetik nuk
shikohej më shumë sesa zëvendësimi i disa procedimeve me disa
të tjera. Me zhvillimin e mëtejshëm të formalizmit u përpunua
koncepti më i saktë për veprën poetike si sistem i strukturuar, si tërësi e organizuar në mënyrë të rregullt sipas hierarkisë
së procedimeve artistike. Evolucioni poetik është zhvendosja e
elementeve në këtë hierarki. Kjo hierarki e procedimeve artistike ndryshon brenda suazës së një zhanri të caktuar poetik;
ndryshimi ndikon mbi hierarkinë e zhanrit poetik dhe po ashtu
ndikon në përhapjen e procedimeve artistike në mes zhanreve
të ndryshme. Zhanret që në fillim ishin të dorës së dytë tani
dalin në krye, ndërsa zhanret kanonike zhvendosen prapa. Në
një numër të madh të veprave të formalizmit rus përdoret ky
këndvështrim për të studiuar periudha të caktuara të historisë
letrare ruse. Gugovski shqyrton zhvillimin e poezisë së shekullit
XVIII; Tinjanovi dhe Ejhenbaumi, të ndjekur nga dishepujt e
tyre, i kushtohen zhvillimit të poezisë dhe prozës së gjysmës së
parë të shek.XIX; Viktor Vinogradov studion zhvillimin e prozës
ruse që nga Gogoli; Ejhenbaumi trajton zhvillimin e prozës së
Tolstoit në sfondin e zhvillimit të prozës ruse dhe asaj evropiane të kohës. Imazhi i historisë letrare ruse ndryshon shumë;
ajo bëhet pakrahasimisht më e pasur dhe në të njëjtën kohë më
e njësuar, më sintetike dhe më e rregullt sa ç’ishin membra disjecta (fragmentet e mbetura) të studimeve të mëparshme letrare.
Sidoqoftë problemet e evolucionit nuk kufizohen në historinë letra-
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re. Çështjet që lidhen me ndryshimet në marrëdhëniet reciproke
mes arteve janë çështje që ngrihen për shqyrtim dhe në këtë rast
është shumë produktiv shqyrtimi i hapësirave të ndërmjetme
mes arteve, për shembull analiza e hapësirës së ndërmjetme mes
pikturës dhe poezisë, siç është ilustrimi, ose analiza e hapësirës së
ndërmjetme mes muzikës dhe poezisë, siç është romanca.
Më në fund, ngrihet problemi i ndryshimit në marrëdhëniet reciproke që ekzistojnë mes arteve dhe fushave të tjera kulturore
që kanë lidhje të afërta me to, veçanërisht në marrëdhëniet e
letërsisë me llojet e tjera të komunikimit verbal. Këtu, paqëndrueshmëria e kufijve, ndryshimi në përmbajtjen dhe shtrirjen
e fushave të caktuara, është veçanërisht i dukshëm. Në këtë
aspekt, zhanret e ndërmjetme ofrojnë një interes të veçantëpër
studiuesit. Në disa periudha, zhanre të tilla janë cilësuar si ekstraletrare dhe ekstrapoetike, ndërsa në disa të tjera ato janë parë
si letrare për shkak se përmbushin një funksion të rëndësishëm
letrar që ka të bëjë me praninë e elementeve të nevojshme në
letërsi (belle lettres), ndonëse format letrare kanonike janë pa
këto elemente. Si zhanre të tilla të ndërmjetme mund të konsiderohen, për shembull, forma të ndryshme të letërsisë intime - letrat, ditarët, shënimet, mbresat e udhëtimeve etj. - të cilat, në
disa periudha (për shembull, në letërsinë ruse të gjysmës së parë
të shekullit XIX) ushtruan një funksion të rëndësishëm brenda
sistemit të vlerave letrare. Më fjalë të tjera, ndryshimet e vazhdueshme në sistemin e vlerave artistike diktuan ndryshime të
vazhdueshme në vlerësimin e fenomeneve të ndryshme të artit.
Ajo që nga pikëpamja e sistemit të vjetër ishte gjykuar si e paarrirë, diletante, jo normale ose thjesht e gabuar; ajo që ishte konsideruar si heretike, dekadente dhe e pavlerë, mundej që nga
perspektiva e sistemit të ri t’ia dilte të përshtatej si një vlerë
pozitive. Vargjet e lirikëve të romantizmit të vonë rus, Tjutçev
dhe Fet, ishin fshikulluar nga kritikët realistë për gabime dhe
shkujdesje në organizimin e tyre. Turgenjevi, kur botoi poemat
e veta, iu desh të korrigjonte ritmin dhe stilin e tyre me qëllim
që t’i përshtaste ato me rregullat mbizotëruese të kohës. Botimi
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që Turgenievi u bëri këtyre poemave u bë varianti kanonik dhe
deri në kohën tonë tekstet origjinale nuk ishin njohur si hapi i
parë drejt një konceptimi të ri të formës poetike. Filologu çek J.
Kral, nisur nga kërkesat e poetikës realiste, hodhi poshtë vargun e Erbenit dhe Çelakovskit si të gabuar dhe të pavlerë, ndërsa në epokën moderne këto vargje u vlerësuan pikërisht për ato
elemente që poetika realiste i kishte dënuar. Veprat e kompozitorit të madh rus Musorgskit nuk përputheshin me rregullat
e orkestrimit muzikor të shekullit XIX dhe Rimskij Korsakov,
mjeshtri i teknikës së orkestrimit, i ripunoi ato në përshtatje
me shijen e kohës së tij. Megjithatë brezi i ri mbështeti pikërisht
vlerat e sjella nga Musorgskij, por të hequra përkohësisht në
ripunimin që Rimskij Korsakovit u bëri atyre.
Ndryshimi, transformimi dhe marrëdhënia ndërmjet elementeve të veçanta artistike u bë çështja kryesore në punimet e
formalistëve. Ky aspekt i analizës formaliste në fushën e gjuhës
poetike luajti një rol nismëtar dhe i hapi rrugë kërkimit gjuhësor në përgjithësi, duke nxitur kapërcimin e hendekut ndërmjet metodës diakronike dhe metodës sinkronike. Ishin studimet
formaliste që provuan qartazi se ndërrimi dhe ndryshimi nuk
janë formulime historike (në fillim ishte A pastaj A1 u vendos
në vend të A-së), por që ndërrimi është një faktor i drejtpërdrejtë i fenomenit sinkronik, një vlerë artistike e përshtatshme.
Lexuesi i një poeme apo shijuesi i një pikture është i vëmendshëm ndaj dy rregullave: së pari, ndaj modelit tradicional dhe,
së dyti, ndaj risisë artistike që vjen si shmangie nga ky model.
Pikërisht kundër kësaj tradite nis e konceptohet risia. Studimet
formaliste sollën në dritë faktin se kjo ruajtje dhe shkëputje e
njëkohshme nga tradita përbën esencën e çdo vepre të re arti.
Marrë nga Language in literature, R. Jakobson, Belknap Press
of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1987
Përktheu: V. Osja
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REALIZMI MAGJIK:
MAGJI APO LOJË MASHTRUESE?
Realizmi magjik përbën një pikë kulmore të shprehjes letrare
latinoamerikane. Zbulimi i identitetit të saj, i dalluar prej kulturës europiane, fillon shumë më përpara lëvizjes emancipuese
që ndodh përgjithësisht në fillim të shekullit XIX; njëherësh e
konsumuar, pavarësia e shprehjes nacionale dhe amerikaniste,
merr karakter të programit zyrtar. Më 1842 Viktorino Lastarria
nxiste shkrimtarët kilianë me këto fjalë: “Forca është të jemi
origjinalë; të kemi brenda shoqërisë sonë gjithë elementët për të
qenë të tillë, për ta kthyer letërsinë tonë në një shprehje autentike të nacionalitetit tonë” (f. 18).
Romani i shekullit XIX zhvillohet nën këtë moto, dhe merr
përsipër veprimtarinë intelektuale të angazhuar në zhvillimin
shoqëror të kombësive të reja. Romani arrin të bëhet kështu regjistër historiografik, ligjëratë politike, kritikë e zakoneve, predikim moralizues, dhe, së fundi, dokument denoncimi, gjithçka që
përkufizon mënyrën e saj për të qenë realiste.
Në epokën bashkëkohore, domethënë, nisur nga dekada e dytë
e shekullit XX, ndikimi i avangardistëve lëkund themelet e realizmit pozitivist dhe përhap elementin irracional. Qysh në vitet
’20 të shekullit në fjalë dalin në dritë tekste narrativë me nota
avangardiste si “Kafja e askujt” i Arkeles Velas (Arqueles Vela),
“Roman si re” i Hilberto Ovenit (Gilberto Owen), që me vështirësi mund të konsiderohen si fillimi i këtij transformimi nga ajo
pak gjurmë që lanë në kohën e tyre; në fakt, kritika sapo nis t’u
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kushtojë vëmendjen që meritojnë. Risia nuk mund të ndodhte si
një zëvendësim drastik i një forme me një tjetër, por si një integrim i së vjetrës me të renë, në këtë rast, të realizmit tradicional
me ndihmesat avangardiste.
Rezultati i një neorealizmi që shfaqet me etiketa të ndryshme,
sipas stilit që mbizotëron: surrealizëm, ekzistencializëm, psikologji, mit, fantazi, simbolizëm, mendim magjik. Në vija tejet
të përgjithshme, ky ndryshim paraqitet si një triumf relativ i
lokalizmit tradicional, i ashpërsuar në periudhën kriojiste* apo
vendalie, dhe qëndron në ngritjen e rëndësisë së ndërtimit formal në lartësinë e përmbajtjes tematike që, për më tepër, zhvillon edhe zgjedhjen e motiveve apo çështjet e njëjtësuara me
letërsinë universale.
Spektri i ri narrativ, fiksioni fantastik, i kultivuar kryesisht
nga Horhe Luis Borhes (Jorge Luis Borges) figuron si një qëndrim sfidues në poetikën realiste, për çfarë do të bëhet objekt
akuzash si përulësi para gjërave të huaja apo si artificiale, damkë të cilën do ta vuante gjatë disa dekadave. Shumë pranë poetikës fantastike, por më fatlume në formulimin e vet ideologjik,
gjenden poetikat e “reales së mrekullueshme” dhe ato të “realizmit magjik”, ku mjeshtëria avangardiste europiane është
zëvendësuar, siç e vë në dukje Emil Volek, nga mitologjia autoktone e popujve amerikanë e plotësuar edhe me trashëgiminë
afrikane.
Kritika akademike angazhohet pak vonë me këtë problematikë. Referenca e parë e këtij lloji është artikulli i Anhel Flores
(Angel Flores), “Realizmi magjik në rrëfimin hispanoamerikan”,
publikuar në vitin 1955 në revistën Hispania. Aty vlerësohet
realizmi magjik si një transformim artistik me dimensione të
mëdha që i kapërcen hapësirat latinoamerikane: “Duke ndeshur
te realizmi fotografik një rrugicë pa dalje, të gjitha artet - në
veçanti piktura dhe letërsia - reaguan kundër tij, dhe shumë
shkrimtarë të shquar të periudhës së Luftës së Parë Botërore
zbuluan simbolizmin dhe realizmin magjik” (f. 19).
Këtë risi, A. Flores e quan si një “amalgamë të realizmit dhe
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fantazisë” (f. 20) dhe ofron si shembull paradigmatik narracionin e Kafkës. Kritiku vendos vitin 1935 si datë të fillimit të
realizmit magjik në Hispanoamerikë, në referencë të qartë me
botimin e “Historisë universale të poshtërsisë”; ai konsideron se
dekada pasardhëse, që përfshin vitet midis 1940-ës dhe 1950-ës,
është ajo e lulëzimit më të madh të tij, brenda së cilës shquhet
një plejadë shkrimtarësh, shumë prej të cilëve, më vonë, do të
bëhen të njohur më shumë me letërsinë fantastike se sa me realizmin magjik: Adolfo Bioy Kasares, Silvana Okampo, Hose Bianko (Juan Bianco), Huan Hose Arreola (Juan José Arreola),
Francisko Tario, Felisberto Hernandes, Hulio Kortasar (Julio
Cortázar), midis të tjerëve.
Do të kalonin edhe dymbëdhjetë vjet, që artikulli i Anhel
Flores të merrte një përgjigje akademike. Këtë ia dha Luis Leali
më 1967, me një artikull që përsërit titullin e Floresit: “Realizmi
magjik në letërsinë hispanoamerikane”. Leali pohon se termi
“realizëm magjik” qe përdorur nga Franc Roh, qysh në 1925, për
t’iu referuar rrymës post ekspresioniste në pikturë, veçoria e së
cilës, sipas tij, qëndronte në atë që “misteri nuk vjen në botë në
mënyrë të dukshme, por fshihet dhe regëtin në të” (f. 231). Leal
zbulon gjithashtu se i pari njeri që ka përdorë këtë togfjalësh në
Hispanoamerikë ka qenë shkrimtari venezuelas Arturo Uslar
Pietri, i cili e përdor në tregimin venezuelas (f. 232) për të emërtuar “konsideratën e njeriut si një mister brenda të dhënave realiste”. Në të njëjtin artikull, Luis Leal rivlerëson poetikën e
“reales së mrekullueshme” që formulon Karpentieri te prologu i
romanit të tij “Mbretëria e kësaj bote” (1949) dhe e bën të përkojë plotësisht me “realizmin magjik”. Së fundi, përjashton si Kafkën dhe Borhesin nga kjo poetikë.
Polemika arrin momentin e vet të pjekurisë në mes të viteve
shtatëdhjetë, kur në vitin 1975, në Universitetit të Miçiganit,
zhvillohet Kongresi XVI i Institutit Ndërkombëtar të Letërsisë
Iberoamerikane, i cili kishte si temë të përgjithshme “Fantazia
dhe realizmi magjik në Iberoamerik”. Një precedent i rëndësishëm është publikimi i librit “Hyrje në letërsinë fantastike”
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i Cvetan Todorovit (1970), i përkthyer në spanjisht dy vjet më
vonë. Është vendimtare saktësia që arrin formalisti në përcaktimin e fantastikes: “Së pari – thotë ai -, është e nevojshme që
teksti e detyron lexuesin për ta konsideruar botën e dy personazheve si një botë personash real dhe të lëkundet midis një
shpjegimi të natyrshëm dhe një shpjegimi të mbinatyrshëm të
ngjarjeve të përjetuara” (f. 30).
Dallimi midis realizmit magjik dhe letërsisë fantastike thjesht
lakmon të niset nga ky përcaktim. Tregimet, në të cilat ngjarja
e jashtëzakonshme shkakton qartë dyshim apo habi, do të ishin
fantastike, ndërkohë që, përkundrazi, pranimi i së jashtëzakonshmes si pjesë e rregullit të përditshëm do të presupozonte
efektin magjikorealist. Ky deduksion imediatist del në pah në
disa nga punimet që u paraqitën në kongresin e lartpërmendur,
i cili, siç mund ta vëmë re menjëherë, u fut në një rrugë pa krye.
Ndërsa hendeku i dallimit me gjininë fantastike qëndron, disa
studiues parapëlqejnë të bëjnë krushqi midis “realizmit magjik”
dhe “gjinisë së mrekullueshme”, meqë e jashtëzakonshmja nuk
shkakton pështjellim apo dyshim as te personazhet e as te zëri
narrativ, veç se pranohet si pjesë e së përditshmes; megjithatë,
ekziston një ndryshim themelor midis teksteve të identifikuara
si magjikorealiste dhe përrallave: këto të fundit inskenohen në
një hapësirë-kohë jashtëhistorike, ndërkohë që të parat gjenden
të vendosura në kornizën e kohës dhe hapësirës latinoamerikane.
Duke pasur parasysh se tezat e Todorovit dhe të studiuesve
të tjerë si Caillois dhe Vax të shpien qartësisht në korpusin fantastik të shekullit XIX, rezulton mjaft bindëse të mendosh në
mundësinë e një varianti bashkëkohor të letërsisë fantastike që
konsiston pikërisht në atë që e jashtëzakonshmja bëhet njësh
me rregullin e përditshëm, pa shkaktuar kurrfarë shtangie apo
habie te personazhet. Ky nocion konkretizohet më vonë me termin “neofantastike” që Haime Alazraki (Jaime Alazraki) propozon për të shpjeguar “kortasarizmin fantastik” dhe që merr Kafkën si referencë paradigmatike. Po një koncept i tillë përputhet
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pikërisht me atë që Anhel Flores e kishte përkufizuar në mënyrë
origjinale “realizmin magjik”, emërtim që fillon të bëhet i paqëndrueshëm, për çfarë vetë Flores pranon ta braktisë dhe, në vend
të tij, të përdorë “letërsia fantastike”.
Megjithatë, disa kritikë si Seymour Menton insistojnë në mbajtjen e këtij koncepti internacionalist të realizmit magjik dhe
shohin te Franz Roh kritikun themelues të tij. Menton e aplikon termin në një tërësi të rëndësishme veprash dhe autorësh
perëndimorë, midis të cilëve figurojnë disa hispanoamerikanë si
Garsia Markes (Garcia Marquez), Borhes, Arreola, Kortásar...
Parashikimi i tij e shpie në gabime të papranueshme, duke e
klasifikuar “Pedro Páramon”e Huan Rulfos (Juan Rulfo) brenda
letërsisë fantastike “nga fakti se të vdekurit flasin dhe veprojnë” (f. 206) dhe duke konsideruar “Njeriun e vdekur” të Horasio
Kirogës (Horacio Quiroga) si tregimin e parë magjikorealist të
letërsisë botërore (f. 227).
