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LUTJA IME PËR NJË UNIVERSITET TË RI

A

h, o Zot, sikur të isha aq i pasur, sa të ngrija një Universitet
të Ri!
Ku të mos kishte rektorë, dekanë e shefa që vihen dhe
hiqen nga zgjedhjet demokratike të kurdisura nga Lart, ose të
sponsorizuara nga Poshtë;
Ku të mos vareshim nga Ministria dhe ministra të mefshtë,
nga burokratë idiotë e përtacë, që nuk nxjerrin qimen prej qullit,
me mendime e veprime të zëna kaps;
Ku të mos kishte një zhgan të pacipë sekretaresh që nuk
flasin, por lehin, që nuk shërbejnë, por pinë kafe e lënë takime
me sekserët skutave;
Ku të mos kishte pedagogë, që e kanë ngritur karrierën deri
tek thinjat, duke sharë, anatemuar fenë, mendimin, shkencën
e virtytin e pastër me citatet e Marksit, Leninit, Stalinit dhe
Enverit, duke ia bërë naftën Dijes, Profesionit dhe Etikës;
Ku të mos shitej nota me para nën dorë apo me “taksë
në natyrë” dhe Dija të jepej e të merrej nisur nga shenjtëria e
bashkëpjesëtimit me dashuri, e jo të përçohej me ‘kabëll’ e
instalime të mbrapshta;
Ku figura e mësimdhënësit dhe e studentit të lidhej sipas
raportit të lashtë Mjeshtër-Dishepull, e jo Sharlatan-Batakçi;
Ku dhuntia e Dhënies të kalonte nga Koka përmes Zemrës
dhe jo nga surretërit e ngrysur përmes shfryrjes dhe bezdisë;
Ku studenti të zgjidhte fakultetin nga kurioziteti, etja dhe
dëshira për të ditur, e jo sipas planifikimit banal familjar.
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Sikur, o Zot, të isha aq i pasur sa të ngrija një Universitet të
tillë, që të mund të fshinte përgjithmonë kujtesën e keqe të të
gjitha Universiteteve!
Ku të kishte auditore të bollshme, me dritë e ngrohje, qetësi
e blerim, e jo bimsa të errëta, akullsi polare apo duhmë të nxehtë
ferri;
Ku të respektohej mendimi, puna kreative dhe origjinaliteti i
çdo studenti dhe të mos i cënohej askujt shenjtëria e shenjtërive
– privatësia;
Ku të funksiononin bollshëm e lirisht të tria shtyllat që e
mbajnë në këmbë një Tempull të dijes: Programi më i përparuar
i qytetërimit bashkëkohor, Garantuesit e këtij programi
(pedagogët) dhe Bibliotekat klasike dhe Online;
Ku studenti të niste një dialog të pandërprerë me pedagogun
dhe burimet e literaturës, derisa të dilte nga auditoret
përfundimisht Dikushi, me grada shkencore dhe instrumentet
e dijes, i projektuar për një ardhmëri, që do të shkurtonte
injorancën tonë të gërbulur;
Ku nga Dija studentit t’i hapej “Syri i Tretë” dhe ta peshonte
me mendje e zemër mrekullinë e pafund të ekzistencës dhe ta
njihte forcën dhe misionin e tij në këtë botë;
Ku truri të ndriçohej jo me profka të mykura, por nga
zbulimi i të Vërtetave dhe Thelbeve të fshehura, me qëllim që
Dashuria e Brishtësia t’i afrohen të Mirës, që don të jetë dhe të
Keqes, që rrudhet nga turpi;
Sikur o Zot, të më jepje aq para, sa të ngre një Universitet
Ideal!
Ku pedagogët të zinin vendin e tyre me meritë, sipas punës
e dijes së gjallë, e jo me katapulta nga Poshtë e nga Lart, me
diploma e tituj të vërtetë e jo të blerë në tregun e Gabit apo në
tregun e Refugjatëve;
Ku lodhja të shpërblehej bujarisht dhe jo sipas tekave të
kokëqypave të Ministrisë;
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Ku të kishin të drejtë të vazhdonin udhën e dijes e lartësimit,
sipas dëshirës dhe aftësisë, pa përjashtim të gjithë dhe jo të
bëhej monopol kjo e drejtë në duar banale të ca meskinëve dhe
filistinëve;
Ku forma të përputhej me përmbajtjen jo vetëm brenda
mureve të universitetit, por edhe jashtë, në jetën e madhe;
Ku në provime të shpërblehej me meritën që i takon
gjithëcilit, sipas mundit, pa telefonata, ndërhyrje, shantazhe e
kërcënime e zënie pusi;
Ku në fund të ciklit, dija të marrë udhën e saj nëpër Atdhe
për të ndriçuar të tjerët, e jo të marrë udhë injoranca dhe
errësira për të pllakosur terri në çdo cep të vendit tonë;
Ku mendja e syri të kridhen vertikalisht në libër, shkallëshkallë, e jo të bredhin horizontalisht në sipërfaqen e sheshtë të
ekranit ngjyra-ngjyra, duke përtypur pasivisht shijen bajate që
dikton cektësia;
Ku brezat tanë të edukohen me faktet, arsyetimet,
imagjinatën, dyshimin dhe kundërshtimin e bazuar, jo të marrin
pil në thashetheme të fryra rreth filxhanit të kafesë apo bisedave
dhe sms-ve me celular;
Ku të rritet vlerësimi objektiv për veta, persona dhe
rrethana dhe jo t’i sigurojnë vetes të vetmin botëkuptim gratis:
paragjykimin;
Ku njohja të përftohet nga përballja individuale me përvojën
objektive dhe subjektive dhe jo nga kurthet e parapërgatitura
të imazhit publik, nëpërmjet mediave dhe propagandës
demagogjike dhe askush të mos mbetet i gozhduar në kornizën
e imazhit që diktojnë mediumet.
Të lutem o Zot, më jep aq para sa të ngre një Universitet
Ideal!
Që të harrohen Universitetet private të ngritura me para të
pista dhe reklama bujëmëdha;
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Që të harrohen e të fshihen nga kujtesa Universitetet
private të ngritura me kredi, nën protektoratin dhe varësinë e
ministrave, politikanëve, kryetarëve të Bashkive, shoqatave të
dyshimta, filialeve ndërkombëtare etj;
Që të harrohet dhe fshihet përgjithnjë dija e shpërndarë pa
përgjegjësi e matrapazëve me dosje të falsifikuara dokumentesh;
Që të shuhet e shfaroset fara e dijes majmunore që
shpërndajnë çunakët dhe çupat me diploma e grada të
mbledhura pupthi nëpër Universitetet e shteteve, të cilëve nuk
ua dinë as gjuhën;
Që të fshihet njëherë e mirë njolla e turpshme e licencës së
Universiteteve private, e lëshuar nga ministrat në shkëmbim të
një valixheje me euro;
Që të marrë fund në këto Universitete era e turpshme e
shitjes së diplomave dhe titujve, njëlloj si në Pazarin e Gjizës;
Që të harrohet pa kthim ajo përmbytje e madhe nëpër të
gjitha Universitetet me literaturë të turpshme, kriminale dhe
gjenocide e komunizmit, së bashku me Demagogët e djeshëm
me thinja, më të dëmshëm se kriminelët e luftës;
Që Dija, Kultura dhe Arsimi të ndriçojnë dhe jo të verbojnë,
të fisnikërojnë dhe jo të perversionojnë fëmijët tanë të
pafajshëm e të pamëkatë, o Zot i Madh që krijove Gjithësinë e
paanë, më bëj aq të pasur e të mençur, sa të ngre një Universitet
për çrrënjosjen e të gjitha Universiteteve, ose përndryshe,
merre mbrapsht dhuntinë dhe pasionin që më dhe! Amin!