Ky koncept për realizmin magjik nuk e përfill mendimin kritik që është dhënë në botën hispanike gjatë dekadave të fundit rreth letërsisë fantastike dhe që gjejnë te Jorhe Luis Borhes
një nga themeluesit më të famshëm; gjithashtu, nuk e përmend
publikimin e “Antologjisë së letërsisë fantastike” të përgatitur
nga Borhes, Bioy Kasares dhe Silvina Okampo (1940), libër që
vjen për të qenë një lloj shpalljeje në favor të këtij aspekti letrar; po ashtu nuk ka njohje për identifikimin e qartë të Hulio
Kortásarit me rinovimin e kësaj gjinie dhe as për kontributin e
autorëve si Karlos Fuentes, Huan Hose Aurreola, Elena Garro,
Rosario Ferré, midis shumë të tjerëve. Por, si ta dallosh këtë
narracion të ri fantastik nga realizmi magjik?
Më duket se shembullin na i jep Walter Mignolo kur thotë se
termat “realizëm magjik” dhe “realizëm i mrekullueshëm” “përdoren për t’iu referuar njëfarë tipi letërsie shumë ideologji [sic]
i korrespondon kërkimit të amerikanitetit. Në këtë kuptim, kur
shprehja “realizëm magjik” përdoret në kontekstin latinoamerikan, duhet kufizuar kontekstii saj i përdorimit” (Planells, f. 14).
Atëherë, dallimi që propozoj, midis letërsisë fantastike dhe re-
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alizmit magjik është se në fiksionet magjiko-realiste elementët
e jashtëzakonshëm apo të mrekullueshëm i përgjigjen kozmovizionit të gjithë komunitetit - autokton apo metis - të rrethuar
nga gjeografia amerikane. Në përputhje me këtë kriterdo të qëndronin nën veçorin e realizmit magjik, midis të tjerave, vepra si
këto: “Njerëz misri” (1949) e Migel Anhel Asturias (Miguel Ángel Asturias), “Në vijën e ujit” (1947) e Agustin Janjes (Agustín
Yáñez), “Pedro Páramo” (1955) e Huan Rulfos, “Njëqind vjet vetmi” (1967) e Gabriel Garsia Markes, “Kujtimet e së ardhmes”
(1963) e Elena Garros. Për ta saktësuar më mirë këtë propozim,
tregimi “Faji është i talksaltekasve”, njësoj si dhe “Çak Moli” të
Karlos Fuentesit apo “Festa e mrekullueshme” e Hose Emilio
Paçekos (José Emilio Pacheco), megjithëse të vendosura në kulturën indigjene prehispanike, i përkasin fare mirë gjinisë fantastike për të predominuar në ta perspektiva racionaliste dhe
për të çuar një përvojë të tipit individual, para një përvoje kolektive.
Në tekstin magjikorealist, rrëfyesi - ose autori i nënkuptuar -, pa e vënë fare në diskutim, aprovon pikëpamjen e popullsisë apo të komunitetit që e rrethon. Ky aspekt formal e dallon
“realizmin magjik” nga “realja e mrekullueshme”, pasi në këtë
rrëfyesi ruan një distancë strategjike, sado e vogël qoftë, prej
të rrëfyerit. Seymour Menton (f. 162 - 170) vë re këtë dyfaqësi perspektiviste, me të cilën paraqitet e jashtëzakonshmja te
“Mbretëria e kësaj bote” e Karpentierit. Nga ana e vet, Vargas
Llosa (“realja e mrekullueshme...”) detajon mjetet stilistike që
ndërhyjnë midis të dhënave historike dhe gjeografike ku, sipas
gjasës,rrethshkruhet romani dhe forma artistike në të cilën artikulohen për të prodhuar efektin e mrekullueshëm.
Siç dihet mirë, në prologun e këtij romani, Karpentieri shfaq
poetikën e reales së mrekullueshme, e cila bazohet tek ideja se
e mrekullueshmja është pjesë përbërëse e realitetit amerikan.
Besimplot në këtë parakusht, skualifikon fantazinë europiane
duke qenë se krijohet “me truke prestigjiatori, duke bashkuar
objekte që zakonisht nuk gjenden bashkë: historia e vjetër dhe
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mashtruese e të gjeturit, rastësisht, të ombrellës dhe makinës
qepëse mbi një tryezë operimi” (f. 13).
Realizmi magjik, në konceptin e tij amerikanist, bie në vetë
tundimin për ta ngjizur të magjishmen si një veçori objektive të
përditshmërisë amerikane. Gabriel Garsia Markes, eksponenti i
tij më i njohur, këmbëngul në këtë vlerësim:
“Jeta e përditshme në Amerikën Latine na tregon se realiteti
është plot me gjëra të jashtëzakonshme. Në këtë drejtim, më
ndodh shpesh të citoj eksploratorin amerikanoverior F. W. Up
de Graff, i cili në fund të shekullit XIX bëri një udhëtim të pabesueshëm përgjatë botës amazonase ku, midis të tjerave, pa një
përrua me ujë që ziente dhe një vend ku britma e njeriut shkaktonte rrebesh shiu.”(f. 36).
Lind pyetja se sa e përfaqëson përditshmërinë latinoamerikane
ky vend i mrekullueshëm i vizituar prej eksploratorit amerikanoverior. Si realizmi magjik ashtu edhe realja e mrekullueshme
kërkojnë të artikulojnë dhe të miratojnë një vizion për botën, të
ndryshëm nga ai që ka qytetërimi perëndimor, për të cilin kthehen drejt substratit legjendar dhe mitik të kulturës autoktone
dhe afrikane. Megjithatë, është e nevojshme të zbulosh se ajo
për të cilën bëhet fjalë është një sendërgjim artistik, pa dyshim,
tërësisht i vlefshëm, dhe jo për një reflektim pasiv të asaj që do
të ishte një realitet objektivisht i mrekullueshëm.
Si shembull kemi një nga ndodhitë magjiko-realiste më të potershme të treguara te “Njëqind vjet vetmi”: ngjitja në qiell e
Renatës, së bukurës:
“... derisa një mbasdite marsi, kur Fernandoja deshi të nderte
çarçafët prej liri në kopsht dhe për këtë u kërkoi ndihmë grave
të shtëpisë. Sapo kishin filluar, kur Amaranta vuri re se Renata,
e bukura, qe bërë dyllë e verdhë në fytyrë.
- Nuk ndihesh mirë? - e pyeti.
Renata, e bukura, që e mbante çarçafin nga ana tjetër, lëshoi
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një buzëqeshje dhembshurie.
- Përkundrazi, - tha, - kurrë nuk jam ndier më mirë.
Me të thënë këtë, Fernanda ndjeu se një erë e hollë driteia
hoqi çarçafët nga duart dhe i nderi përsëri plotësisht. Amaranta
ndjeu t’i fërfëllinin në mënyrë mistershme dantellat e fundit të
saj të gjatë dhe u mundua të kapej te çarçafi që të mos binte, kur
pa se Renata, e bukura, po ngrihej lart. Ursula, tashmë pothuaj
e verbër, e vetmja që ruajti qetësinë për të zbuluar karakterin
e asaj ere të pandalshme, i la çarçafët në mëshirë të dritës dhe
shikonte Renatën që po thoshte lamtumirë me dorën përpara
fërgëllimës vezulluese të çarçafëve që ngriheshin bashkë me
të...” (f. 250 – 251)
Në intervistën me Plinio Apulejo Mendosën (Pilino Apuleyo
Mendoza), Garsia Markes tregon për vështirësitë që pati për ta
fiksuar realitetin e ashpër në këtë ngjarje:
“- Jo, nuk ngrihej. Unë isha i dëshpëruar sepse nuk kishte
mënyrë ta bënte të ngrihej. Një ditë, duke u menduar për këtë
gjë, dola në oborrin e shtëpisë sime. Frynte shumë erë. Një
zezake shumë e bëshme dhe shumë e bukur që vinte për të larë
rroba, po mundohej të nderte çarçafët në një tel. Nuk po i nderte
dot se ia merrte era. Atëherë pata një dritësim. “Ja, u bë”, mendova. Renata, e bukura, kishte nevojë për çarçafët që të ngjitej
në qiell.” (f. 37 – 38)
Pra, autori duhet t’i drejtohej një tip loje mashtrimi e mbështetur te çarçafët, era dhe dritat për të arritur efektin optik të
kërkuar. Rasti është veçanërisht interesant për analizën sepse,
veç kësaj, informon mbi reagime të ndryshme në ngjarjen që i
përket besueshmërisë të tij. Të huajt “menduan se Renata, e
bukura, më në fund, i qe dorëzuar fatit të saj të parevokueshëm
të bletës mbretëreshë dhe se familja e saj përpiqej të shpëtonte
nderin me gënjeshtrën e fluturimit në ajër”. Fernanda “e brejtur
nga zilia, përfundoi duke e pranuar mrekullinë”, gjë që tregon
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se, thellë në zemër, ajo e besonte. Dhe së fundi, e dimë se shumica “besuan te mrekullia, madje ndezën qirinj dhe u lutën gjatë
të nëntave” (f. 250).
Nëse do t’i përmbahemi idesë se magjikorealizmi, në radhë të
parë, është jashtëletrar, do të duhej të hamendësonim se shumica e hispanoamerikanëve do të pranonte vërtetësinë e ngjitjes
së çuditshme të Renatës, së bukurës, në qiell. Megjithatë, në
të njëjtën intervistë, Garsia Markes thotë se ngjarja reale që e
motivoi këtë episod qe ajo e “një zonje, mbesa e së cilës ia kishte
mbathur një mëngjes herët dhe se për ta mbajtur të fshehtë
këtë, zonja vendosi të përhapte lajmin sikur e mbesa qenkësh
ngjitur në qiell” (f. 37), gjë që përkon me shpjegimin racionalist
që japin të huajt në roman.
Mario Vargas Llosa parashtron këtë strategji si një kontrapunkt perspektive midis rrëfyesit dhe së rrëfyerës: “rrëfyesi hidhet tek imagjinarja për të rrëfyer realen objektive dhe te realja
objektive për të rrëfyer imagjinaren” (Histori, f. 565). Gjithsesi, Garsia Markes ngul këmbë se bota trilluese e romanit të tij
është shumë e ngjashme me jashtëletraren: “Njoh njerëz nga
populli i thjeshtë - thotë -që kanë lexuar “Njëqind vjet vetmi” me
shumë dëshirë dhe me shumë kujdes, por pa ndonjë habi, sepse,
në fund të fundit, nuk u tregoj asgjë që nuk i ngjan jetës së tyre”
(Biseda, f. 36). Ky lloj pohimi, sipas mendimit tim, të shpie në
keqkuptime të pathemelta. Më duket se ideja e largët është të
theksojë se bota trilluese e romaneve të tij nuk është produkt i
një fantazie të thjeshtë, “a la Disney”, por një eksplorim i reales
me imagjinatë. Në këtë kuptim, poetika e tij shprehet më mirë
në këtë deklarimin tjetër: “Po. Besoj se një roman është një
paraqitje e koduar e realitetit, një lloj gjëze për botën. Realiteti i
stisur në një roman është ndryshe nga realiteti i jetës, edhe pse
mbështet në të. Siç ndodh edhe me ëndrrat” (f. 35 - 36).
Për të bërë një përmbledhje të atyre që janë thënë më lart,
duhet që realizmi magjik, në kuptimin e tij amerikanist, të
mos rezultojë i një cilësie magjike i realitetit amerikan, por që
të përbëjë një procedim letrar, një veprim loje mashtrimi me
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imagjinatë, një Kristal të punuar nga magjistarët amerikanë
(shkrimtarët) për të interpretuar botën e tyre dhe atë të huaj.
Realizmi magjik ngjan me format e tjera shprehëse, siç është
fantastikja apo surrealistja në shtjellimin e saj më të lartë të
imagjinatës, por dallohet prej tyre për t’u integruar si një vizion
i botës kolektive dhe identitare. Këto veçori profilojnë realizmin
magjik si një poetikë subversive që pajton në mënyrë krijuese
sferat e fantazisë me realitetin dhe e bën imagjinatën një armë
të domosdoshme të emancipimit ideologjik.
------------------------------------------*kriojiste, nga kriojo (criollo) - në Amerikën Latine kështu
quhen ata që kanë lindur atje, por që nuk janë as indigjenë as të
huaj. Pra epoka kriojiste, do të thotë epoka kur u krijua popullsia vendase me origjinë nga ardhësit prej vendeve të tjera.
Përktheu: Bajram Karabolli
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VETËDIJA DHE STUDIMET LETRARE
(vijon nga numri i kaluar)
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, poten174
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cialisht minojnë vetë thelbin e ekzistencës njerëzore.
Nga fundi i shekullit të XIX, teksa shtresa e mesme u bë klasë
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 per-
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ceptimit të të gjithë komunikimit dhe mendimit njerëzor, letërsia u përpoq të pozicionohet në qendër të të gjitha përpjekjeve 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 disiplina mund të përmbushë qëllimet
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më të larta të idealistit dhe kërkesat pragmatiste më rigoroze.
Një kurrikul e tillë mund ta rikthejë letërsinë në vendin që i
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.
xx
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 ndërgjegjshme, inteligjente dhe t’i gëzo-
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het 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 rritje. Ndonëse përsosmëria akademike është objektiv primar, kjo
realizohet në kuadër të programit të përgjithshëm të vetë zhvil-
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limit 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 njerëzore 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,
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
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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[11]. 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
11 Për një diskutim tërësor të gjendjeve më të larta të vetëdijes shih Alexander, Boyer
and Alexander, “Higher states of consciousness in the Vedic Psychology of Maharishi
Mahesh Yogi: A theoretical Interduction and Research review”, Modern Science and Vedic
Science, 1, Nr. 1, 1987 ( 89 – 126) dhe “A Unified Field Theory of Literature” e R. Orme
– Johnson, “Modern Science Vedic Science, 1, Nr. 3, 1987 ( 331 – 341).

180

SUSAN SETZER & TERRY FAIRCHILD

përmes ushtrimit të rregullt të teknikës së Meditimit Transcendental, 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
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e inteligjencës së Natyrës, bëhet një studim i të njëjtit Ligj të
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
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se koncepti modern i kulturës, jo si jeta në vetvete, por si një
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
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janë të gjitha të paqarta dhe të kushtëzuara nga paragjykimet.
Ai 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
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çfarë i referohet Maharishi si “integriteti kulturor”, 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[12].
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,
12 Diversiteti është fusha e kohës dhe ndryshimit në të cilën dikush humben
gjendjen e tij të pandashme. Uniteti është gjendje e ekzistencës në të cilën jeta
e dikujt është plot ndërgjegje ndaj Vetes së dikujt. Maharishi e shpjegon sesi
ndodh ky unitet.
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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,
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:
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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 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
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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 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.
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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.
Natyra dhe kultura si tekst i unifikuar
Por, çfarë bëjnë Vetëdija e pastër dhe Ligji i Natyrës me
Letërsinë dhe aktin e të lexuarit? Së pari, zhvillimi i vetëdijes
mund të duket i pavend në çështjen aktuale të studimeve letrare; megjithatë, të lexuarit është njëherësh akt personal rritjeje
dhe akt përgjegjësie sociale. Nëse dikush e shpjegon subjektin
njerëzor si të izoluar nga forcat që formojnë pjesën tjetër të Universit dhe ekosistemin lokal, kjo është një përpjekje për të lexuar në një vakuum pa një vlerësim të secilës ndarje apo diference
kulturore.
David Orr thekson se shoqëria jonë sot ka përforcuar një lloj
të menduari të kufizuar që prodhon qytetërimin e tanishëm industrial katastrofik i cili tani kërcënon jetën në tokë. Ai beson
se është urgjente që artet liberale të përqendrohen mbi dijen
sesi në fakt natyra vepron për të siguruar mbijetesën e planetit
( Orr, fq. 89 – 93 ).
Frederik Turner e përkufizon letërsinë si pjesë të dramës më të
madhe evolucionare të natyrës:
Këndvështrimi i ri shkencor i universit është se ai është një
makineri e gjallë: një mekanizëm organik i cili gjeneron dhe
është i ushqyer nga liria, kreativiteti dhe vetë-transcendenca,
dhe i cili mund, siç ne bëmë, të ketë një tërësi që është më e
madhe sesa shuma e pjesëve të tij, një Shpirt, i cili ka qenë një
qëllim i brendshëm i të gjitha besimeve. Nëse kjo është kështu, ne, të gjithë inteligjencën më të lartë të universit, çfarëdo
dhe kudo ku ne jemi, jemi sisteme nervore të trupit botërore të
Zotit, forma të lashta, gjini dhe tradita të arteve, të cilat janë
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kulturalisht universale dhe në harmoni me sistemin nervor të
njeriut që rrjedh nga dhe për të ndihmuar vijimësinë e thellë të
përvojës midis biologjisë humane dhe kulturës njerëzore si dhe
për të na bërë të ndërgjegjshme e marrëdhënieve në vetvete dhe
për pasojë, të të jemi të aftë për ti drejtuar ato në një farë mase.
Në vend të kësaj, një postmodernizëm konstruktiv do të njihte
autonominë dhe kreativitetin vetë-organizues të natyrës dhe të
artit dhe të shohë ngjashmëritë e tyre të thella në të vërtetë si
një vazhdimësi (1991, fq. XII – XIV).
Turner e sheh artin jo vetëm te frymëzimi nga natyra por pjesë
të performancës së ligjeve natyrore. Ai flet për natyrën si një
strukturë kuantike, pjesë të cilët janë të gjitha qeniet. Shkenca dhe tradita e lashtë filluan të takohen këtu. Nëse kultura
dhe natyra mund të kuptohen të lidhura, pastaj ekziston më
tepër mbështetje për vlerat morale dhe për leximin. Megjithatë,
ai sugjeron një klime të favorshme për një lidhje më të thellë
midis kulturës dhe natyrës, atë lidhje që e gjejmë në Vetëdijen
e pastër.
Shkenca Vedike e Maharishit e përshkruan Vetëdijen e pastër
si bazën e Ligjit të Natyrës, që teoricienët kritikë mund ta quajnë deti i tekstit të lashtë të Natyrës. Ajo është Veda, e gdhendur në çdo pikë të krijimit dhe në çdo vetëdije njerëzore. Zbulimet e fundit të korrelacionit të saktë të pjesëve të fiziologjisë
njerëzore, fiziologjisë së Natyrës dhe ndarjet e teksteve Vedike
nga fiziologu Tony Nader, duke punuar me Maharishin, paraqet
një model fushe të zgjeruar dhe unifikuar të tekstit që ka ndërlikime të rëndësishme në debatet e tanishme letrar rreth tekstualitetit.
Megjithëse zgjerimi i tekstit është duke u ndriçuar sipas teorisë
postmoderne aktuale që përfshin ndryshimin dhe bashkëveprimin e të gjitha kodeve gjuhësore dhe kulturore, ai nuk shkon
aq larg mjaftueshëm për të shpjeguar prodhimin e teksteve.
Qenia njerëzore, ashtu si Veda, e merr konceptin e tekstit përtej
çdo gjëje, të konceptuar aktualisht në teorinë letrare, ndonëse
origjinat e tij nuk janë të reja. Ndoshta, teksti njerëzor bie bren-
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da tekstit më të gjerë Romantik të natyrës dhe është një rikrijim
dhe reflektim intim i mekanikës së saj.
“Kënga e Rrotullimit të Tokës” e Uitmanit trajton ekzistencën e
një teksti të tillë:
Po mendoje se ato ishin fjalë, ato ishin rreshta të drejta, ato kthesa, kënde, pika
Jo, ato nuk janë fjalë, fjalët e qenësishme janë në tokë dhe det.
Ato janë në ajër, ato janë brenda teje
Trupat njerëzorë janë fjalë...
Ajri, toka, zjarri, - ato janë fjalë.
Unë vetë jam një fjalë me ato
E vërteta në tokë pret vazhdimisht, kështu që ato nuk mbahen të
fshehura
Ato janë të qeta, delikate, të papërcjellshme nga letra,
Ato janë të mbushura me gjithë gjërat që vetë ato përcjellin spontanisht.
Nën tingujt e shtirur, fjalët që kurrë nuk dështojnë.
Fjalët e vërteta nuk dështojnë; për lëvizjen nuk dështojnë dhe reflektimi nuk dështon ( fq. 161 – 162 )
Uitman na sugjeron se fjalët e vërteta janë poshtë fjalëve më
të shfaqura, duke përmbajtur elementet, tokën dhe trupave
njerëzorë: Ato janë identifikuar me ligjet e pamanifestuara
të natyrës, duke ia shpalosur pa dështim tokës. Kënga e Uitmanit lartësojnë tekstin e gjallë apo pëlhurën e hollë të tokës
dhe nuk ndryshojnë nga ajo që iu referohem Turner, në rreshtat
më sipër, tamam si “sistemi nervor” i “trupit të botës”. Uitman
thotë se nuk mund të jenë fjalët njerëzore, rreshta horizontale,
kthesa, kënde, pika apo fjalë të gjalla që përfshijnë njerëzit dhe
tokën pa “fjalë të vërteta” përfundi gjithë atyre; – heshtja, vazhdimësia dhe “mbrujtja me të gjitha gjërat”. Tradita e fjalës së
heshtur primitive në burimin e të gjitha gjuhëve të shfaqura
dhe krijimin është e lashtë dhe e përbashkët në shumë kultura.
A mund të ketë ndonjë verifikim objektiv të kësaj ideje të pafsh-
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aqur të të gjithë gjuhëve të përhapura të natyrës?
Dr. Tony Nader e ka bërë të ditur te “Fiziologjia Njerëzore:
Shprehja e Veda-s dhe Letërsisë Vedike; ai zbuloi se shkenca objektive moderne dhe shkenca subjektive e lashtë bashkë
mund të mbartin me saktësi gjuhën universale të strukturimi të
Natyrës së botës, të trupave tanë, të inteligjencës tonë.
Nader komenton: “Éshtë e mundur që të shihen dinamikat e
fiziologjisë në tingujve Veda dhe në Letërsinë Vedike, sepse
fjala njerëzore është shprehje e fiziologjisë njerëzore, e cila në
natyrën e saj të pastër është Veda. ( fq. 18) Ky zbulim identifikon shpalosjen kreative të një teksti të Natyrës, si Veda apo
strukturën e Vetëdijes së pastër, e cila është gjetur e gdhendur
kudo. Nader nisi aplikimin e Shkencës Vedike të Maharishit tek
fiziologjia me sqarimin se të gjitha strukturat ngrihen nga Fusha
e Unifikuar e Vetëdijes së pastër: “Nuk ekziston asgjë përtej fushës së madhe të vetëdijes së dikujt, e cila përmban: Trupi është
mendje; – lënda është inteligjencë, - fiziologjia është vetëdije. Ky
zbulim vjen në dritën e fiziologjisë, në termat e inteligjencës së
saj të brendshme, impulset e së cilës janë të vlefshme në formën
e tingujve të Veda-s dhe Letërsisë Vedike (1995, fq. XIII)
Nader (1995, fq. 13) shpjegon se fiziologjia njerëzore, duke përfshirë aftësinë e të folurit, është karakteristikë e Natyrës dhe
për rrjedhojë, reflekton cilësitë kreative të pandara të Natyrës.
“Sistemi nervor njerëzor ka aftësinë të jetë vetëdije dhe të njohë
vetveten”, - thotë ai. Ai mund të provojë vetëdijen e pastër.
Vetëdija vetë-referuese e saj është aspekti më themelor i fiziologjisë njerëzore (1995, fq. 13)
Shkenca moderne i hedh një vështrim të shpejtë funksionimit
vetë-referues të Natyrës sipas teorive kuantike, të cilat përshkruajnë fushën e unifikuar të ligjit të natyrës. Në një shkencë
subjektive të lashtë, shkenca e vetëdijes, kjo fushë e ligjit të
pandryshueshëm është quajtur Veda (1995, fq.13). Veda-n ne
gjejmë të shkruar në letër dhe është një strukturë e frekuencave
fillestare, apo tingujve, të shpalosura në vijimësi në Letërsinë
Vedike, të dëgjuara në Vetëdijen e pastër të dijetarëve Vedikë,
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edhe pse jo të krijuar nga një qenie e vetme njerëzore, dhe jo përfundimisht përfaqësuese. Maharishi i përshkruan këto frekuenca të pashfaqura të Natyrës, duke shpjeguar sesi ato janë gjetur
në Vetëdijen e heshtur vetëreferuese dhe përbëjnë strukturën e
çdogjëje: lëndën dhe inteligjencën.
Thelbësisht, kjo mekanikë e transformimit të inteligjencës
vetë-referuese brenda një universi të tej-përhapur është e
vlefshme për ne në faza të llogaritshme në strukturën e Rk Veda-s. Të gjitha shprehet materiale dhe jo-materiale të kreacionit
kanë një frekuenca specifike ( tinguj ) Këto frekuenca themelore,
vlerat jo – materiale, janë tingujt e Letërsisë Vedike: intelekti, aktivizimi i intelektit dhe me shtytjen e tij, rrjedhimin dhe
ndalimin e tij një pas një. Shprehja e melodisë, formimi i tërë
Letërsisë Vedike, na jep tërë procesin bazë të mekanikës së
transformimit brenda gjendjes vetë-referuese të Vetëdijes. Në
momentin e tij të transformimit, bashkëveprimi ( dinamizmi
vetë-referues ) i Rishi, Devata, Chandas, vazhdon të krijojë
tinguj nga tingujt, krijon një formë të tingullit tek e dyta, me
më shumë përfshirje nga tingulli i radhës ( i treti), më shumë
përfshirje krijon tingulli ( alfabeti specifik; – zanore dhe bashkëtingëllore ) Evoluimi i formës materiale nis nga frekuencat (
zanoret dhe bashkëtingëlloret ) fjala përmes formave të saja të
strukturuara, përparon për të prodhuar frekuenca të ndryshme
dhe format e tyre materiale korresponduese (1994, fq. 65 - 67)
Sepse të gjithë karakterin e saj gjithëpërfshirës, Maharishi e
quan Rk Veda, “Kushtetuta e Universit”:
Shprehja shpirtërore e të gjithë mekanizmave të transformimit,
Ligjeve të Natyrës, e pandashme në pa-shfaqje, e pakufishme,
strukturë e pandryshueshme e Samhita ( Rishi, Devata, Chahandas ) në heshtjen e përjetshme, e vetëmjaftueshme, gjendje
vetë-referuese e Vetëdijes Transhendentale – Shtëpia e të gjitha
Ligjeve të Natyrës, Realitetin Transcendental, Realitetin Përfundimtar, intim te kushdo (1994, fq. 80-82).
Veda është strukturë e Ligjit të Natyrës, e shprehur në Natyrë,
në fiziologji, në inteligjencën njerëzore. Që kur Veda është
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shfaqur dhe trajtuar përmes krijimit, çdo pjesë e krijimit mund
të lexohet si një shprehje më e manifestuar dhe më e trajtuar
e Vedas, duke përmbajtur të tërë strukturën, teksa, në të njëjtën kohë mban ( ruan) specifikën e tij. Maharishi e quan Veda
“Kushtetuta e Universit” për shkak se ajo është “shtëpia e të
gjitha ligjeve që udhëheqin universin”. E tërë fusha e inteligjencës është fushë e të gjithë ligjeve që shpërthejnë në universin
material. (1994, fq 207) Ajo është struktura e krijimit, pikërisht si kushtetutat për kombet e tyre, duke përmbajtur ligjet
që qeverisin kombin. Veda është gjithashtu skicimi i sistemit
nervor njerëzor.
Dr. Nader dëshmoi përmes “Fiziologjisë Njerëzore: Shprehja
e Veda-s dhe Letërsisë Vedike korrelacionet ekzakte matematikore dhe funksionale midis teksteve vedike dhe anatomisë
njerëzore. Këto korrelacione, pjesë pas pjese dhe tërësi pas
tërësie një ngacmim dhe verifikim i fjalë-për-fjalshëm i shprehjeve të tilla nga Letërsia Vedike, si “Aham Vishwam” ( Universi im është Vetja ime, - Taittiriya Upanishad 3.10 ( “Aham
Brahmasmi ( Unë jam totaliteti, - Unë jam veçantësia – Unë
jam vetëdija vetë-referuese - Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10
); Vedoham ( Unë jam Veda ) ( Maharishi Mahesh Yogi, 1994,
fq. 34, 57).
Veda është teksti burimor i Natyrës, por në kundërshtim me
frikën postmoderniste, Veda nuk është në sistem kuptimi strikt
apo i fiksuar, një mbyllje tiranike e lojës tekstuale, më tepër
Veda është parakusht i lojës tekstuale.
Veda është tekst i pashfaqur që prodhon kulturë dhe Natyrë, si
manifestime të aktivitetit të vetë të pakufishëm, të aktivitetit
vetë-referues, duke e çuar te një kusht i të gjitha mundësive dhe
të gjitha llojshmërive të pafundme, teksa organizon në mënyrë
të natyrshme çdo gjë brenda një strukture koherente të unitetit. Në këtë model tekstual, uniteti është strukturuar në lloji
e krijimit, krejt ndryshe nga fragmentimi i pafundmë i tekstit
postmodern.
Kështu që, çfarëdo teksti që lexon një lexues, qoftë tekst le-
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trare apo ndonjë tjetër, që nga teksti i Natyrës deri tek novela
postmoderne, nëse lexuesi lexon nga e njëjta fushë e pafundme
vetë-referuese që prodhon tekst, ai lexues do të lexojë natyrën e
tij/të saj të pakufishme kreative në tekst. Kjo është liria dhe të
shijuarit e leximit në gjendjet më të larta të Vetëdijes – vetëdijes
së unifikuar, në të cilën dikush nuk është përfshirë në vetëdijen
e tjetrit, apo nuk humbet veprimet e dikujt, apo botën që percepton dikush; Për më tepër, dikush lexon vetë Veten e dikujt tjetër
në çdogjë. Ky nuk është projektimi i egos brenda një strukture
personale, përmes shtrembërimi të jetës për të cenuar konceptet
e tij individuale; Ai është dëshmi e qartë e vetë natyrës kreative
të dikujt, e zbuluar për të qenë gjithëpërfshirëse, universale,
Natyrë kreative që prodhon dhe mbështet gjithë krijimin.
Koncepti aktual postmodern i tekstit, sidomos siç shpjegohet
nga Zhak Derrida, është aq revolucionar te disiplinat letrare sa
ç’kanë qenë teoritë e fushës kuantine për fizikën. Pikërisht ashtu siç realiteti tani mund të përshkruhet si fushë e energjisë në
vend që të ndajë pjesët e lëndës, pra “tekstualitetin”, si fushë
e kodeve gjuhësore kulturore që na ço larg, përtej nocionit të
vjetër të tekstit, si një njësi e ndarë, një vepër e palëvizshme
e gllabëruar nga një lexues. Tekstualiteti si një fushë e shënjimit, përfshin një dinamikë ndërvepruese midis një lexuesi të
hapur-mbyllur dhe një teksti hapur – mbyllur dhe nuk përfundojnë, të dy duke notuar në të njëjtën gjellë të ndërtimit social
të kuptimit. Diferenca mes hapje-mbylljes së tekstit postmodern dhe tekstit të Kushtetutës së Universit është në dinamikat
e lojës. Ndryshe nga loja tekstuale postmoderne që krijon një
zinxhir të pafundmë të shënjimit, duke krijuar një mishmash
të paqëndrueshëm të kuptimit, në këtë mënyrë, duke i bërë të
gjitha sistemet e komunikimit, në fund të fundit të papakuptima, loja e Veda-s në dinamikat e saj ndërvepruese, apo në strukturën e saj “tre-në-një” të gjendjes vetë-referuese të Vetëdijes,
ofron një bazë të pandryshueshme për kuptimin, qoftë teorikisht, qoftë literalisht.(1986, fq. 29)
Vetëdija në gjendjen e saj të pastër, hapet plotësisht vetëm
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ndaj vetes, përjeton vetveten si një realitet vetë-ndërveprues të
natyrës. Kjo është fushë e dijes së pastër, ku vetëdija njeh vetveten të jetë njohësi, - njohja dhe procesi i përfitimit të njohjes, të tri këto vlera, natyrshëm në një. Veda është një shkrim i qartë
i kësaj gjendje vetëreferuese të Vetëdijes së pastër; i unifikimit të vëzhguesit (Rishi ) të vëzhgimit (Devata ) dhe Objektit të
vëzhguar (Chhandas). E tërë letërsia Vedike është dedikuar për
të zbuluar detajet e strukturës “tre-në-një” të njohjes së pastër.
Rig Veda është totaliteti i të gjithë dijes, - dija e “tre-në-një”.
Sama Veda është atribuuar thelbësisht në vlerën e Rishit, Yajur Veda në Devata dhe Atharva Veda në Chhandas. Të gjitha
aspektet e tjera të letërsisë vedike parashtrojnë këto tri vlera,
duke i lidhur ato te njeriu në aspektin e Vetes; mendja dhe trupi,
dhe duke detajuar transformimin e përhershëm vetë – referues
përmes hapave vijues të zhvillimit, prej së cilës Vetëdija, Vetja,
shtien në dorë vlerën e lëndës, të trupit (1986, fq. 40 – 41).
Në aspektin e leximit, apo prodhimit letrar të tre komponentët
ndërveprues të çdo teksti janë të njëjta si tre komponentët e
tekstit burimor të Natyrës. Në një vepër arti, dikush mund të
thotë që Rishi - Njohësi, Devata – procesi i njohjes dhe Chhandas, - njohja, bëhen bashkë në mënyrë graduale në një moment
kreativ të leximit apo të shkrimit. Ky proces intim i dijes prodhon diçka më shumë se lumturia për lexuesin apo shkrimtarin;
ashtu siç ai i përqaset përvojës së vetëdijes së pastër vetë-referuese, inteligjencës së tekstit të Natyrës, apo Veda-s, kur zë vend
përjetësisht loja dinamike “tre-në-një”. Në gjendjen e bashkimit
përfundimtar apo “Samhita”-n e Rishi-t, Devata dhe Chhandas,
subjekti dhe objekti bëhen bashkë në procesin e njohjes. Cila
është ajo që është njohur?