JANUSI QINDFYTYRËSH

1

Q

ë në muzgun e fëminisë së hershme mbaj mend një
përrallë me moral didaktik, të cilën gjyshja ime ma
rrëfente pambarimisht, por njëditëzaj, papritmas, ma
rrëfeu me finale të ndryshuar dhe s’hoqi dorë nga varianti i ri,
sado që unë prisja zemërngrirë finalen e variantit të parë. Është
fjala për historinë e babait plak të tre djemve që vdes në shtrat.
Para se t’i mbyllë sytë e të niset për atje ku shkojnë e s’kthehen,
djemtë e pyesin atin e tyre:
- Çfarë pasurie na ke lënë, baba?
- Gërmoni në kopsht, - u thotë ai, - gërmoni thellë e më
thellë dhe do të gjeni një qyp me florinj.
Bijtë i përvishen punës. Edhe sot ndjej ritmin monoton të
kallzimit të gjyshes: “Gërmo e gërmo, gërmo e gërmo, gërmo
e gërmo...”. E shquaja qartë vizllimin metalik të kazmave që
nguleshin në dheun e butë, ritmin e goditjeve, shpatullat dhe
ballin e tyre të djersitur nën diellin pranveror, duke u fundosur
kokëngjeshur në gropën e madhe të alegorisë së plakut, i cili,
pa pikë mëshire i priste përskej, matanë paravolisë. Çdo vit,
mandej, kopshti i vëllezërve jepte prodhime të bollshme dhe
s’di se cili prej vëllezërve rrahu i pari ballin ndërmjet rreshtave
të tekstit për “floririn” e nënkuptuar me vonesë.
Mirëpo ime gjyshe u tregua më mizore se plaku i rrëfenjës.
Ajo i shfarosi të gjitha nëntekstet dhe pa asnjë aludim ndërmjet
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rreshtash më çoi gjithëherë në një finale të pashmangshme,
duke ruajtur nga kallzimi i mëparshëm veçse monotoninë e
zbërdhylët të përsëritjes së rrëfimit: “Gërmo e gërmo, gërmo e
gërmo, gërmo e gërmo...”. Si në një film të marrtë qëmtoja deri
në imtësi harkimin e vrullshëm të krahëve, nguljen nervoze
të kazmës dhe lugët e lopatave që pastronin përmbrapa. Por
gjyshja përsëriste acarueshëm kallzimin, teksa ndërronte me
shkathtësi shtizat e çorapeve që thurte, gjersa, befas, kazma
pushoi, lopatat nuk u ndjenë. Nuk po gërmohej më. Epo shyqyr,
thashë.
- E gjetën qypin?
- Qypin e gjetën, po thuaj sa e thellë shkoi gropa!
- E thellë, sa?
- E thellë sa nuk mjaftonin litarët e gjithë kuajve të katundit
për t’i nxjerrë prej andej ku qenë rroposë.
- Po qypin, gjyshe?
- E hapën dhe qypin dhe e gjetën të mbushur rrafsh e buzë
për buzë me....
- Florinj! – brita triumfator.
- As mos të të rrejë mendja! – tha, duke kërcënuar ashpër
me gishtin tregues, duke mbajtur një shtizë ndër dhëmbë.
- Po me çfarë, pra? – pyeta pështymëtharë nga ankthi.
- Me mut! – tha vrazhdë dhe heshti një copë herë.
- Prandaj mos të të rrejë mendja të gjesh florinj me kazmë,
por mësohu t’i ikësh asaj, - sosi ftohtë ajo.
2
Them se gjyshja më shpërfaqi për herë të parë, në stilin e
saj, fytyrën e prapme të përrallës, aspak ngushëlluese. Realiteti
në shtëpi ishte krejt i ndryshëm nga ai jashtë pragut. Shkolla,
librat, parullat, këngët që na vinin në gojë t’i këndonim, nuk
përputheshin kurrëkund, nuk kishin pikë lidhjeje me mjerimin
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e përditshëm në shtëpi, me varfërinë, urinë, zhelet me të
cilat mbulonim shtatin, me harenë fëminore që reduktohej
trishtueshëm. Përtej pragut, gjithë e më qartë shpërfaqej një
botë e ndërlikuar, e huaj, deri diku – armiqësore. Këtë e ndjenim
unë, vëllezërit e mi dhe motra, kur bashkëmoshatarët tanë dhe
ndonjë nga mësuesit zunë të na thërrisnin në çaste nervozizmi
“bir reaksionari”, “të deklasuar”, “armiq të klasës”. Jashtë pragut
të shtëpisë, në oborrin e shkollës, për pushim të gjatë, nuk e
harroj mallëngjimin e beftë që më kapte kur shihja vëllezërit e
mi apo motrën.
Ka qenë një ditë dimri me dëborë e tufan kur shkolla e
pezulloi mësimin. Vocërrakët nuk mund të dilnin në oborr se
i përlante shtjella që trandte hatullat dhe çatinë. Një nga një
mbërritën prindërit, i ngarkuan në shpinë bijtë e tyre dhe u