Në një tekst letrar disa cilësi specifike të jetës transmetohen përmes fjalët e tij, por ajo çfarë mbartet në mënyrë
të natyrshme është loja e pafundme e tekstit të Natyrës
që fshihet dhe shfaqet në tekstin letrar. Kjo kënaqësi në
gjetjen e reflektimit të Natyrës në gjuhën njerëzore është
e dukshme te çdo lexues i ndjeshëm që lexon mjeshtra të
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gjuhës si Shekspiri. Ky nuk është vetëm mendimi i tij por
ne i rigëzohemi shkathtësisë së çdo fjale të vendosur me
përsosmëri në shfaqje dhe pa përpjekje gjatë gjithë kohës,
ashtu siç Natyra ka shkruar vetveten. Emersoni e shpreh
këtë ide të letërsisë si një tekst primar të pashfaqur tek
eseja e tij “Poeti”:
Për poetin, çdo gjë është shkruar më parë, dhe kurdoqoftë
që ne organizuar përsosmërisht, që të mund të depërtojmë
në atë zonë ku ajri është muzikë, ne dëgjojmë ato cicërima burimore dhe përpiqemi të shkruajmë ato, por ne humbasim ndonjë fjalë, apo rresht apo shtojmë ndonjë gjë nga
vetja jonë dhe në këtë mënyrë e keq-shkruajmë poezinë.
Njeriu me veshin më të ndjeshëm i shkruan këto kadenca
dhe këto dorëshkrime më me besnikëri, ndonëse nuk janë
të përkryera, duke i bërë këngët e kombeve. Sepse natyra
është vërtetë aq e bukur sa ajo është e mirë apo aq e arsyeshme dhe duhet shfaqur aq shumë sa kjo mund të bëhet
apo mund të rroket. Fjalët dhe veprat janë mënyra mjaft
indiferente të energjisë hyjnore. Fjalët dhe veprat janë
mënyra tërësisht të paanshme të energjisë hyjnore. Fjalët
janë gjithashtu veprime dhe veprimet janë lloje fjalësh
(1979; 1844, fq. 760).
Në aktin e të lexuarit apo të shkruarit, Emerson sugjeron
se dikush bëhet rezonant me kreativitetin e natyrës, përfshihet në të. Si lexues, ne bëhemi pjesë e dinamikës së tekstit që është natyra në vetvete.
Éshtë realisht e pamundur për të njohur lojën e plotë
të domethënies derisa dikush të njohë dinamikat vetëndërveprimit të Vetëdijes së pastër, Ligjeve të Natyrës, të
strukturuarin e tekstit të unifikuar të Natyrës, kulturën
dhe Veten. Kur lexuesi apo shkrimtari janë të kulturuar
në përvojën e vetëdijes së pastër, ndërgjegja e tyre është
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zgjuar plotësisht në bashkimin dinamik të tri vlerave
duke formuar tekstin, në zanafillën e tij, në origjinën e
perceptimit në vlerat më të imtësishme të gjuhës për të
qenë më e madhe sesa ato individuale që i jep asaj lindje
( Shiko nivelet e gjuhës në pjesën e II) Ky unitet tresh i
strukturuar nga momenti krijues i pakufishëm dhe liria
e gjuhës nga një autor i zoti është ajo çfarë i jep një pjese
letrare fuqinë e saj në vendin e parë.
Kjo fuqi mund të rikrijohet në procesin e leximit, nëse
ndërgjegja është mjaftueshëm fleksible për të përjetuar
atë unitet të pakufizuar përmes fjalëve. Mënyrat e nivelit
të plotë të gjuhës dhe nivelit të plotë të lojës tekstuale janë
të gjalla për studentin në një nivel praktik dhe janë diskutuar në pjesën e dytë të studimit. Para kësaj, do të jetë
produktive për të shqyrtuar ndikimin e çështjeve të tjera
rreth prodhimit kulturor siç është teknologjia. Shumë veta
besojnë se teksti elektronik është një paradigmë e re tekstuale për studimet letrare. A është e-teksti, evolucioni
tjetër i letërsisë apo është rrënimi i saj?
Letërsia dhe teknologjia
“Librat janë relikte të kulturës së fjalëve në venitje e
sipër”, - thotë Benjamin Barber ( fq. 118 ) Studimet letrare e gjejnë veten sot në mes të një revolucioni elektronik
dhe tekstit on – line. Ekspertët theksojnë se truri proceson
fjalë të shkruara dhe elektronike në mënyra të ndryshme
dhe po shkakton një ndryshim të mënyrës së të menduarit
tonë. Michael Heim thotë: “Informacioni gërryen kapacitetin tonë për shënjueshmëri. Me mendjen e fiksuar në informacion, vëmendja jonë ngushton hapësirën. Ne mbledhim
fragmente. Ne bëhemi më të varfër mendërish në kuptimin
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e përgjithshëm (1993, fq. 10). Në metamorfozën aktuale të
kulturës drejt komunikimit elektronik, çfarë do të ndodhë
me studimet letrare? Tek “Elegjitë e Gutenbergut”, Sven
Birkerts adreson “luftërat e leximit” midis librit dhe kulturave të kompjuterit. Ai paralajmëron:
Siç bota po rënkon drejt një perëndimi misterioz, akt i
vjetër i leximit të ngadaltë po mbetet një ushtrim elegjiak;
siç ne mendojmë thellë për këtë fakt, çështjet e thella duhet
të ngrihen rreth vlerave tona, rreth lidhjeve shpirtërore
kundrejt shqetësimeve materiale dhe rreth vetë subjektivitetit. (1994, fq. 6 ).
Birkerts ngre çështje të rëndësishme. Ne menduam pak
vite më parë se mund të jetë e mjaftueshme ti shtosh laboratorit kompjuterik programet e vjetra letrare. Por ne nuk
morëm pjesë në zhvendosjen e kësaj kulture virtuale. A
unifikohet hiperteksti apo ai fragmentohet? Ndërsa Alvin
Foffler e sheh informacioni si një bazë të fuqisë në botë
në të ardhmen, Heim shqetësohet rreth “produktivitetit
të pamend” të kulturës së kompjuterit, duke vënë në dukje se informacioni i menjëhershëm nuk është dije ( fq. 5
– 10 ) Informacioni duhet vënë brenda një perspektive të
dobishme. Perspektiva duhet të bëjë çdo gjë me natyrën
e subjektivitetit njerëzor, e cila presupozohet se duhet të
merret si një çelës kyç për të ardhmen e studimeve kulturore. Ekziston një mungesë parashikimi populist rreth
faktit nëse kultura elektronike është në humbje apo fitim. Robert Bly shqetësohet që brezat e rinj të medias
janë duke humbur aftësinë e të menduarit sepse ata janë
duke humbur imtësitë e gjuhës. “Fëmijëve iu nevojitet një
gjuhë e elaboruar në mënyrë që të ndodhë zhvillimi i trurit”.... Humbja e gjuhës mund të ndikojë tek truri ashtu
si vitamina te trupi” ( fq, 64-65 ). Neil Postman preten-
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don se ekziston një tharje simbolike serioze, një sfidim i
simboleve kulturore të shkaktuara nga nënshtrimi ndaj
teknologjisë (fq. 64-5 ). Kështu, çdo profesor i letërsisë ka
lajmëruar në këto 20 vitet e fundit, se ka një vështirësi në
rritje në mësimin e letërsisë në një klimë të tillë të zhvlerësimit të fjalës. Më kryesorja, Benjamin Barber ndjen se
vetë demokracia është e rrezikuar sepse”demokracia, si një
libër i mirë, kërkon kohë.......” Televizioni dhe kompjuterët
janë të shpejtë..... dhe në këtë mënyrë, sipas përkufizimit
armiqësor për peshimin e paqes së shqyrtuar kujdesshëm,
e cila bazohet kryesisht te debati publik dhe vendimmarrja
në emër të së mirës së përbashkt ( fq. 18 ).
Por, dyert janë të hapura. Shtrirja dhe shpejtësia e teknologjisë kanë qëllime të mëtejshme për paqen botërore,
siç dëshmohet prej largimit të tiranëve politikë nga pushteti të cilët lulëzuan prapa mureve të errëta. Madje, kritikët
e teknologjisë shohin tek ajo shpresë të madhe; shohin në
boshllëkun aktual të kulturës një brez të gatshëm për një
fillim të ri të mundshëm. Sven Birkerts komenton: Unë
shoh mundësinë e një rigjallërimi të vërtetë të artit, dhe
veçanërisht të letërsisë”.... por letërsia mbetet mjeti i
patejkalueshëm i eksplorimit të brendshëm dhe realizimit
të lidhjeve. I tërë arti, - proza, poezia dhe drama, - është
krejtësisht e angazhuar në koherencë, jo thjeshtë në aspektet e përmbajtjes, por edhe në formë. Nga mund të vijë ky
rigjallërimi i koherencës? Birkerts duket se lë të kuptojë
se impulsi i letërsisë është më i thellë sesa ndryshimi i teknologjisë, se ai është impulsi themelor i natyrës njerëzore
dhe se ai nuk është kaotike, por i rregullt dhe unifikuese.
Thomas McFarland e përshkruan gjendjen aktuale si një
thyerje të “formave” të kulturës brenda “modeleve” fragmentare dhe të palidhura, duke shkaktuar një krizë te dije
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( fq. 30 ). Në këto vite të pritjes së madhe gjatë tranzicionit
drejt mijëvjeçarit të ri, departamentet e letërsisë pyesin
vetveten se si mundet që programet tona të ecin përpara, të përgatisin studentët, të plotësojnë atë çfarë shfaqet
si boshllëku kulturor? Siç thekson Birkerts, ndryshimi
në teknologji thjeshtë nxjerr në pah një çështje që ka
qenë në rritje përgjatë gjithë shekullit aktual; - natyrën
e subjektivitetit njerëzor. Ashtu siç studimi i letërsisë
është bërë më vetë-reflektues, siç kanë lulëzuar teoritë
e lexuesit të përgjegjshëm dhe vihet theksi mbi leximin
individual, siç është bërë thelbësor të kuptuarit kompetent
të lexuesit dhe shkrimtarit, në pjesëmarrjen sesi do të jetë
e ardhmja e letërsisë, qoftë për tu mësuar, qoftë për tu
kuptuar, - zgjerimi më i madh i saj do të përcaktohet nga
drejtimi që do të marrë kultura si një tërësi. Një shpjegim
i qartë i shkallës së plotë të vetëdijes njerëzore, gjendet
në Shkencën Vedike të Maharishit ( shikoni seksioni
tjetër ), e cila mund të shërbejë si një meta-teori e aftë
për të rigjallëruar qëllimin e edukimit letrar përmes
demonstrimit se letërsia dhe teknologjia, apo kultura dhe
shkenca nuk janë thjeshtë rastësore por pjesë e së njëjtës
mekanikë krijuese të Natyrës.
Përktheu: Albert Gjoka
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ARTI PËR TË RRËFYER
Çdo mëngjes informohemi për të rejat e planetit. E, megjithatë,
jemi të varfër për histori të veçanta. Pse ndodh kjo? Ndodh se
çdo ngjarje nga ato që na thonë, është e mbushur me të dhëna
shpjeguese. Me fjalë të tjera: asgjë nga çfarë tregohet nuk ka
ngjyrën e rrëfimit, por atë të informacionit. Nëse do të mund
të riprodhonim një histori duke iu shmangur shpjegimeve,
do të arrinim gjysmën e artit të rrëfimit. Të vjetrit, me në
krye Herodotin, qenë mjeshtër në këtë art. Në kapitullin e
katërmbëdhjetë të librit të tretë të Historive të tij, ndodhet
historia e faraonit të Egjiptit, Psamtiku III. Kur Psamtiku
III, në vitin 525 para Krishtit, u mund prej persëve, mbreti i
persëve, Kambisi II, jo vetëm që e burgosi atë por bëri ç’ishte e
mundur edhe për ta gjunjëzuar. Për këtë urdhëroi që Psamtikun
ta vendosnin në anë të rrugës, ku persët do të kalonin me një
paradë triumfale, në mënyrë që faraoni i Egjiptit të shikonte të
tijtë duke kaluar si robër të persëve, por, mbi të gjitha, të shikonte edhe vajzën e vet si skllave, me një shtambë në dorë duke
vrapuar për të mbushur ujë në çezmë. Ndërsa shikonte atë pamje
poshtëruese ku egjiptianët e tij qanin e rënkonin, Psamtiku qëndronte i patundur, pa lëvizur fare dhe pa thënë asnjë fjalë, me
sytë e fiksuar në tokë. Edhe, kur pa që të birin me disa të tjerë që
i vendosën përpara tij për t’i ekzekutuar, ai përsëri qëndroi i patundur. Po kur, pak më pas, pa një nga shërbëtorët e tij, një burrë të moshuar dhe të mjerë, në reshtin e robërve, atëherë goditi
kokën me grushte, duke dhënë shenjat e një dhimbjeje të thellë.
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Në këtë histori kemi një rrëfim të vërtetë. Këtu informacioni
mungon duke ia lënë vendin një vlere të re, e cila në atë çast vetëm
ajo shkëlqen. Ne përqendrohemi tek ajo vlerë dhe nuk duam të
humbasim kohë me asgjë tjetër. Pra, në tregimin e ngjarjes ndodh
dika tjetër: rrëfimi nuk mbaron aty, ai depozitohet e ruhet fort
brenda vetes dhe mund të rrëfehet më vonë, pas një kohe të gjatë.
Montenji duke iu kthyer kësaj historie të faraonit egjiptian shtron pyetjen: “Pse faraoni preket me të parë mjerimin e shërbëtorit të tij plak dhe jo më përpara?” Dhe Montenji përgjigjet:
“Duke qenë se deri në ato çaste shpirti i tij qe mbushur plot me
dhimbje, mjaftoi të shtohej edhe një pikë e vogël dhimbjeje që
ai të mos duronte dot më e të shpërthente.” Kjo është një formë
të kuptuari të kësaj historie. Por ka edhe të tjera shpjegime.
Natyrisht, kushdo që e shtron këtë pyetje në rrethin e miqve
të vet, mund të marrë përgjigje të ndryshme për këtë çështje.
Për shembull, një nga miqtë e mi tha: “Faraonin nuk e prek
fati i pjesëtarit të monarkisë, sepse ai është i tij.” Një tjetër tha:
“Në këtë ngjarje na prekën shumë gjëra, të cilat në jetë nuk na
bëjnë shumë përshtypje; shërbëtori është vetëm një aktor për
faraonin.” Ndërsa një i tretë tha: “Dhimbja e madhe grumbullohet brenda, ama duket vetëm kur del jashtë. Me të parë shërbëtorin dhimbja e grumbulluar shpërtheu.” “Nëse kjo histori do
të ndodhte sot – tha një tjetër – atëherë, në gjithë mediat do të
thuhej se Psamtiku donte më shumë shërbëtorin se fëmijët e
vet.” Ajo që nuk vihet në dyshim është se të gjithë gazetarët do
të rrekeshin të shpjegonin ngjarjen. Herodoti nuk e shpjegon
atë me asnjë fjalë. Rrëfimi i tij është tejet i thatë. Por kjo histori
e Egjiptit të vjetër mund të shkaktojë ende habi dhe vramendje
edhe sot, pas mijëra vjetësh. I ngjan farave, të cilat, të mbyllura
hermetikisht për mijëra vjet në dhomat e piramidave, e ruajtën
fuqinë mbirëse deri në ditët tona.
Në shqip: Bajram Karabolli
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PËRSE KA RËNDËSI E BUKURA?
Nëse në çdo kohë ndërmjet periudhës 1750-të dhe 1930-të, do të
pyesnit njerëzit e kulturuar të përshkruanin qëllimin e poezisë,
artit dhe të muzikës, ata do t’ju përgjigjeshin: e bukura. Dhe,
nëse do t’i pyesnit se përse e bukura, – ata do t’ju përgjigjeshin
sepse e bukura është një vlerë po aq e rëndësishme sa e vërteta
dhe e mira.
Më pas, në shekullin e 20-të e bukura ndaloi së qeni e rëndësishme. Në shekullin e 20-të, arti synonte kryesisht të shkaktonte shqetësim dhe të thyente tabutë morale. Si i tillë, arti nuk
kishte më të bënte me të bukurën, por me origjinalitetin, pavarësisht se si arrihej kjo dhe kostove morale. Jo vetëm që arti
e ka bërë të shëmtuarën kult, por edhe arkitektura po ashtu
mbetet sterile.
Sot, nuk janë të shëmtuara vetëm gjërat që na rrethojnë, por
edhe gjuha, muzika dhe sjelljet tona janë të ashpra, të vetqendërsuara dhe egoiste, a thua se e bukura dhe shija e mirë nuk kanë
më vend në jetën tonë. Mbi këto gjëra shkruhet me të madhe
vetëm një fjalë dhe ajo fjalë thotë: UNË! – përfitimet e mia,
dëshirat e mia, kënaqësite e mia!
Dhe, artit si ka mbetur asnjë përgjigje mbi ketë veçse të thotë:
“Po, jepi! Vazhdo!”
Unë mendoj se ne po e humbasim të bukurën dhe rreziku që
rrjedh nga kjo humbje është se bashkë me të bukurën ne do të
humbasim kuptimin e jetës.
Unë jam Roger Scruton, filozof dhe shkrimtar. Profesioni im
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është të bëj pyetje? Gjatë viteve të fundit kam bërë pyetje mbi të
bukurën. E bukura ka qenë thelbësore për civilizimin tonë për
thuajse 2000 vjet.
Që nga fillimi i saj, në Greqinë e lashtë, filozofia është marrë me
vendin që zë e bukura në art, muzikë, arkitekturë dhe në jëtën
tonë të përditshme. Filozofët kanë argumentuar se, nëpërmjet
kërkimit të së bukurës ne i japim formë botës si një të tërë. Kjo
na ndihmon gjithashtu për të kuptuar vetë natyrën tonë dhe
qenien tonë shpirtërore.
Por bota jonë ia ka kthyer krahët së bukurës. Dhe, për shkak të
kësaj ne gjendemi të rrethuar nga shëmtia dhe asgjësimi. Unë
dua t’ju bind mbi rëndësinë e së bukurës, se ajo nuk është vetëm
diçka subjektive, por një nevojë universale e qenies njerëzore.
Nëse ne ia mohojmë vetes këtë nevojë atëherë gjendemi në një
shkretëtirë shpirtërore.
Unë dua t’ju tregoj rrugën se si të dilni nga kjo shkretëtirë. Dhe,
ajo është një rrugë që ju çon në shtëpi.
Artistët e mëdhenj të së shkuarës ishin të ndërgjegjshëm mbi
kaosin dhe vuajtjet e mëdha në jetën e njeriut. Por, ata kishin
një zgjidhje për këtë dhe kjo zgjidhje ishte e bukura.
Veprat e bukura të artit ofrojnë ngushëllim në kohë vuajtjesh
dhe afirmim në kohë gëzimi. Ato na tregojnë se jeta ia vlen të
jetohet!
Shumë nga artistët modernë janë të shqetësuar nga kjo detyrë
e shenjtë që ka arti në jetët tona. Ata mendojnë se thjeshtësia e
jetës së përditshme nuk mund të shpjegohet.
Por, në vend të kësaj ato duhet të shfaqen përpara publikut. Ky
model është vendosur një shekull me parë nga artisti francez
Marcel Duchamp, i cili nënshkroi një pishuar nën firmën fiksive
si R. Mutt (1917), dhe e paraqiti atë në një ekspozitë. Xhesti i tij
ishte satirik dhe kishte si qëllim të përqeshte botën e artit dhe
snobizmin që ecën krahë për krahë me të. Por ky xhest i Duchamp-it është interpretuar në një mënyrë tjetër për të thënë se
çdo gjë mund të jetë art si p.sh., një dritë që fiket dhe ndizet, një
kanaçe konservë me jashtëqitje njeriu; madje, edhe një rresht
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me tulla. Kështu, arti nuk ka me asnjë status të shenjtë. Ajo nuk
na ngre më në një nivel më të lartë moral dhe shpirtëror. Por,
thjesht një xhest njerëzor ndaj një tjetri.
Dikur arti ngrinte kultin e së bukurës, ndërsa tani kemi kultin
e të shëmtuarës. Duke qenë se, në kohët në të cilat jetojmë bota
është shqetësuese edhe arti duhet të jetë i tillë, shqetësues. Ata
që kërkojnë për të bukurën në art, janë jashtë realitetit modern të kohës ku jetojmë. Ndonjëherë qëllimi është që ai, arti, të
na shokojë. Por, ajo që përbën shok herën e parë, bëhet e mërzitshme nëse përsëritet. Kjo e ka kthyer artin në një shaka që
dikur mund të ishte edhe argëtuese.
Por, arti krijues nuk arrihet thjesht në këtë mënyrë, pra duke
pasur një ide. Tani sigurisht që idetë mund të jenë interesante
dhe argëtuese, por kjo nuk do të thotë se ajo, ideja e meriton
termin art.
Nëse një vepër arti nuk është më shumë sesa thjesht një ide,
atëherë çdo njeri mund të jetë artist dhe çdo objekt mund të jetë
një vepër arti. Si e tillë, nuk ka më nevojë për aftësi, shije apo
krijmtari.
Veprat e Duschamp-it vazhdojnë të ndikojë rrugën e artit bashkëkohor sot. Pra, arti i sotëm na e tregon botën ashtu siç është,
ajo që është këtu dhe tani dhe të gjitha anët e saj të papërsosura. Por, a është rezultati me të vërtetë art? Sigurisht që diçka
nuk është vepër arti vetëm sepse ajo ofron një pjesë të relitetit,
duke përfshirë edhe shëmtinë në të.
Arti ka nevojë për krijmtari dhe krijmtaria ka të bëje me ndarjen
e gjërave duke i bërë thirrje të tjerëve që ta shikojnë botën ashtu
siç e shikon artisti. Kjo është arsyeja përse ne gjejmë bukuri në
artin naiv të fëmijëve.
Fëmijët nuk janë duke u përpjekur të na paraqesin ide, por të na
tregojnë se si e shikojnë ata botën dhe që të ndajnë me të tjerët
atë që ata ndjejnë. Diçka e ngjashme me kënaqësinë e dëlirë që
gjendet tek fëmijët gjendet tek çdo vepër e vërtetë arti.
Por vetëm krijmtaria nuk mjafton. Aftësitë e artistit kërkojnë
që ai të jetë në gjendje të tregojë të vërtetën nën dritën e ideal-
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it, duke e transformuar atë. Këtë ka arritur Michelangelo-ja në
portretin e tij të madh të David-it. Dhe, kur shikojmë kopje të
derdhura të Davidit ato nuk janë fare të bukura sepse atyre u
mungon substanca kryesore që është vet krijmtaria.
Diskutimet me të cilat jam marrë unë janë të rrezikshme. Në
kulturën tonë demokratike, shpesh njerëzit mendojnë se është
kërcenuese që të gjykosh shijen e dikujt tjetër. Disa madje ofendohen nëse thua se ka një dallim midis shijes së mirë dhe asaj
të keqe, ose që ajo që shikon ka rëndësi. Mbase njerëzit e kanë
humbur besimin e tyre tek e bukura sepse ato kanë humbur
besimin e tyre tek idealet.
Gjithcka që ekziston është vetëm bota e oreksit(eve). Nuk ka
vlera të tjera përveç atyre utilitare. Diçka ka vlerë nëse mund
të përdoret. Cili është në këtë rast përdorimi i së bukurës?! Oscar Wilde ka shkruar se “i gjithë arti është absolutisht i padobishëm”.
Për Wilde, e bukura kishte një vlerë shumë më të madhe sesa
dobia. Njerëzit kanë nevojë për gjëra të padobishme; madje,
edhe më shumë ngase ata kanë nevojë për gjërat e dobishme në
jetët e tyre. Vetëm mendojeni! Cila është dobia e dashurisë, e
miqësisë, e adhurimit? Asnjë! Atëherë, e njëta gjë vlen edhe për
të bukurën. Shoqëria jonë konsumatrore vendos në vend të parë
dobinë. E bukura s’është gjë tjetër veçse një efekt anësor.
Duke qenë se, arti është i padobishëm atëherë nuk ka rëndësi së
çfarë lexon, çfarë shikon apo çfarë dëgjon. Nga çdo anë, jemi të
rrethuar nga mesazhe të nxitura nga oreksi, i cili nuk plotësohet
kurrë. Kjo është arsyeja përse e bukura po zhduket nga bota
jonë.
Në botën e sotme një reklamë është më e rëndësishme sesa një
vepër arti dhe shpesh veprat e artit përpiqen të kapin vëmendjen tonë në të njëjtën mënyrë siç bëjnë reklamat dhe duke na u
paraqitur si të papërpunuara ose të paturpshme.
Ashtu si reklamat, edhe veprat e artit sot përpiqen që të krijojnë një markë edhe nëse ato s’kanë asnjë produkt për të shitur
përveç vetes.
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E bukura është një lundrim me dy drejtime; nga kulti i së
shëmtuarës në art dhe nga kulti i dobishmërisë në jetën e përditshme.
Në botën e arkitekturës moderne këto dy kulte bashkohen në
një. Në fillim të shekullit të 20-të, arkitektët, në mënyrë të ngjashme si artistët, filluan që të ishin të paduruar me të bukurën,
duke e zëvendësuar atë me dobinë. Artitekti amerikan, Louis
Sullivan është shprehur se “forma duhet të jetë në funksion të
dobisë”. Pra, mos mendoni se si duket një godinë, por filloni të
mendoni se cili është qëllimi i saj; cilit qëllim i shërben?!
Doktrina e Sullivan-it është përdorur për të justifikuar krimin
më të madh kundër të bukurës që bota se ka parë ende. Dhe,
ky është krimi i arkitekturës moderne. Por, nëse diçka është e
shëmtuar atëherë ajo do ta humbasë dobinë sepse askush nuk
dëshiron të jetojë apo punojë në një vend të shëmtuar.
Në vitet 1960-të, publiku filloi të reagonte kundër realitetit të
shëmtuar të blloqeve prej betoni që lulëzuan në atë kohë, por
arkitektët i zëvendësuan ato me një lloj tjetër ‘plehre’ si muret
prej xhami, ndërtime prej çeliku apo detajet absurde të cilat nuk
kanë asnjë lidhje. Kjo më bën t’i rikthehem shprehjes së Wilde-it: Vendos dobinë të parën dhe do ta kesh humbur davanë,
por vendos bukurinë të parën dhe e ke fituar atë përgjithmonë.
Pra, rezulton se asgjë nuk është me e dobishme sesa e padobishmja. Këtë gjë e ndeshim tek akitektura tradicionale me detajet e saj. Ornamentet na çliruan nga tirania e dobisë dhe nevojën që ne kemi për harmoni.
Në një farë mënyre, diçka e tillë na bën të ndjehemi si në shtëpi
pasi na kujton se ne jemi shumë më shumë sesa vetëm nevojat
tona praktike. Ne nuk udhëhiqemi vetëm nga orekse kafshërore
si ushqimi dhe gjumi, por ne kemi gjithashtu edhe nevoja morale dhe shpirtërore, dhe nëse keto nevoja nuk plotësohen po
kështu të paplotësuar do të mbetemi edhe ne.
Ne e dime se çfarë do të thotë që edhe në jetën e përditshme të
ngazëllehemi nga gjërat që shikojmë nga bota e zakonshme e
orekseve tona tek sfera e ndriçuar e plotësimit, një rreze drite,

215

ESE

një melodi e harruar, fytyra e dikujt që kemi dashur; – këto janë
gjëra të cilat na shafqen në momentet më të papritura dhe në
ato momente ne kuptojmë se jeta ia vlen të jetohet.
Këto janë kohë të paçmuara gjatë të cilave ne ndjejmë praninë e
botëve të tjera më të larta.
Që nga fillimi i qytetërimit përëndimor poetët dhe filozofët e
kanë konsideruar përjetimin e së bukurës si thirrjen tonë drejt
hyjnores. Platoni, që shkruante në Athinën e shekullit të IV-ërt
përpara Krishtit, argumentonte se e bukura është simbol i një
rendi tjetër më të lartë. E bukura në sytë e mendjes, thoshte ai,
do të jeni në gjendje që të ushqeni virtytet e vërteta dhe të bëheni kështu miq të Zotit.
Platoni ishte një idealist. Ai besonte se, ne njërëzit jemi pelegrinë
dhe mysafirë në këtë botë ndërkohë që aspirojmë përtej saj;
për të shkuar tek Roma e përjetshme, aty ku do të bashkohemi me Zotin. Zoti ekziston në një botë transhendente, të cilën,
ne njerëzit, e aspirojmë, por që nuk arrijmë ta njohim dot në
mënyrë të drejtëpërdrejtë. Por, një nga mënyrat për arritjen e
saj këtu në tokë është nëpërmjet përjetimit të së bukurës. Por
kjo paraqet një paradoks.
Për Platonin, e bukura ishte para së gjithash dhe mbi të gjitha
bukuria e fytyrës dhe e formës njerëzore. Dashuria për të
bukurën, – mendonte ai, – e ka origjinën tek erosi, një pasion të
cilën e ndjejmë të gjithë ne. Ne do ta quanim këtë pasion dashuri romantike. Për Platonin, erosi ishte një forcë kozmike, e cila
rrjedh tek ne në formën e dëshirave seksuale. Por, nëse bukuria
njerëzore ndjell dëshirim, atëherë si mund të ketë ajo lidhje me
hyjnoren.
Dëshirat i takojnë individit, të jetuarit në këtë botë është një pasion urgjent. Dëshirat seksuale na ofrojnë një zgjedhje: adhurim
ose oreks, dashuri ose epsh. Epshi ka të bëjë me marrjen, por
dashuria ka të bëjë me dhënien. Epshi sjell shëmti, shëmtinë
e marrëdhënieve njerëzore në të cilën njëri nga personat e trajton personin tjetër si një instrument të zëvendësueshëm. Për të
arritur tek burimi i së bukurës, ne duhet të jemi në gjendje ta
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kapërcejmë epshin.
Dëshirimi pa epsh është ajo që nënkuptojmë kur themi dashuri
platonike. Kur ne e gjejmë bukurinë tek një person i ri, kjo ndodh
sepse në kërkojmë atë dritën e përjetësisë, për ato tiparet hyjnore të cilat nuk janë të kësaj bote. Bukuria e formës njerëzore
është ftesë për tu bashkuar me të shpirtërisht, jo fizikisht.
Kështu, ndjenja jonë për të bukurën është një ndjesi fetare dhe
jo emocion seksual. Kjo teori e Platonit është magjepsëse. Ai
mendonte se, e bukura është një mysafir i një bote tjetër dhe ne
nuk mund të bëjmë asgjë për këtë, veçse ti kënaqemi shkëlqimit
të saj. Çdo gjë tjetër e ndot dhe e çshenjtëron atë duke shkatërruar aurën e saj të shenjtë.
Teoria e Platonit mbetet një nga teoritë më me shumë ndikim në
histori. Përgjatë qytetërimit tonë poetët, tregimtarët, piktorët,
priftërinjtë, dhe filozofët janë frymëzuar nga këndvështrimet e
Platonit për seksin dhe dashurinë. Po të shikojmë tek këndi i
poezive do të gjejmë se si janë përpjekur poetët të paraqesin
vizionin platonik të erotikes.
Piktori i rilindjes italiane Sandro Botticelli e ka ilustruar këtë
teori të Platonit në pikturën e tij të famshme “Lindja e Venusit”,
që tregon lindjen e perëndeshës së dashurisë erotike. Venusi e
shikon botën nga një vend tjetër, që shkon përtej dëshirës. Ajo
na fton që t’i kapërcejmë orekset tona tokësore dhe që të bashkohemi me të nëpërmjet dashurisë së pastër të së bukurës. Modelja e Botticelli-t ishte Simonetta Vespuçi. Botticelli e deshi atë
deri në fund të jetës së saj të shkurtër. Madje, ai kërkoi që të
varrosej tek këmbët e saj. Për të ajo përfaqësonte idetë e Platonit. Ajo ishte bukuria që mund të soditej, por që nuk mund të
zotërohej.
Platoni dhe Botticelli na thonë se, bukuria e vërtetë shtrihet përtej dëshirave seksuale. Kështu që, ne mund ta gjejmë
të bukurën jo vetëm në një person të ri të dëshirueshëm, por
gjithashtu edhe tek një fytyrë të plakur dhe me dhimbje e
mençuri, ashtu siç i ka pikturuar Rembrandt.
Bukuria e një fytyre ka të bëjë me jetën që ajo shpreh. Ajo është
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mishi që kthehet në shpirt. Dhe, duke parë atë, ne shikojmë
drejt e në shpirt. Rembrandt na ka treguar se e bukura mund
të gjendet edhe në gjërat e rëndomta të jetës së përditshme. Ajo
gjendet rreth nesh dhe ne na duhen vetëm sytë për ta parë dhe
zemrën për ta ndjerë atë. Edhe ngjarja më e rëndomtë mund të
kthehet në diçka të bukur, nëpërmjet paraqitjes me zemër që
piktori i bën asaj.
E bukura është vetë zbulesa e Zoti këtu dhe tani. Kjo qasje fetare ndaj së bukurës zgjati për 2000 vjet. Por, në shekullin e
17-të, me shpërthimin e Revolucionit Shkencor, dolën në pah
farat e para të dyshimit mbi këtë qasje. Kisha mesjetare pranoi
këndvështrimin e lashtë që toka qëndron në qendër të universit pastaj Copernicus dhe Galilei provuan se toka vërtitet rreth
diellit.
Ndërsa, Newton plotësoi punën e tyre duke na treguar se bota
funksionon si mekanika e një ore, ku çdo ndodhi është pasojë
e një veprimi ndaj një veprimi paraprinjës. Ky ishte vizioni i
ndriçuar, që e përshkron botën tonë si një vend ku nuk ka vend
për Zotin apo për shpirtin, pa vend për idealet dhe për vlerat.
Asnjë vend për asgjë përveç lëvizjes mekanike që e rrotullon
hënën rreth tokës dhe tokën rreth diellit pa asnjë qëllim.
Në qëndër të univesit njutonian qëndron një vakum shpirtëror.
Këtë boshllëk e plotësoi një filozof në veçanti. Ai ishte Anthony
Ashley Cooper, konti i 3-të i Shaftesbury-it. Sipas tij, shkenca
mund ta shpjegojë botën, por, sipas tij, kjo mënyrë e të parit
është e paplotë. Ne mund ta shikojmë botën gjithashtu nga një
perspektivë tjetër. Jo për ta shpjeguar atë, por për ta përjetuar
ekzistencën e saj. Ashtu siç mund të sodisim një peisazh apo një
lule.
Ideja që bota është e magjishme dhe që për ta ndjerë këtë ajo
nuk ka nevojë për asnjë doktrinë fetare, i dha përgjigje një nevoje emocionale shumë të thellë: E bukura nuk u soll në tokë nga
Zoti, por që ajo u zbulua nga njerëzit.
Idetë e Shaftesbury-të inkurajuan kultin e së bukurës duke i
ridhënë artit dhe nayrës vendin që ato zënë. E bukura do të
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plotësonte atë zbrazëtinë e madhe të krijuar nga shkenca.