larguan. Kisha mbetur vetëm unë, mësuesi kujdestar i fillores
dhe dy-tre mësues të tjerë.
- Po këtij, si do t’ia bëjmë? – pyeti të tjerët mësuesi im
kujdestar. - Nuk erdhi kush ta marrë! – shprehu ai habinë dhe
zhgënjimin e tij.
- Kush është i ati? – mërmëriti një mësuese e re me një
skelet të hollë syzesh që i vizlloi pikëllueshëm.
- Lëre krahëthatin... E ka në burg, - tha ai për tim atë.
- Mor, si nuk u kujtua asnjëri prej komshinjve...! – psherëtiu
mësuesja e re.
Pa gjetur kurrfarë zgjidhjeje tjetër, mësuesi im i fillores
vendosi të më marrë në shpinë. Ngula këmbë se nuk doja, por
ai as që më pyeti: më ngarkoi si qengj flije kaliqafë dhe më
urdhëroi të mbahesha. Më lëshoi para portës së shtëpisë sonë.
Hyra brenda dhe qava. Im atë ishte në burg. Na kishte lënë të
deklasuar dhe në ditë tufani, s’kishte kush të na sillte në shtëpi.
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3
Kishte disa muaj që i lutesha nënës sime të më blinte
pantallona. Gjëja që urreja më shumë asokohe ishin tutat 140
lekëshe ose tutat 210 lekëshe prej fanellate të kuqe. Megjithëse
këto të fundit kishin një xhep prapa, më dukej skandaloze të
shkoja në shkollë me to, veçanërisht kur kishte erë: ato fryheshin
dhe në mes e poshtë më ngjante vetja si specat gogozhare. Pastaj
më dukej fyese që nga gjithë djemtë e klasës, unë isha i vetmi
akoma me tuta. Të tjerët i kishin veshur pantallonat që në klasë
të parë. Madje me vijën vertikale të hekurosjes. Mbanin madje
dhe rrip.
Në një dyqan të Peshkopisë i tregova nënës sime një palë
pantallona kadifeje, kafe të errët, me vija të holla mu si fijet
e kërpudhave. E dija që nuk i kishte paratë, por i thashë që,
ndonjëherë, kur të kishte, doja të m’i blinte pikërisht ato. Me
ne ishte dhe një plakë vejane e fisit tonë, e veshur gjithnjë me
të zeza, të cilën e thërrisnim “Nana e vogël”. Ajo jetonte e vetme
në një shtëpi-përtrollëz, vetëm me një dhi shytë, futë të zezë që
e ndiqte ngado, më besnikërisht se një qen. Dhia e zezë kishte
ca sy të mëdhenj, ovalë, cekull të jeshiltë e të vëmendshëm dhe
dukej se kuptonte gjithësa kuvendohej. Nëna ime doli jashtë,
ku ndanë rruge priste plaka, e cila në atë çast po qeraste dhinë
e zezë me një dorë sheqer pluhur qe vetëtinte nën diell. Dhia,
siç më është fiksuar në kujtesë, lëpinte ngeshëm sheqerin me
gjuhën çuditërisht të kuqe, gjë që s’e kam ndeshur kurrë më
tek dhitë e tjera. Mandej, si sosi me dhinë, plaka zgjidhi cepin
e shamisë dhe i dha nënës sime një pesëqind lekësh hua, me të
cilat bleva pantallonat e para në jetë.
Kur u kthyem në shtëpi, i vesha pantallonat dhe menjëherë
dola në kopsht. Matanë gardhit, plaka diç harrte nën hijen e një
kajsie. Kapërceva gardhin dhe me ngazëllim të madh, brita:
- Shih, nan’ e vogël, pantallona kadife! Pantallona kadife!
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Ajo drejtoi paksa shtatin, më pa me ca sy çuditërisht të
zbrazët dhe tha nëpër dhëmbë:
- Po, po... pantolle kadife e borxhi për bithe!
Kruajta veshin dhe erdha vërdallë kajsisë. Pashë nënën që
rrëshqiti përskej gardhit, gati me vrap për nga shtëpia e gjyshes.
Pastaj u vetadhurova duke këqyrur pantallonat dhe prapë s’u
përmbajta: “Nan’ e vogël, shihi si më rrinë! Pantallona kadife!”
M’u përgjigj, po njëlloj, pa e ngritur kokën:
- Po de, po... Pantolle kadife, borxhi për bithe!
- Pantollet do t’i mbajmë, borxhin do ta lajmë!
Ishte nëna ime që kishte kthyer përgjigjen me zë të fortë,
teksa shtyu trinën e gardhit dhe i zgjati pesëqind lekët plakës,
në heshtje të plotë. Kjo skenë nuk zgjati shumë. Atë e mbylli
dhia e zezë që u ngrit nga rrëza e trungut të kajsisë ku qe ulur
më një kërcitje si thyerje shkarpash në gjunjë, e mandej me një
teshtimë të fortë. Unë ndoqa pa fjalë time amë me ndjesinë sikur
pantallonat më jepnin shumë vapë.