Pas këtij momenti, artistët nuk ishin më tregimtarë të historive
të shenjta në shërbim të kishave, por ato po i rizbulonin historitë
vetë, duke interpretuar sekretet e natyrës. Peisazhet që dikur
ishin thjesht sfonde të tablove me paraqitje të shenjtë u kthyen
në plan të parë ku shpesh figura njerëzore humbiste në tërësinë
e saj. Por, për Shaftesbury-n, ne nuk kemi domosdoshmërisht
nevojë për një vepër arti për të vlerësuar bukurinë e botës.
Thjesht duhet ta shikojmë një imazh me kthjelltë, domosdoshmërisht si dhe pa emocion. Shaftesbury na thotë: Mjaft
i shpjeguat apo shfrytëzuat gjërat, por shikojini ato. Vetëm
atëherë do ta kuptojmë kuptimi e tyre. Mesazhi i lules është
lulja. Budistët kanë thënë gjëra të ngjashme. Vetëm duk i lënë
punët dhe interesat tona mënjanë, domosdoshmërisht do të takojmë të vërtetë reale të lules. Vetëm duke i parë gjërat në këtë
mënyrë do të jemi në gjendje të zbulojmë bukurinë e tyre.
Filozofi i madh i iluminizmit, Immanuel Kant ka qenë thellësisht i ndikuar nga idetë e Shaftesbury-t. Kant ka shpjeguar
se ne mund ta përjetojmë të bukurën vetëm kur i lemë mënjanë interesat tona. Atëherë kur i shikojmë gjërat jo me qëllim
për t’i përdorur ato për qëllimet tona, ose për t’i shpejguar se si
funksionojnë ato, për të kënaqur nevojat apo orekset tona, por
thjesht për t’i absorbuar ato dhe për t’i pranuar për atë që janë.
Mendoni për gëzimin që ndjeni kur mbani në krahë foshnjen e
një mikeje apo miku.
Ju nuk doni të bëni asgjë me foshnjen; ti nuk do ta hash, as do
ta përdorësh për ndonjë gjë, apo të bëni eksperimente shkencore
me të; ju thjesht keni dëshirë ta shikoni atë dhe të ndjeni rrymën e madhe të dritës që buron nga foshnja kur vëmendja juaj
është e përkushtuar e gjitha tek foshnja dhe jo tek vetja juaj. Kjo
është ajo që Kant e ka përshkruar si sjellja e painteresuar dhe
ky është qëndrimi në themel të perjetimit tonë ndaj së bukurës.
Të shpjegosh një gjë të tillë është tejet e vështirë, pasi nëse nuk
e keni përjtuar kurrë diçka të tillë ju nuk mund ta dini se për
çfarë bëhet fjalë. Por, çdo njeri duke dëgjuar muzikë, apo duke
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parë një peisazh apo duke lexuar një poemë që të jep ndjesinë se
përmban thelbin e asaj që është duke përshkurar çdo njeri që ka
përjetuar diçka të tillë thotë: Po, kjo mjafton. Por, përse është
kaq e rëndësishme kjo përvojë? Takimi me të bukurën është kaq
i mënjehërshëm, kaq i gjallë dhe kaq personal saqë vështirë që
t’i përkasë botës së rëndomtë.
Megjithatë, e bukura buron edhe nga gjërat e rëndomta. A është
kjo një veçori e botës apo pjellë e imagjinatës? Pjesën më të madhe të kohës jetët tona janë të organizuara nga shqetësimet e
jetës sonë të përditshme, por ka momente kur gjendemi jashtë
kësaj sfere të nevojave dhe të interesave tona të përditshme,
diçka që nuk i përket kësaj bote.
Nga Platoni deri tek Kant, filozofët janë përpjekur të kapin
mënyrën e çuditshme se si na përndjek e bukura si një rreze
drite, apo kërkimi i dashurisë.
Për Platonin, një përjetim i tillë kishte të bënte me origjinën
e saj trandshendente. Dashuria dhe e bukura na flasin si zëri
i Zotit. Edhe Kant, gjithashtu, edhe pse në një mënyrë më të
kthjellët, besonte se përjetimi i së bukurës na lidh me ekzistencën mistike të të qenurit. Nëpërmjet së bukurës në gjendemi
në praninë e së shenjtës.
Ne mund ta kuptojmë rëndësinë e kësaj që kanë thënë filozofët
duke menduar për atë që ndjejmë në prani të vdekjes, veçanërisht nga humbja e dikujt që duam. Ne e shikojmë me përçmim
trupin nga e cila ka fluturuar jeta, hezitues për të prekur trupin
e të vdekurit, duke e parë atë si një gjë që nuk i përket botës
sonë, thuajse një mysafir nga një sferë tjetër.
Përjetimi transhendent që ka frymëzuar Platonin është e njëjta me përjetimin e dashurisë. Edhe kjo është pjesë e universit
njerëzor dhe është një përjetim i llojit më të çuditshëm. Fytyra
dhe trupi i të dashurve tanë përmbajnë jetën, por gjithashtu ato
janë edhe si trupi i dikujt që ka vdekur, sikur ata nuk i përkasin
botës së përditshme.
Poetët kanë shpenzuar mijëra fjalë për të shpejguar këtë përvojë e cila nuk kapet tërësisht nga asnjë fjalë. Por, këto ndryshime
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në jetë si nevoja për t’u bashkuar me një qenie tjetër apo humbja
e një njeriu të shtrenjtë, janë momente të shenjta për ne. Nëse
shikojmë historinë e ideve të së bukurës, gjejnë arsyet se përse
filozofët dhe artistët kanë pasur nevojë për të lidhur bashkë të
bukurën dhe të shenjtën dhe për ta parë nevojën tonë për të
bukurën si një gjë më të thellë në qenien tonë, si njerëz, si pjesë
të botës sonë të mbushur me vuajte, dhimbje dhe rrezik.
Ashtu si besimtarët që kanë humbur besimin e tyre dhe kanë
nevojën për të përqeshur idealet dikur të adhuruara në të njëjtën mënyrë, edhe artistët sot kanë nevojën për ta trajtuar jetën
njërëzore në mënyra poshtëruese dhe të tallen me ndjekjen e së
bukurës.
Një sjellje e tillë është edhe mohim i dashurisë: Një tentativë për rikrijimin e botës, si një vend që nuk ka më vend për
dashurinë. Për mua ky është tipari më i rëndësishëm i kulturës
tonë post-moderne.
Dhe kjo është një kulturë që na thotë se njeriu nuk meriton
dashuri; ai është i padashtshëm. Sigurisht, që ky gërmim drejt
kësaj ane të njeriut nuk përbën asgjë të re. Që në fillim të civilizimit kjo ka qenë një nga detyrat kryesore të artit për të marrë
atë që është më e dhimbshme në gjendjen njerëzore dhe për ta
kthyer atë në një vepër arti.
Arti ka fuqinë që të gjejë të bukurën edhe te aspektet më të këqija të gjërave. Edhe në praninë e vdekjes, fytyra njerëzore mund
të jetë fisnike, të tregojë mëshirë. Arti është një mënyrë për të
pranuar vdekjen. Arkitektura që nuk respekton të shkuarën,
nuk respekton as të tashmen sepse ajo nuk respekton nevojat
parësore të njeriut nga arkitektura që ka të bëjë me ndërtimin e
një shtëpie të qëndrueshme.
Mjeshtrat e së shkuarës e kanë kuptuar nevojën shpirtërore të
njeriut, ashtu siç kanë kuptuar edhe orekset tona më kafshërore.
Për Platonin, e bukura ishte rruga drejt Zotit. Ndërsa mendimtarët e iluminizmit, e kanë parë të bukurën dhe artin mënyrën
sipas së cilave ne shpëtojmë vetveten nga rutinat e pakuptimta
duke u ngritur kështu në një nivel më të lartë.
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Por, arti i ka kthyer krahët së bukurës. Ai është kthyer në skllav
të kulturës së konsumizmit, duke ushqyer kënaqësitë dhe veset
tona dhe duke na zhytyur në vetneveri. Për mua, ky është mësimi i formës më të shëmtuar të artit dhe arkitekturës moderne.
Ato nuk tregojnë realitetin, por hakmerren ndaj tij, duke na lënë
pa atë vend që mund të kishte qenë shtëpia jonë, të pangushëlluar dhe të asgjësuar në një shkretëtirë shpirtërore. Por, rruga
nuk ka të bëjë me pranimin e këtij asgjësimi, por me kërkimin e
rrugës së shpëtimit për të dalë nga kjo shkretëtirë, në një vend
kur e vërteta dhe ideali të ekzistojnë ende në harmoni.
Në jetën time, unë e kam gjetur këtë rrugë më lehtësisht nëpërmjet muzikës sesa nëpërmjet çdo lloj forme tjetër arti. Në këtë dokumentar e kam përshkruar të bukurën si një burim thelbësor.
Nëpërmjet kërkimit të së bukurës, ne i japim botës formën e
shtëpisë. Dhe, duke bërë këtë, ne shumëfishojmë gëzimet dhe
gjejmë ngushëllim për vuajtjet tona.
Arti dhe muzika i japin kuptim jetës tonë të përditshme dhe,
nëpërmjet tyre, ne jemi në gjendje të përballemi me gjërat të cilat
na shqetësojnë dhe të gjejmë ngushëllim dhe paqe në praninë e
tyre. Ky kapacitet i së bukurës për të zbutur vuajtjet tona është
një nga arsyet përse e bukura mund të shikohet si një zëvendësuese e fesë. Përse t’i japim përparësi fesë? Përse të mos themi
që feja është një zëvendësuese e së bukurës? Për të shkuar edhe
më tej; përse t’i përshkruajmë të dyja si kundërshtare kur në
fakt e bukura dhe e shenjta janë dy dyer drejt një hapësire të
vetme dhe në atë hapësirë të vetme ne gjejmë shtëpinë tonë.
Përktheu: Enkeleda Suti
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STANISLAVSKI DHE KËRKIMET
PËR SISTEMIN E TIJ
(Fragment nga libri “Një ëndërr pasioni”)
Nuk është çudi që ky aktor
Në përrallë vetëm, n’ëndërr pasioni,
E shtrëngoi shpirtin aq fort pas frymës,
Sa prej kësaj iu verdh e tërë faqja
Iu përlot syri, iu hutua pamja
Iu thye zëri, turpi iu trondit
Tamam pas frymës? E për hiç të gjitha!
Për Hekubën!

Mësimet e Kostandin Stanislavskit dhe dishepujve të tij ndryshuan jo vetëm jetën time, por të të gjithë teatrit të shekullit të
20-të. Ashtu siç kuptimi ynë mbi sjelljen njerëzore dhe fizikën
moderne, ende është i ndërvarur prej zbulimeve të Frojdit dhe
Anshtajnit, kështu edhe dija jonë bashkëkohore e mjeshtërisë së
aktorit ende i është shumë borxh zbulimeve njëqind-vjeçare të
Stanislavskit. Ndoshta askush tjetër – përveç Shakespeare - nuk
është dëgjuar kaq shpesh në teatër. Stanislavski dhe shkrimet e
tij ende mbeten në zemër të një diskutimi vazhdimisht të gabuar
dhe të paqytetëruar të problemeve dhe trajnimit të aktorit. Ashtu si Biblës, teksteve themelore te Stanislavskit mbi aktrimin
mund t’u drejtohesh për çdo qëllim.
Në ndryshim nga Didëro, Stanislavski nuk mund të mendohet si
një teoricien i kulluar i teatrit. Gjithë vepra e tij, gjithë idetë e tij,
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erdhën nga një arsyetim praktik dhe empirik i teatrit. Problemet
që Stanislavski pa në krijimin e një interpretimi e kishin zanafillën nga problemet e tij dhe ato të aktorëve të tij.
Për të kuptuar Stanislavskin, për të vlerësuar përgjigjet e tij të
kthjella dhe shpesh mjeshtërore ndaj dilemës qendrore të artit të
aktorit, njeriu duhet fillimisht të vëzhgojë me kujdes zhvillimin
personal dhe profesional të vetë Stanislavskit.
Madje që në përjetimet më të hershme të aktrimit, Stanislavski
ishte në dijeni të problemeve të frymëzimit që unë tashmë i kisha vëzhguar në interpretimet e shumë aktorëve të mëdhenj. Ai
përshkruan një përjetim të hershëm me shumë hollësi në autobiografinë e tij ‘Jeta ime në Art’. Në moshën 14 vjeçare, ai interpreton në një teatër të vogël që babai i tij kishte ndërtuar në çifligun
në fshatin e familjes, në Ljubimovka. Ai sillte ndër mend ndijimet
e tij ndërkohë që priste që shfaqja të fillonte. Kur më në fund hyri
në skenë, zemra e tij rrihte fort. Diçka e brendshme e drejtonte, i
jepte zemër, dhe ai u sul përgjatë gjithë pjesës. Fjalët dhe gjestet
rridhnin jashtë tij me shpejtësi të habitshme. Frymëmarrja s’i
mjaftonte. Mundi me vështirësi të nxirrte fjalët e rolit të vet, por
ngatërronte ‘nervozizmin me mungesën e vetëpërmbajtjes… për
frymëzim të vërtetë’. Ai ishte i bindur se publiku ishte plotësisht
nën fuqinë e tij. Në fund të shfaqjes ishte çuditur tek zbulonte se
aktorët e tjerë i shmangeshin. Interpretimi i tij kishte qenë një
dështim, pavarësisht se ai në vetvete kishte ndjerë një kënaqësi
të vërtetë me çfarë kishte bërë në skenë.
Vetëndërgjegjësimi i Stanislavskit për atë se çfarë ai kishte
përjetuar ishte një perceptim i çmueshëm. Ai vërejti se gjendja
shpirtërore e aktorit nuk është gjithmonë një tregues i vërtetë
i asaj se çfarë ai është duke bërë, as edhe përshtypja që ai është
duke krijuar mbi një publik. Kjo vetëdije dhe aftësi për të përcaktuar vërtetësinë e shprehjes janë kërkesat themelore të artit dhe
mjeshtërisë së aktorit, mbasi ato duhet të funksionojnë pikërisht
në momentin kur ai është duke krijuar. Momenti i krijimit duhet
të shkojë dorë mbas dore me momentin e vlerësimit. Ky është një
nga problemet më të vështira për t’u zgjidhur nga aktori. Pra në
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këtë skenë shumë të hershme në jetën e tij krijuese, Stanislavski kishte filluar të arrinte të kapej me këtë aspekt themelor të
problemit të aktorit. Ky ishte zbulimi i parë i madh. Unë theksoj përdorimin prej Stanislavskit të termit zbulim, sepse për më
tepër shumë ide rreth aktrimit janë mbështetur mbi abstraksionin, mbi teoritë. Idetë e Stanislavskit vinin nga një analizë e
përjetimit të tij. Teoria dhe praktika janë të pandashme. David
Magarshack, i cili ka shkruar atë që ndoshta është biografia më
e mirë e Stanislavskit, dyshon se Stanislavski mund ta ketë mësuar gjithë këtë pikërisht nga ai interpretim i parë në teatrin Ljubimivka. Ai sugjeron se Stanislavski përmblidhte përshtypjet e
mbledhura gjatë gjithë periudhës së parë të aktrimit të tij me atë
që është njohur si Rrethi Aleksejev i aktorëve amatorë. Por duket
qartë, nga shënimet që Stanislavski ka bërë, që diçka ka ndodhur
në atë ngjarje përcaktuese. Përshkrimi i Stanislavskit tek ‘Jeta
ime në Art’ mund të jetë mbështetur plotësisht mbi diturinë dhe
vetëndërgjegjësimin e mëpasëm, por përjetimi i asaj nate ishe
themeli i vijueshmërisë së kërkimit të tij.
Ndërkohë që Stanislavski vazhdonte regjinë dhe aktrimin e tij
amator, në vazhdimësi vëzhgonte procesin vetjak të krijimit.
Filloi t’u kërkonte aktorëve të tij të jetonin “në karakter” jashtë
skenës. Por rezultatet kurrë nuk ishin plotësisht të kënaqshme.
Stanislavski e shpjegonte këtë problem. “Metoda e të jetuarit të
një pjese në jetë kërkon improvizim të vazhdueshëm, ndërkohë që
problemi teknik i mësimit të një pjese përmendësh e bën aktrimin
improvizues të pamundur”. Kjo, sigurisht, është pjesa qendrore e
paradoksit të Didëroit. Stanislavski e dinte në mënyrën empirike
se detyra mekanike e mbajtjes mend të dialogut thithte energjinë
e tij emocionale të interpretimit. Vëmendja e tij u kthye nga të
kujtuarit e dialogut në momentin që ai do të dëgjonte replikën
e tij. Si rrjedhojë, emocioni nuk mund të shkonte krahas fjalëve.
Ndërgjegjësimi i Stanislavskit për këtë kundërshti formoi zbulimin e tij të dytë madhështor rreth problemit të aktorit, por që ai
kurrë nuk qe i aftë t’i jepte zgjidhje plotësisht.
Në moshën njëzet e pesëvjeçare, Stanislavski kishte themeluar
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Shoqërinë e Artit dhe të Letërsisë, ku ai shfaqi dhe aktroi në një
numër pjesësh. Projekti më i rëndësishëm që ai mori përsipër në
sezonin 1895-1896 ishte Otello. Si regjisor, Stanislavski ndoqi të
njëjtat përgatitje të hollësishme dhe skrupuloze siç kishte bërë
dhe në shfaqet e tjera. Ai madje udhëtoi për në Venecia me qëllimin që të merrte frymëzim për dekorin.