4
Gjithë paraditen endesha nëpër kopsht me çelësin e madh
të shtëpisë varur në qafë. Përtej avllisë, dy motra binjake, në një
klasë më mua, hipur majë një dardhe, përsërisnin me zë të lartë,
për të qindtën herë, vjershën e Këndimit që duhej ta mësonim
përmendësh për pasdite:
Natën kur si çilimitë
I merr gjumi bagëtitë,
Ç’bën o Balo, Balo ti?
Porsi trim unë vërtitem
Dhe me ujqit kacafytem...
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Vërtitesha dhe unë nëpër kopsht nga mërzia. Doja të hyja
në muhabet me binjaket përtej avllisë, majë dardhe, por sa
matesha t’u drejtohesha, më binte ndërmend se një ditë më parë
ishim zënë dhe ato më kishin quajtur “i prekur”. Tyt, të prekur,
të prekur, të prekur! Vëllait më të madh, sa ktheva në shtëpi, i
bëra këto pyetje:
- Pse na quajnë të prekur? Kush na ka prekë? Ku duket se
na kanë prekë? Me çfarë gishtash na kanë prekë? Me gishta me
llom?
Vëllai më qetësoi. Tha se e kanë për shkak të babait që
kemi në burg dhe se të kesh babanë në burg, do të thotë të jesh
kundra.
- Kundra kujt?
- Kundra të gjithëve.
Dhe ja, sillesha nëpër kopsht, nga njëri skaj në tjetrin, por
unë nuk isha kundra binjakeve, edhe pse më kishin quajtur i
prekur. Por prapë mbaja inat. Befas në fund të kopshtit gjeta një
grumbull të madh dheu të shkrifët, si të ishte miell i situr. Paksa
e ngacmova me një krande koren e dheut, kur vërshuan mizëri
milingona të zeza, me qindra. Binjaket përsërisnin pajadà
vjershën me Balon dhe nuk ishte nevoja ta lexoja vetë: unë
qysh tashti e dija përmendësh. Eca dhe – o ç’lumturi! Në skajin
më jugor të kopshtit gjeta një grumbull pak më të vogël me asi
dheu si miell të situr hollë. Trazova koren e dheut dhe prej andej
buisën mizëri milingonat, por këto ishin të kuqërremta. Mbusha
grushtat dhe renda vrapas te grumbulli i milingonave të zeza. I
lëshova përsipër tyre. Fillo një luftë e tmerrshme. Solla përsëri
milingona të kuqe. Disa herë. Pastaj ndoqa luftën. Isha tifoz me
mbrojtësit, por s’ishte nevoja t’u ndihmoja. Gjersa u kthyen
prindërit nga fushat. Gjersa milingonat e zeza i sprapsën deri
në një të kuqet.
Në shkollë atë ditë mësuesi i mbajti mbyllur nxënësit që nuk
e kishin mësuar përmendësh vjershën, ndër ta dhe binjaket. Ato
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m’u lutën t’i prisja. Me një kusht, u thashë: nëse nuk më thoni
më asnjëherë i prekur.
I prita shumë gjatë në oborr të shkollës, kur të gjitha klasat
e tjera qenë larguar. Kur dolën, ishin të inatosura dhe nuk folën
gjatë gjithë rrugës. Vetëm kur po u afroheshim shtëpive, njëra
nga binjaket, ajo që ishte disa minuta më e madhe, tha:
- Sa inat, sa inat më vjen... me këta të prekurit... vetëm ata
mësojnë... marrin dhjeta...!
Më pa rreptë, me sytë e skuqur nga lotët, sikur matej të
më thoshte diç të pazakontë. Fikthi i dridhej ritmikisht në fytin
e bardhë dhe prej çarkut të shtrënguar të dhëmbëve iu shkep
një rënkim i pafuqishëm që s’e përmbajti dot. Ia pashë dhëmbët
e brishtë e të ngrohtë fëminorë, me çarkun tashmë të çlirët
të nofullave, ia pashë faqet e përndezura, lotët që iu këputën
pabesisht prej syve të egërsuar, teksa po perëndonte dielli. Dhe
m’u duk jashtëzakonisht... e bukur.
I afrova shaminë që mbaja për kontrollin e pastërtisë në
klasë.
- Përdore! – i thashë.

5
Aty nga vitet tetëdhjetë, në një prej ditëve, si shumë ditë
të tjera, në një nga qindra ditë të këtilla, unë pashë punëtorët
me veglapunët mbi supe. Ishte një brigadë arash që kthehej në
shtëpi për drekë. Kapërcyen përroin dhe u futën në rrugicën e
shtëpive të para të lagjes. Ishte vapë. Mesmaj. I kundrova tek
ecnin ngadalë, burra e gra, të drobitur, gjunjëkëputur, thuajse pa
folur. Një pikëllim i lodhur ua mpakte tiparet e fytyrave, ndërsa
çapiteshin të këputur nëpër sokaqet plot dyer avllish përanash;
dëgjohej përgjithkah vetëm zukama monotone e grerëzave
degëve të përborura të lulekumbullave, tek-tuk ndonjë lehje
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e dobët këlyshi. Por mbi gjithçka, nga oborret e avllive, nga
shtëpitë ndanë rruge, çohej një aromë djegësire që të shponte
flegrat dhe të kapte në grykë. Më të rrallë, herë plaka, herë
kalamaj, shkisnin si hije përskej punëtorëve, duke mbajtur ndën
sqetull nga dy-tri bukë të kuqërreme misri, që dukeshin si tulla
me kore të plasaritur, luspore. Nën atë zhuzhimë monotone
grerëzash dhe avujsh me kundërmim djegësire të sheqerit
të djegur me vaj, hijet e lodhura e të ligura të punëtorëve më
ngjanë atë ditë me vëllezërit e përrallës në variantin e gjyshes:
sapo ishin kthyer nga gropa e stërmadhe që kishin mihur së
bashku, sapo kishin hapur qypin e gjetur në fund të saj, rrafsh e
përplot me mut.
Të gjitha mungesat e tjera, mungesa e qumështit, ushqimit,
mendimit, haresë, dashurisë, shtegtojnë prore gjunjëkëputur
me lëngun e ndryshkur të sheqerit të djegur në vaj, ndërsa
aroma e kësaj gjelle ta shkurajon përfytyrimin.