Gjatë gjithë periudhës së provave, Stanislavski ishte torturuar
mendërisht dhe rraskapitur fizikisht. Interpretimi i tij si Otello ishte një dështim (David Magrashock besonte që Stanislavski
ishte thjesht i paaftë për rolet e mëdha tragjike, si edhe se atij i
mungonin domosdoshmëritë e nevojshme fizike dhe emocionale
për këto karaktere. (Mbasi e kam parë Stanislavskin në interpretimet e tij të mëdha të viteve 1923-1924, dhe shpresoj shumë se
zotëroj disa aftësi për të shquar mundësitë e një talenti - aktor,
unë nuk mund të bashkohem me atë gjykim)
Stanislavski, nga ana e tij, sugjeronte se dështimi i tij si Otello
ishte në të vërtetë një dështim për gjetjen e së vërtetës në karakterin e tij. Tek ‘Jeta ime ne art’ ai vëren se aktori i madh italian
Ernesto Rossi kishte ardhur të shihte një nga interpretimet e tij
si Otello. Ditën tjetër Stanislavski ishte ftuar ta vizitonte atë.
Rossi besonte se rikrijimi i stërholluar i Venecias nga Stanislavski kishte krijuar një zhvendosje të vëmendjes. “Kjo është e nevojshme për të patalentuarit”, i kishte thënë Stanislavskit, “por
ti nuk ke nevojë për të”. Stanislavski përshkruan se si vazhdoi
bashkëbisedimi:
“Zoti të ka dhënë ty gjithçka për në skenë, për Otellon, për të
gjithë repertorin e Shakespeare… Çështja është në duart e tua.
Gjithçka që të nevojitet është arti”…
“Po ku, si dhe nga kush mundem unë të mësoj atë art?” e pyeta.
“M-ma! Nëse nuk ka asnjë mjeshtër të madh pranë teje të cilit
mund t’i besosh, unë mund të rekomandoj vetëm një mësues të
madh?!”
“Kush është ai ?” kërkova unë.
“Vetë ti” përfundoi ai me gjestin që e kishte bërë të mirënjohur në
rolin e Keanit.

226

LEE STRASBERG

Kjo këshillë do të linte një përshtypje të fuqishme tek Stanislavski. Më 1897, Stanislavski dhe Vladimir Nemiroviç Dançenko formuan Teatrin e Artit Moskovit. Synimi i tyre ishte të formonin
një lloj të ri të teatrit të lehtësuar nga stereotipat dhe konvencionet teatrale.
Në vitet e hershme të Teatrit të Artit Moskovit, Stanislavski
dukej më i lidhur me detajet e shfaqjeve, sesa me shqyrtimin e
problemeve te aktorit. Madje që në shfaqen e parë të kompanisë,
Pulëbardha, Stanislavski kërkoi logjikën dhe sjelljen e secilit karakter, dhe marrëdhënien e tij shqisore me objektet që e
rrethonin. Shfaqja ishte paralajmëruar si një sukses kumbues;
Stanislavski kishte përcaktuar logjikën e përjetimit dhe të ndjenjës së brendshme, e cila zbuti sjelljen e jashtme, dhe prej së cilës
buronte drama e vërtetë.
Por vetë Stanislavski nuk ishte plotësisht i kënaqur. Ai kishte
vështirësi në gjetjen e stilit dhe mënyrës së përshtatshme për interpretimin e pjesëve të Maksim Gorkit, veçanërisht Fundërrinat
(1902), e cila më vonë do të bëhej një nga arritjet më të larta të
Teatrit të Artit Moskovit. Stanislavski ishte i pakënaqur me interpretimin e tij në rolin e Satinit. Ai filloi të ndjente se shpesh
ishte përpjekur të krijonte efekte origjinale për publikun, sesa interpretim të përshtatshëm të qëllimit të autorit - se ai ishte duke
lejuar të Renë për hir të së Resë.
Stanislavskit filluan t’i bëjnë përshtypje idetë e një aktori të ri
të kompanisë, Vsevolod Majerhold, i cili në atë kohë la teatrin
dhe u bë regjisor. Majerhold besonte se ai kishte gjetur mënyra
dhe metoda të reja të cilat, gjithsesi, ai nuk mundi t’i realizojë,
sepse i duheshin aktorë të fuqishëm. Stanislavski organizoi një
studio për të. Megjithëse studioja më në fund dështoi, përpjekja
për trajnimin sistematik të aktorit ishte një njohje e asaj se teatri
para së gjithash është paracaktuar për aktorin dhe nuk mundet
të ekzistoje pa të. Prej saj Stanislavski kuptoi se ‘aktorët e rinj
ishin domosdoshmërish aktorë të një lloji të ri me një teknikë
krejtësisht të re’.
Për Stanislavskin - aktor, kënaqësia e fillimit në krijim kishte
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rënë. Në një farë mënyre, sa më shumë ta përsëriste rolin, aq më
shumë zhytej në një gjendje fosilizimi. Në këtë gjendje shpirtërore
ai kaloi verën e vitit 1906 në Finlandë. Ai do t’i kalonte mëngjeset
mbi një buzë shkëmbore, nga ku sodiste detin dhe inventarizonte
të gjithë artikujt e së kaluarës. Pikërisht këtu ai bëri një tjetër
zbulim. Ai kuptoi se kënaqësia emocionale që ishte pjesë e një roli
kur e krijonte fillimisht atë, ishte shumë e ndryshme nga kënaqësia emocionale që ai sillte tek roli me kalimin e kohës.
I rëndësisë së veçantë për të ishte roli i Dr. Stokmanit tek Armiku
i Popullit i Ibsenit, të cilin ai e kishte interpretuar me një sukses
të madh më 1900. Roli kishte ardhur që në fillim lirshëm tek ai.
Ai kishte qenë veçanërisht i ndikuar nga nënteksti politik dhe
social i rolit. Gjithashtu ishte nxitur nga një linjë krejtësisht e
ndryshme e veprimit në pjesë: dashuria e Stokmanit për të vërtetën. Ai u simpatizua sinqerisht me Stokmanin, pasi karakteri
bëhej gjithmonë e më shumë i vetmuar pas çdo skene pasuese.
Kur në fund të interpretimit Stanislavski si Stokman më në fund
qëndronte vetëm, vargu ‘Është më i fortë kush qëndron vetëm’
dukej se dilte më spontanisht nga disa fuqi të brendshme, sesa
nga ndonjë synim i aktorit. Stanislavski e ndjente veten më të
familjarizuar mbi skenë në rolin e Stokmanit sesa në çdo rol
tjetër të repertorit të tij. Në të ai kishte ndjekur intuitën e tij.
Tek ai Stokman nuk ishte një politikan, nuk ishte një orator
mitingjesh, as një mendimtar, por një njeri i idealeve, një mik i
vërtetë i vendit dhe popullit të tij. Nga kjo intuitë kishte ardhur
imazhi i jashtëm i karakterit. Kur Stanislavski kishte filluar së
pari të përgatiste rolin e Stokmanit, kishte menduar vetëm për
shqetësimet dhe mendimet e karakterit dhe elementet e sakta
fizike erdhën vetë - kërrusja përpara e trupit, miopia që shprehte
aq bukur verbërinë e brendshme ndaj gabimeve njerëzore. Ai vetvetiu e ndjente mënyrën e pafajshme dhe rinore të lëvizjes: hapi
i shpejtë, gishti tregues dhe ai i mesit të dorës zgjatur përpara
sikur të shtynin mendimet, ndjenjat dhe fjalët brenda shpirtit të
dëgjuesit të tij.
Gjithë këto karakteristika kishin ardhur tek Stanislavski
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pavetëdije dha pa ndonjë mund nga ana e tij. Ulur në një stol në
Finlandë, atij rastësisht i shkrepi ndjeshmëria e Stokmanit, humbur prej një kohe të gjatë në shpirtin e tij. Ai kuptoi se perceptimet
që kishte vendosur brenda rolit të Stokmanit i kishte marrë nga
kujtimet e gjalla. Ai kishte nxjerrë një kujtim të tijin për njërin
prej miqve të tij, një njeriu të ndershëm vetëdija e brendshme e
të cilit nuk do t’i lejonte atij të bënte atë që do t’i kërkohej nga të
mëdhenjtë e kësaj bote. “Në skenë gjatë interpretimit të rolit këto
kujtime të gjalla shërbenin për të më drejtuar mua dhe përherë
në mënyrë konstante zgjonin tek unë punën kreative.” Ai kuptoi
se ndërsa vazhdonte të interpretonte karakterin, i kishte harruar
këto kujtime të gjalla dhe se kujtonte vetëm tiparet e jashtme të
karakterizimit te tij. Ai kishte përsëritur në mënyrë mekanike
detajet e përcaktuara të rolit dhe shenjat fizike të një emocioni
që kishte filluar të mungonte. Në disa skena, ai ishte përpjekur të
dukej naiv dhe për të bërë këtë kishte imituar mekanikisht sytë e
pafajshëm dhe fëmijërorë. Ai e kishte kopjuar naivitetin, por nuk
ishte naiv. Ai lëvizte këmbët shpejt, pa përjetuar ndonjë nxitim
të brendshëm që mund të kishte shkaktuar hapat e shpejtë dhe
të shkurtër.
Kjo e bëri Stanislavskin të shqyrtonte se si ai kishte vepruar në
skenat e hershme të krijimit të një roli.
Përktheu: Dritan BORIÇI
LEE STRASBERG (1901 – 1982) ishte një nga figurat kryesore të teatrit të shekullit të njëzetë. Ai ishte drejtuesi i të shumë respektuarës Studio të Aktorit për më
shumë se 30 vjet dhe ishte mësuesi i disa prej aktorëve më të shkëlqyer të Amerikës. Marlon Brando, Al Pacino, Pol Newman, Dennis Hopper, Robert De Niro
– këta janë vetëm pak nga shumë aktorë të trajnuar prej “Metodës” së aktrimit të
të madhit dhe legjendarit Lee Strasberg. “Një ëndërr pasioni” është quajtur “Libër
burimor shterues mbi aktrimin.”
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MITI SI REALITET DHE SI GËNJESHTËR
(Duke lexuar romanin e shkrimtarit Agron Tufa “Mërkuna e
Zezë”)
Kur fitoi çmimin e parë në konkursin e Ministrisë së Kulturës,
më tërhoqi fillimisht titulli i këtij romani dhe fakti se e njihja disi rrëfimin romanesk me fuqi krejt të veçantë simbolike të
Agron Tufës.
Aq më tepër, që për një nga romanet e tij kam shkruar duke
i dhënë vetes të drejtën, krejt subjektive, që ta interpretoj në
një mënyrë të caktuar, pa dyshim të njëanshme. Lidhur me atë
roman, Dueli, kisha thënë, se tragjizmi i kësaj bote qëndronte, sipas romancierit tim të preferuar, edhe te fakti se duhet të
ruhesh nga mbrojtësi yt, i cili duke të futur nën strehëzën e tij,
sigurisht që ta merr lirinë dhe mund të të dhunojë njësoj, në mos
më keq, se ata që do të ishin konsideruar si rrezik prej të cilit të
duhej të mbroheshe.
Dalëzotësi mund të të sjellë telashe, për më tepër, sepse sa më
shumë që të mbron pa ditur se çfarë po bën, më shumë për të
kënaqur sedrën dhe egon e sëmurë individuale, aq më tepër kjo
ndikon që të rritet edhe agresiviteti i xhelatëve. Mbi këtë bazë
viktima e humbet toruan dhe nuk e di se nga të mbrohet.
Prej agresorëve të tij apo prej atyre që e marrin në mbrojtje?
I ndodhur përballë kësaj dileme absurde, ajo, instiktivisht, në
një farë mënyre, dashurohet me agresorin e parë, të egër, por
sidoqoftë të sinqertë në dhunimin e tij dhe psikologjikisht nis
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të krijojë afeksion për të, duke e përbuzur ndihmën dalëzotëse.
Por, te Mërkuna e Zezë, Agron Tufa ikën nga simbolika e ndërtuar me lëndë empirike realiste dhe na tërheq bukur, thjesht, ëmbël, në një rrëfim ku përzihen ngjarje, ndodhi, peizazhe realiste,
me përfytyrime të praktikave mitike, në një botë ku misteri dramatik përzihet me seksin, jeta dimërore e fshatit malor zhytet
në një mjergull të paparë marrëdhëniesh magjie, personazhet
bartin një peshë kuptimore dhe një karakterizim psikologjik, që
i vendos ata nën një tension dramatik të lëvizshëm.
Nuk do të ndalem shumë në çështje të formës artistike të këtij
romani të ndërtuar prej një talenti dhe shijeje të rrallë artistike. Shpresoj se lexuesi do të ma dëgjojë këshillën për ta lexuar
me një frymë deri në fund, sikurse e lexova edhe vetë brenda
një nate. Kam patur sukses në këtë këshillë. Edhe më skeptikët
ndaj letërsisë sonë bashkëkohore, ata që prej kohësh kanë vendosur të heqin dorë prej leximeve, nën peshën e paragjykimit se
ka kaq pak gjëra për të shijuar në shkrimin e sotëm shqip, pas
përfundimit të romanit për të cilin po flas, kanë tundur kokën
bindshëm, me sytë tërë shkëlqim dhe me një vështrim kuptimplotë, disi dinak, më kanë falenderuar sikur të kishin kuptuar
një të vërtetë që shfaqet ashtu sikurse nuk është dhe që është
ashtu sikurse nuk shfaqet.…
Nuk do të ndalesha në çështje të formës artistike, sepse trajtimi i saj, mendoj, i kapërcen dukshëm mundësitë, kufijtë dhe
kohën subjektive që ka në dispozicion një shkrim i kësaj natyre.
Sidoqoftë disa elementë nuk mund të rri pa i vënë në dukje. Shkarazi, sidoqoftë, sepse nuk dëshiroj t’i heq lexuesit kërshërinë
dhe t’i shkrep energjinë e kënaqësisë që do të marrë vetë gjatë
leximit.
Romani është ndërtuar si një rrëfim në vetë të parë.
Besnikërisht.
Nuk ka atje asgjë që të mos jetë jo sikurse mund të ishte në vetvete, por ashtu siç shfaqet realiteti, apo ai që quhet realitet, në
egon subjektive të një adoleshenti katërmbëdhjetë apo pesëmbëdhjetë vjeçar.
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Gjithçka buron prej formës artistike. Përmbajtja nuk është
veçse një formë e formës. Letërsia nuk ka lëndë substanciale, ajo
merr përmasat e formës që ka derdhur autori. Ky e shfrytëzon
pothuajse në maksimumin estetik metafizikën e unit që rrëfen.
Bota e treguar prej unit është krejt e ndryshme prej botës së
rrëfyer prej të tjerëve. Ndryshimi i përemrave vetorë, unë, ti, ai,
ne, ju, ata, argumenton filozofia e gjuhës, nuk ndryshon thjesht
dhe vetëm rendin e rrëfyesve. Eh, jo, kjo nuk është veçse pamja
naive, që duket, vulgare, mishtore e çështjes. Bashkë me vetën
korresponduese të foljeve rrëfimtare, në fakt, ndryshon thelbësisht pamja, përfytyrimi, besueshmëria e botës që rrëfehet në
rrëfim. Këtë Agron Tufa ka arritur ta realizojë mjeshtërisht.
Jo më kot personazhi që rrëfen është një adoloshent që ka
shkuar për disa ditë në një fshat malor, te gjyshja, ku i ndodhin
ngjarje të papara. Duket si një përrallë për fëmijë, por është një
roman tronditës. Është moshë e rëndë adoleshenca, e përmbytur nga valët e një energjie libidinale, e një përzierjeje midis
nënshtrimit dhe kryengritjes, midis nanurisjes përpara moralit
hipnotizues të të rriturve dhe ndeshjes me një realitet që ndryshon krejtësisht prej asaj që tregojnë të rriturit gënjeshtarë. Një
botë alucinacionesh, dashurish të pakontrolluara, e ngatërrimit
të epshit me ndjenjën, e frikës nga e panjohura dhe e kërshërisë
për të vajtur djegshëm drejt rrezikut dhe ngopur kërshërinë e
pafund për të zbuluar se çfarë fshihet pas së fshehtës përvëluese
të botës së të rriturve.
Duke i qëndruar besnik rrëfimit të rrëfimit, domethënë teknikës
së paraqitjes së një personazhi që tregon në vetë të parë, Agron
Tufa, sjell në letërsinë shqiptare idenë filozofike se egua subjektive që vështron aktivisht botën nuk mund të ngrihet mbi veten,
për të parë se cilat janë raportet e kësaj veteje me botën që e
rrethon. Normalisht, vetja nuk ka asnjë mundësi të kontrollojë
nëse ajo që sheh, beson, ndjen, është një kllapi, një ëndërr, një
delir, apo një ngjarje e vërtetë. Vetëm vdekja mund t’ia kthejë
objektivitetin trupor individit si subjekt i veçantë. Vdekja është
çasti kur njeri i çliruar nga subjektiviteti i tij, mund ta shikojë
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veten si trup, pra si objekt, të përftojë sërish objektivitetin që
i ka privuar ta ndjejë jeta e gjallë. Këtu qëndron edhe drama
metafizike e njeriut, sepse në këtë moment, kur portat hapen
dhe shpirti fluturon lart për ta parë veten si trup së largu dhe
në mënyrë të çinteresuar për këtë botë, ky shpirt e sheh veten si
tjetër, sikurse nuk është vetja e vet.
Një herë e lejon veten autori të shfaqet në vetë të tretë në
roman, pothuajse në fjalitë e fundit, ku personazhi qendror e sheh veten e vet nga një pikë që nuk është më vetja.