7
Një udhë poshtë fshatit tim, shtrihej fshatit tjetër, krejt si ne,
por me një nuancë tjetër të folmeje, me e të hapur dhe ç-në që
prirej fort drejt sh-së. P.sh., fjala sheqer në fshatin tim shqiptohej
sheçer, kurse në fshatin poshtë nesh – shesher. Ose fjala qull në
fshatin tonë shqiptohej çull-i, në fshatin poshtë nesh – shyull-i.
Fjala qershi-a, duke kaluar nëpër të folmen e fshatit tim bëhej
qeshoj-a, ndërsa në fshatin ndër ne shndërrohej kshaj-a. Nëse
i vihesh t’i transkriptosh këto të folme nëndialektore, do ta
kesh të pamundur t’i paraqesësh grafikisht format tingullore të
fonemave – diftongjet, diftongoidet. Veshi është më i ndjeshëm
ndaj thelbit tingullor se sa grafia apo ideograma e gërmës.
Një lumë poshtë zonës sonë fillonte një zonë tjetër, me një
tjetër të folme, me njerëz si ne, me halle si tonat. Dhe një mal
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përtej lumit tonë, shtrihej një trevë tjetër, me tjetër të folme,
tjetër veshje, madje thonin, me tjetër fe, me emrin e bukur
Mirditë. Më dukej çudi: dielli lindte nga kreshta e Korabit,
përshkonte mespërmes fushëtirën e Dibrës bashkë me Drinin,
mandej varej teposhtë e perëndonte pas kreshtës së Rujës,
pikërisht në atë hapësirën pas malit që i thonin Mirditë. Kam
menduar seriozisht se dielli lind në Korab dhe ndërsa përshkon
fushën e Dibrës, mirditorët flenë, në pritje të mëngjesit, kur t’u
shkojë dielli dhe ata i thonë “Mirdita!”
Më vonë fillova të mësoj se hapësira shtrihej duke këmbyer
fshatra e treva me dialekte krejt të ndryshme nga ne, gjersa
gjuha bëhej gjithë e më e paqartë, gjersa nuk merrej vesh asfare.
Përherë më ka zhgënjyer njësia e vogël gjeografike e
hartës etnike shqiptare, ndërkohë që larmia, karakteri potpuri,
eklektika e kësaj bote me mbivendosje e pranëvendosje
shtresash kulturore, religjioze, etnopsikologjike, folklorike,
mendore e supersticioze është thjesht hipnotizuese. Kjo
përzierje shtresash, stilesh e formash ka diçka që i shkon për
shtat barokut. Shqiptarët, për nga konstrukti, në atë formacion
që i kanë mbijetuar historisë, janë menjëmend një popull barok.
Nëse do të kishte albanologë me ndjesinë e theksuar të aventurës,
të paktën një gjë do ta kishin të siguruar: në studimet e tyre
nuk do ta ndjenin mërzinë e stilit. Nga dukagjinasi tek çami apo
vlonjati, nga dibrani tek myzeqari, nga shkodrani tek përmetari
– çfarë galaktike e çuditshme! Bashkekzistencë dialektesh,
kanunesh, ritualesh të ndryshme; bashkekzistencë besimesh,
festash, bestytnish të ndryshme; bashkekzistencë regjionesh,
ndikimesh e mendësish të ndryshme; bashkekzistencë
folkloresh, letërsish e ideologjish të ndryshme; bashkekzistencë
historish, vuajtjesh e dhimbjesh të njëjta; bashkekzistencë vesi,
xhelati dhe viktime të njëjtë; bashkekzistencë pengu, shprese e
pasioni të përbashkët. Ky është Saturni shqiptar që shtjellet në
rrathët e konfuzionit të vet.
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Në vjeshtën e vitit 1991, ka qenë pikërisht kjo mahni e
shumëllojshmërisë së koklavitur shtysë për vargjet:
Shqipëria është më e madhe se toka e saj,
se qielli i shtrirë pingul.
Ajo është ëndërr e thinjur anijeje –
jaht që greminat puth.
Me krahë rreh plagët-gjak t’i mbyllë,
tek përpëlitet përgjysmuar,
ajo s’është pjesë planeti, por yll –
loti që Zotit i pati pikuar.
Pesë a gjashtë vjet më vonë, student në Institutin e Letërsisë
“Gorkij” në Moskë, gjeta një ndjenjë pak a shumë të ngjashme në
një poezi katërvargëshe të Fjodor Tjutçevit:
Rusinë me mend s’mund ta kuptosh,
s’e mat me metrin e përbashkët;
ajo e ka shtatin të pamatshëm
Rusisë ti mund veç t’i besosh.

*
*

*

Ka në mitologjinë romake një hyjni me dy fytyra që shohin
në anë të përkundërta. Është Zoti i hyrjeve dhe daljeve, i dyerve
dhe portaleve, e po ashtu është zot i çdo zanafille – është Janusi
dyfytyrësh. Në të kuptuarit tonë emri i tij mund të asocionojë
me fjalën “njeri me dy fytyra”. Mrekullueshëm kjo është dhënë
në një tablo të Nikola Pusenit “Vallëzimi i katër hireve”. Subjekti i
pikturës është i thjeshtë. Katër hiret paraqiten në trajtën e katër
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vashave që vallëzojnë e simbolizojnë secila katër stinët. Sipër
valltareve rrokulliset me shpejtësi ndër ré koçia e Apollonit, e
ngarë nga orët. Ndërsa në cepin e poshtëm të pikturës paraqitet
një satir me një orë rëre në dorë, ku shumica e rërës ka rrjedhur
poshtë, d.m.th. në të shkuarën. Përkundruall satirit me orët e
rërës, fare pranë valltarëve kemi perëndinë Janus me njërën
fytyrë krejt të plakur, që sheh nga e kaluara dhe tjetrën, një
fytyrë krejt të re që sheh nga e ardhmja.
Sa më tepër i avitem botës sime fëminore, viteve të
adoleshencës e më pas, - gjithnjë kam përshtypjen se kam qenë
i rrethuar nga një Janus: të gjitha gjërat, dukuritë, njerëzit, vetë
filozofia e kompromisit social, paktit për të mbijetuar minutin e
lig, kishin, si të thuash, anën tjetër, e cila na dilte shpeshherë më
e fortë. Në përgjithësi, fytyrat e Janusit shtohen, shumëfishohen,
qindfishohen në masën e përvojës dhe intuitës së njohjes.
Shtohen fytyrat e Janusit, dyzohet realiteti midis ëndrrës dhe
shajnisë. Se kjo ka qenë e ngulitur qysh në relievin e këtij vendi,
në mbrujtjen e misterit shpirtëror të malësorit dhe fusharakut,
në hedhjen e çdo hapi jashtë pragut, jashtë dyerve të çfarëdolloj
realiteti, por dhe brenda – gjithkund pret Janusi me hierarkinë e
ndërlikuar të t’vërtetave, Janusi qindfytyrësh...
Tetor 2004

MBIJETESA E POEZISË

S

i për të sfiduar të vërtetën e një vargu të Bertold Brehtit
– Është kohë e keqe për lirikën, – poezia ka vazhduar të
shkruhet edhe para, edhe pas poetit gjerman. Edhe në
kasaphana të mëdha, edhe në paqen e plogët e vanitoze të
shekujve të qetë.
Madje kanë qenë pikërisht këto epoka me bollëk e mirëqenie
që na janë shfaqur me një zemër më të ndjeshme e lot, më të
dhimbshme se gjyshet më sentimentale.
Por, a është menjëmend, siç qe shprehur Brehti, “kohë
e keqe për lirikën”? Nuk është vetëm imazhi dhe atmosfera
e petaleve të brishta të lulekumbullave, të cilat e thellojnë
raportin tëhuajësues në ajrin e nginjur me kutërbim të athët
baruti; nuk është shkëlqimi i bajonetave, as i të shtënave të
largëta të artilierisë dhe uturimës së kamionëve të luftës; pra,
nuk janë vetëm këto peizazhe mortore që e bëjnë të pamundur
kohën e lirikës, krejt ashtu siç e ndjente poeti gjerman. Bertold
Brehti nuk kishte si t’i parashikonte kohërat tona, që e vrasin jo
më pak lirikën.
Sepse armiqtë e saj janë shtuar e shtohen dita-ditës në
masën e topitjes së shqisave të qytetërimit tonë; në masën e
parajsave përtace të konsumit; në masën e vdekjes së ndjenjave
autentike të përvujtnisë dhe përgjegjësisë.
Armiqtë e poezisë shtohen përditë e, shpeshherë, brenda
vetë “dashamirëve” të saj, të cilët me buzëqeshje recitojnë poezi,
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shkruajnë ndonjëherë vargje, botojnë dhe e ligjërojnë atë. Por
që të gjithë, pas shpinës së saj, ngrenë dorën me kamën, si dora
vdekjeprurëse e Brutit mbi Cezarin.
Armiqtë e poezisë shtohen përditë dhe rreziku me të cilin
përballet ajo bëhet përditë e më i vështirë, ashtu sikurse bëhet
më e vështirë qëndresa e organizmit njerëzor përballë viruseve
të reja. Poezisë nuk i duhet më të luftojë vetëm me armiqtë e
saj të vjetër – shtetin, diktaturat, muzën e vënë në shërbim të
ideologjive, burokracive dhe morgut të studiuesve e lektorëve
nëpër universitete. Poezisë i duhet të përballojë mefshtësinë
dhe përtacinë shpirtërore të ferrit komunikativ bashkëkohor.
Poezisë i duhet të luftojë me informacionin dhe automatizimin e
shpirtit njerëzor, me gjithë atë masë të trashë viskoze që izolon
shqisat tona për ndjenjën e perspektivës dhe projektimit tonë
në të Vërtetat e Epërme.
Poezisë i duhet të mbijetojë vetveten. Të shpikë format e
mbijetesës së saj. Të gjejë aleatët e një gjaku me të. Të heshtë,
të ruajë higjienën e saj, të ëndërrojë e strukur në zhguallin e
saj më të thellë. Poezisë i duhet të jetë më e guximshme se vetë
ndërgjegjja e flijimit. Poezia sot duhet të dëshmojë se nuk është
dobësi, siç mendon turma e pamend. Nuk është çmenduri, siç
beson turma e panerv. Nuk është humbje kohe, siç mendon
turma e pakohë. Nuk është e padobishme dhe praktike, siç
mendon turma grykëse dhe anonime.
Të gjithë poetët e njëmendët që i shërbejnë tempullit të
vet, vetvetes në radhë të parë, përnaltësojnë atë ngrehinë të
shenjtë që Hyu e krijoi prej balte dhe qielli, harmonizojnë idenë
e Demiurgut mbi trupin dhe shpirtin njerëzor, unitetin e lashtë
trup-e-shpirt. Përndryshe, ata neutralizojnë vërshimin dhe
marrjen përpjetë të një zanafille mbi tjetrën.
Nga na vjen kjo bezdisje dhe kjo vrajë në shpirt ne,
bashkëkohësve që jemi rritur me Homerin, Katulin, Danten,
Pushkinin apo Montalen? Sepse motivi i të gjitha lëvizjeve
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dhe rraskapitjeve të përditshmërisë sonë përreth nesh ka një
origjinë trupore.
Trupi është bërë idoli i ri, idhujtaria e re.
Poezisë i duhet të mbijetojë në një garë të pabarabartë
realitetesh të ashpra e agresive. Rruga e saj duhet të kalojë
në shmang, si rruga e oshënarit, jashtë kompromiseve dhe
kompromentimeve.
Rruga e saj është sakrifica, askeza, karantina, që garanton
pastërtinë e llojit.
Poezia duhet të shpëtojë zërin e vet, kordat e këtij zëri,
instrumentet që e nxjerrin atë nga memecëria, thënë në
një formë më të thjeshtë – gjuhën, e cila, para se të bëhet
dallëndyshe e zezë që kapërcen ujërat e Stiksit për në Had (para
se të shndërrohet thjesht një hije, një lëmsh i zi sa një grusht,
një mellan terrinë që përhapet tejendanë), ajo duhet të vdesë
më parë si gjuhë. Gjuha, pra, vdes nga shterpësia dhe paaftësia
e prodhimit të dy-tri imazheve që, të kombinuara me alkiminë
e fjalës, përbëjnë qarkun elektrik të poezisë. Fjala i ka të gjitha
zonat gjeologjike të shekujve që kaluan, apo, siç thotë Osip
Mandelshtami, “të gjithë frymën e lashtë e të re të epokave”. Por
fjala po shndërrohet në një bar fals të përtacisë sonë mendore
dhe të plogështisë sonë shpirtërore. Fjala është e paaftë më të
shenjojë diç menjëmend të vërtetë, që të na rrënqethë dhe të na
trandë themelet e qenies sonë të dembelosur, të na shkundullojë
qenien tonë me gjithë zinxhirin e shkaqeve dhe pasojave. Fjala
s’ka ç’t’i thotë imagjinatës sonë të thatë. Ajo e ka humbur
“petkun e saj mbretëror” dhe, duke mos bërë jetë origjinale e të
papërsëritshme, i shëmbëllen veshjes së stisur ekzibicioniste të
një lavireje.
Fjalët nuk e ndryjnë më vullnetin pëlcitës dhe urinë për
realitete të reja, të mistershme, por paraqesin urnën me hirin
e një të vdekuri qyshkur. Fjala është e stërfryrë me realitete
horizontale. E stërfryrë dhe e flluskët, ajo pëlcet, bën spektakël
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në sipërfaqe, duke shprazur gjithandej jetëra parazitare
nomadësh, fise endacake bjerraditësish, fantazma ekzotike
kuptimesh.
Poezia duhet të shpëtojë gjuhën dhe përmes saj, vetveten.
Sepse e vetmja mundësi shpëtimi e gjuhës është poezia.
Jo format e vetëshprehjes naive e megallomane, jo nevojat
sublimuese që e shpërdorojnë po njësoj fjalën dhe, aspak jo,
vesi pervers i onanizmit populist a çikërrimtar me fjalën. Poezia
njësoj vritet si nga keqkuptimi i pandërgjegjshëm me të, si nga
keqkuptimet tragjike e të ndërgjegjshme.
Por pavarësisht se poezisë i shtohen ditë për ditë armiq
të rinj; pavarësisht se bota skematizohet në një inxhinieri
imazhesh të gatshme me parafabrikate fjalësh; pavarësisht se
gjuha i është nënshtruar një linje robëruese manifakture dhe
se produktet e saj paraqesinin konstrukte të montueshme e të
çmontueshmeme lodrash virtuale, - diku, në një plasaritje të
përditshmërisë sonë fizike, për një grimkohë të beftë përshkon
vetëtimë qiellin tonë mërzimadh ajo, poezia e vërtetë. Saora,
aq sa zgjat intervali i blicit të një fotoaparati, rishfaqet drita
e shkrepjes së saj për ta na kujtuar se çfarë kemi humbur,
për të shkëputur në atë kohëshkrepje tërë “radiografinë” e
shpirtit tonë të sëmurë. Edhe kaq mjafton për bindjen tonë, se
gjithmonë poezia do të ketë mbrojtësit e saj, se muza e saj, që u
ka mbijetuar ditëve të luftës, do të dijë të mbijetojë edhe në ditët
vdekjeprurëse të paqes.