E në këtë mënyrë, për veten që rrëfen, dallimi midis ëndrrës dhe
realitetit shuhet dhe bëhet krejt i dorës së dytë. Ky lloj botëkuptimi postmodern i autorit, që ndahet kështu nga një farë natyrë
mishtore e rrëfimit tradicional të letërsisë sonë, duke e pasuruar vrullshëm atë me prurje krejt të reja estetike, e lejon që të
lëvizë lirshëm në një univers artistik, imagjinar, me kufij shumë
të gjerë, pothuajse të pafund.
Asnjëherë nuk është e lehtë dhe e sigurtë të kuptohet nëse
ndodhitë që rrëfen personazhi nuk janë veçse ëndrra të ëmbla
që sheh duke udhëtuar zhytur në koshin e vendosur mbi kurriz të kalit që e mbart në një rrugë malore, përmes malesh me
borë, poshtë një mbulese të leshtë dhe të ngrohtë ku ka strukur
kokën, apo realitete të para në zhgjendër?
Janë realitete të vërteta, apo prodhime alucinante të një kllapie
që ka ardhur si pasojë e përplasjes së kokës mbi tokën e fortë
gjatë një rrëzimi prej shkallësh të drunjta?
Apo mos ndoshta kllapia alucinante nuk përbën veçse prodhimin
imagjinar të ëndrrës së parë në një gjumë sa të ëmbël aq edhe të
lëkundshëm mbi kalë?
Të shohësh ëndërr se je në ëndërr.
Duket se autori na paraqet kështu kalvarin e shpirtit njerëzor
që është në ëndërr dhe pret të zgjohet. Kjo trajektore që shkon
prej gjumit drejt zgjimit do të ishte një përfytyrim thuajse i
thjeshtë, naiv. Ka shumë më tepër sesa kaq, zonja dhe zotërinj.
Puna është shumë më e ndërlikuar. Shpirti ndodhet në fakt në
ëndrrën e ëndrrës së ëndrrës së ëndrrës. Dalja nga një gjendje
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gjumi nuk do të ishte në këtë rast veçse nanurisje në një gjumë
të dytë. Mjerë kush nuk e kupton dhe nuk e pranon këtë duke
kujtuar se pas natës vjen dita, pas gjumit vjen zgjimi, pas propagandës vjen e vërteta, pas natës vjen drita.
Qiriri që digjet me kotësinë narciste të besimit se po përvëlohet
për të dhënë pakëz dritë, duket se gënjen veten dhe të tjerët,
sepse drita e tij e zbehtë nuk prodhon më anë tjetër veçse një
botë hijesh që valviten mbi mure, sipas formave që ai përcakton.
Kjo e fundit nuk është veçse një botë tjetër e paqenë, më e rëndë
sesa nata e rëndë dhe e lëmuar.
Njeriu ngrihet nga gjumi për të rënë përsëri në gjumë, zgjohet
nga ëndrra për të rënë në kllapi, ngrihet nga kllapia për të rënë
në histeri, i shpëton histerisë për të rënë në halucinacion, del
nga halucinacioni për t’u gremisur në mit, ndodhet pra gjithë
kohës në një përpjekje heroike, ku nuk ka sigurira, por vetëm
luftë, shpresë, hove dhe asnjë mbështetje sigurie që të jetë lëndë,
ishull, tokë në mes të një oqeani të ujshëm pa anë e fund.
Gjithçka është pra rrjedhje e brendshme. Në këtë kuptim koha
kalendarike nuk ka asnjë kuptim të vërtetë dhe shndërrohet një
fiksion. Fiksioni subjektiv që kalon nga kujtesa në kujtesë, pa
asnjë siguri objektive, ndërton një rrjedhje të vërtetë kohore,
kurse rrotullimi i tokës përreth Diellit nuk është veçse një mekanikë qiellore, e pazonja për të vendosur rendin e gjërave në
Tokë. Është e kotë ta orientosh dhe kuptosh rendin e gjërave sipas lëvizjes së trupave qiellore, të thuash në bazë të saj se çfarë
ka ndodhur më parë dhe çfarë ka ndodhur më pas. Ndërsa në
kujtesë, që është koha e vërtetë, renditjet nuk kanë rëndësi, ato
mund të ndërrojnë vend. Ajo që ka qenë përpara pesëmbëdhjetë
apo shtatë vjetësh mund të vendoset në të sotmen dhe e sotmja
të ikë diku aty përpara tridhjetë vjetësh.
Është e vështirë që të kuptosh se në cilën kohë diellore vendosen
ngjarjet e romanit të Agron Tufës. Ato janë mbivendosur në fakt
në një kohë shumë konkrete të shpirtit. Asgjë nuk të lejon të
gjesh se për cilin vit bëhet fjalë, për cilin rend shoqëror. Është
hera e parë, ndofta, që në letërsinë tonë paraqitet një jetë fshati,
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që ndonëse ruan karakterin e vet rural, e ka fare të zbehur,
ndoshta thuajse të pandjeshëm natyrën fshatare ose bujqësore.
Në këtë mënyrë bashkë me kohën që fiton një përmasë përjetësie
dhe universaliteti, edhe vendi që përbën kontekstin hapësinor
të ngjarjeve, shndërrohet në diçka mbarëplanetare dhe të paidentifikueshme sipas kritereve ekonomike. Mali, natyra me borë,
thjeshtësia e marrëdhënieve sy më sy, njohja e tjetrit personalisht, përzierja e jetës së njerëzve me atë të kafshëve, intensiteti i
marrëdhënies fqinjësore, i shërbejnë skenografisë dhe një dekori
ku ndodhin ngjarje nga më të çuditshmet dhe të dyshimtat.
Ndofta në një fjali të vetme, ashtu shkarazi, lexuesi mund të kuptojë se për cilën kohë bëhet fjalë. Në një stacion radioje dëgjohet
një këngë, e cila na certifikon, nga fakti i njohjes, se periudha ku
ndodhin ngjarjet ndoshta është ajo e aktualitetit të viteve të fundit.
Në këtë mënyrë shkrimtari nuk i ikën tekstit. Datimi i një teksti
nuk mund të bëhet veçse nëpërmjet një teksti tjetër.
Shtjellimi i rrëfimit të ngjarjeve prej personazhit kryesor është
intensiv. Adoleshenti ka vajtur në shtëpinë e ungjit të tij për
pushimet e festave të nëntorit. Ndodhemi pra në Shqipëri. Ka
vajtur atje ku banon gjyshja e tij plakë, bashkë me nusen e
shtëpisë dhe dy vajzat e saj. Ungji punon diku gjetkë, larg, dhe
vendi i burrit është bosh në shtëpi.
I etur për pushime dhe për një mjedis të qetë familjar, adoleshenti mysafir ndodhet përpara të papriturave shqetësuese dhe
aspak të këndshme. Gruaja e ungjit dhe vajza e madhe e saj
duket se merren me magji. Dalëngadalë, ai kupton se ato janë
fanset e Mërkunës së zezë, dhe të lidhura nëpërmjet një mitologjie unifikimi, kanë krijuar një grup femrash që i besojnë një
përfytyrimi të ngurtë mbi botën. Universi i tyre shpirtëror është
i mbyllur brenda kufijsh tepër dogmatikë, por të sakralizuar, të
mishëruar në objekte magjie dhe praktika rituale animizmi. Një
farë feje primitive, por një propagandë efikase, e mbështetur te
besimi i verbër, që përbën një instrument të fuqishëm lidhjeje
dhe ngjizjeje të grupit femëror. Ai është një grup femrash, por
mund të ishte çfarëdo grupi tjetër, ose partie politike.
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Themeli i kësaj mitologjie bashkësuese është urrjetja për
kundërshtarin, që simbolizohet nga grupi i burrave, i cili
në një kohë që nuk mbahej mend më, dikur, larg në histori,
kishte përdhunuar gratë e fshatit. Këto të fundit ishin hakmarrë dhe prej atëherë qëndrojnë vigjilentë, duke e projektuar frikën, tmerrin, vuajtjet e tyre të dikurshme, te figura pothuajse magjistare një personazhi e femer që iu shërben si
idhull. Prijësja e tyre e dikurshme që tashmë, prej kohërash
parahistorike, iu sundon dhe dhunon shpirtin. Ky idhull virtual e gjen garantin e vet të aktualizuar te një grua plakë
që ndiqet gjithë kohën prej një dhije të zezë, simbol i djallit.
Është e kaluara që i jep përmasën kohore ngjarjeve. Të gjithë i
referohen një të kaluare dramatike. Në fakt, kështu ndodh me çdo
formë ideologjike të formësimit grupal, me mitin, propagandën,
sloganet histerike, teoritë false, përfytyrimet manipuluese, etj.
Grupi i grave, dikur viktimë e dhunës së kundërshtarit, është
shndërruar në një organizatë violente, e strukturuar rreth një
miti bazë dhe mbi këtë taban ideologjik arrin kohezionin e vet
mitologjik, duke lemerisur dhe terrorizuar të gjithë fshatin.
Sikurse ndodh shpesh në jetën reale, e gjithë simbolika mitologjike e grupit femëror, ku bëjnë pjesë edhe gruaja me vajzën e ungjit të personazhit kryesor të romanit, atij që tregon ngjarjet, ka
një synim të vetëm, largimin, mbajtjen në distancë të kundërshtarit, pra të burrave. Burri përfaqëson rrezikun, monstrën,
kujtimin e traumës shpirtërore shekullore, prandaj urrehet. Por
ndërkaq, grupi femëror i mbështjellë përreth mitit malsor të
Mërkunës, ka nevoja vitale, pothuajse krejtësisht biologjike, materiale, epshore, libidinale, për këtë armik sikurse është burri.
Vetëm kështu, duke prodhuar armiq imagjinarë, duke ruajtur të
paprekur dhe të shenjtëruar armiqësitë e kaluara, ndofta mund
të shtyhet më kollaj jeta e qetë, monotone dhe e mërzitshme e
fshatit periferik. Vetëm kështu mund të mbahet në këmbë organizimi i grupit. Ky i fundit vepron sipas rrethanave, nëpërmjet
magjisë, ritualit, këngës, valleve magjepse, pra formave kulturore të propagandës, forcës së simboleve. Por, në çdo rast, nuk
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harrohet, edhe arma e kërcënimeve, e shantazhit, e gënjeshtrës,
dhe në fund, në çastin më delikat, final, edhe dhuna fizike mbi
denoncuesit e së keqes.
Burri është armiku. Por, për gruan, burri është një qenie komplementare. Urrehet tjetri si i ndryshëm. Por jeta ka nevojë
pikërisht për ndryshueshmërinë. Gruaja nuk mund të jetojë pa
rivalin e vet, burrin. Ajo ka nevojë për armikun e vet. Prandaj e
urren edhe më shumë, dhe për shkak se e urren edhe më shumë,
ka nevojë edhe më tepër për të. Në mitologjinë e propagandës
dhe në ritualin e sakralizuar, burri është armiku i përjetshëm.
Por, në jetën e përditshme burri mungon. Këtu nis edhe falsiteti
i çdo ideologjie. Ajo që kërkohet në propagandë është pikërisht e
kundërta e asaj që bëhet në realitet, e praktikave të përditshme.
Bota ndahet kështu në dy pjesë. Në njerën anë universi i fjalëve,
i festave, i valleve rituale, i legjitimimit të çështjeve sublime,
kolektive, i shpalljes të së keqes si armik për t’u zhdukur. Në
anën tjetër, bashkëjetesa e përditshme pikërisht me atë që simbolizohet si armik prej mitologjisë propagandistike.
Bashkekzistenca me të keqen, nevoja për të, etja për atë që që
ideologjia dhe universi i tabuve e quajnë si të keqe, duken se konsumohet individualisht. Jashtë institucioneve. Në histerinë e
nevojës individuale, në verbërinë e libidos për të pasur në zotërim
trupin e tjetrit. Burri që si armik, si simbol i së keqes, ndëshkohet virtualisht nga miti si institucion, detyrimisht pranohet,
kërkohet, me ethe, me epsh, individualisht, në rrugë personale,
pa marrë parasysh moralin e shtëpisë, pa u ndalur as përëpara
tabuve incestuale, nën mbulesën e gënjeshtrave, kërcënimeve,
dhe trajtimit të të gjithë qendrimeve dyshuese të kundërshtarëve
si halucinacione të pavërteta. Kështu adoleshenti do të shihte
me sytë e tij sesi gruaja e ungjit kryen marrëdhënie seksuale në
shtratine vet bashkëshortor me njeriun që ka thërritur të pastrojë dëborën e rënë mbi çatinë e shtëpisë, dhe ndjen se në moment kllapie edhe atë e kanë përdhunuar në një shtrat incestual.
Miti shndërrohet dhe transferohet kështu nga një formë ideologjike kolektive që pretendon t’i shërbejë një hakmarrjeje të mad-
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he, një gjyqësie gjoja të legjitimuar, një sublimimi të shenjtëruar të kujtesës kolektive të traumatizuar, në një instrument që
plotësohet pikërisht me të kundërtën e tij, me bashkëjetesën
gjatë përditshmërisë individuale, në marrëdhëniet jashtëinstitucionale, pikërisht me atë që pëjashtohet në rrafshin mitologjik
dhe propagandistik. Burri që përjashtohet si aktor institucional, kërkohet fshehurazi, amoralshëm, trupërisht nëpër haure
shtëpish, poshtë pemëve, në mes të dëborës, nëpër ferra. Në një
farë mënyre përzihet nga dera dhe futet nga dritarja.
Përpara mitologjisë së Mërkunës së Zezë është nënshtruar
i gjithë fshati. Edhe vetë gjyshja zemërmirë dhe mbrojtëse,
e paanshme, bën sikur nuk sheh se cfarë po ndodh. Të tjerët
jo se jo. gjithcka është fshehur pas një velloje morali. Faktet
kokëforta që e bëjnë djaloshin adoleshent të dyshojë, i mohohen
paturpsisht. Gjithcka mbetet koherente brenda një sistemi ku
gënjeshtrat që përputhen cuditërisht me njera tjetrën shndërrohen hipokrizisht në të vërteta në sytë e grupit dhe të cdo individi të marrë në vecanti. Vellua e mashtrimit është kaq e trashë
saqë nuk lejon asnjë fashë ndricimi kundërshtues që ta tejshkojë. Mitologjia e grupit ndëshkues përfshin gjithcka. Ajo jeton
dhe fshihet brenda një morali institucional familjar që është ai i
një fshati rural, malësor, nën dëborë, nën mërzinë e një dimri të
ashpër që e izolon nga bota.
Në këtë mënyrë Agron Tufa na fut në një marrëdhënie me
tri nivele që aq sa ndahen prej njeri tjetrit, aq edhe mbivendosen duke u gërshetuar në mënyrë të ndërlikuar midis tyre.
Niveli i parë është ai i të gjithë bashkësisë shoqërore fshatare i
mbështetur në moralin familjar. Kjo është fasada e jashtëme institucionale e marrëdhënieve njerëzore në atë zonë të humbur.
Niveli i dytë, ndërtohet prej marrëdhënieje të grupit separatist
femëror që vepron natën, fshehurazi, nën inspirimin e mitologjisë antimashkullore të Mërkunës së Zezë. Sjellja e këtij grupi
shoqëror të unifikuar prej një mitologjie separatiste dhe hakmarrëse është e dhunëshme dhe vjen në kundërshtim të plotë
me kuadrin e përgjithshëm institucional, të cilit duket se i beson
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gjyshja plakë dhe zemërmirë.
Niveli i tretë ka të bëjë me mënyrat e sjelljes praktike të anëtareve
të grupit të fanseve të Mërkunës së Zezë, të cilat, individualisht, kërkojnë marrëdhënie trupore me meshkuj për të kënaqur
dëshirat e tyre materiale. Në këtë nivel të tretë, veprimet vijnë
në kundërshtim si me normat mitologjike, ideologjike, të grupit
femëror, ashtu edhe me kuadrin institucional të moralit familjar që duket se zbatohet vetëm formalisht, hipokrizisht në fshat.
Individi në jetën e tij të vogël mbetet i patretshëm si prej moralit
dhe institucioneve globale, ashtu sikurse edhe prej mitologjisë
së grupit shoqëror ku bën pjesë. Ai jeton përtej tyre në një botë
të të shtypur dhe hipokrite moralisht dhe institucionalisht.
Miti është forca që e lidh njeriun me jetën, ai është vetë ekzistenca reale e njeriut, por kjo nuk pengon që të jetë edhe i gënjeshtërt
dhe hipokrit.
Duke e lënë lexuesin të zbulojë vetë të gjithë elementët e tjerë
estetikë të romanit Mërkuna e Zezë, desha të përfundoj duke
thënë se ai jep një lëndë të bollshme dhe të spikatur për tu kthyer edhe në një film të bukur ku misteri i ngjarjeve që ndodhin
do të bashkohej me imazhe të mrekullueshme të ardhura nga
fshatra majë malesh, nga mjedise magjike ruraliteti, nga veshje, silhueta, ndodhi me një potencial viziv të jashtëzakonshëm,
si edhe në fund, me skena të mrekullueshme vallesh, këngësh,
rituali mitologjik, që do të dukej se do të sillte në artin shqiptar
nota të reja tepër të larta.
(Nga libri “Brirët e Dhisë”)
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“Palimpsest” grupon rreth vetes studiues, kritikë dhe ekspertë të
kulturës dhe letërsisë për botimin e një reviste online, e specializuar
për botimet e librave në versionin digjital dhe të shtypur, si dhe
organizon 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
kulturore-letrare “Palimpsest”, të cilën lexuesit mund ta porositin
direkt online. Pesë numrat e parë do të ofrohen falas për lexuesit.
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