MBI NDJENJËN E ATËSISË

I

N

jë nga ndjenjat më të vjetra, të parëlindura, përveç besimit
në zota dhe Zotin-Një, është ndjenja e atësisë, pa të cilën
njerëzimi nuk do të ishte burrëruar, nuk do të ishte
mençuruar dhe nuk do ta kishte njohur dashurinë sakrifikuese,
- atë që, krahasuar me format e tjera të dashurisë, nuk kërkon
asgjë në këmbim. Njeriu shpesh krijon iluzione (duke qenë qysh
më parë instinktivisht i sigurt për besnikërinë e natyrshme të
ndjenjës prindërore), se ndofta ka një formë tjetër dashurie,
e cila pret të zbulohet dhe e cila do të na rezultojë tembrama,
më e fortë, më e qëndrueshme, më madhështore se dashuria e
parëlindur e prindërve.
Mund të hajë diskutime nga më të çuditshmet, argumente
nga më të shëndoshat e më paradoksalet, por ngado ta kthesh
e sido që ta sjellësh, dashuria e prindit për fëmijën është e
pakonkurueshme, e pazëvendësueshme, edhe në rastet më të
pashpresa, si e vetmja formë e vjetër e natyrshme, pavarësisht
niveleve të shfaqjes dhe artikulimit. Të gjitha dashuritë e tjera
mund të durojnë hierarki. Rrjedhimisht, të gjitha dashuritë e
tjera janë derivate, nënprodukte të së Parës.
Si duket, këtë ka patur parasysh Honore dë Balzaku në
romanin e tij “Xha Gorioi”, kur konstaton se: “Boshti rreth të cilit
sillet shoqëria, gjithë bota, është atësia! Çdo gjë do të shembej e
shkërmoqej në këtë botë, nëse fëmijët nuk do t’i donin prindërit
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e tyre”. Unë nuk këmbëngul që këtë meditim të Balzakut ta bëj
princip themelor të përsiatjeve të mia. Diskutimet mbi natyrën
e marrëdhënieve fëmijë-prindër, edhe pse janë aktuale në të
gjitha kohërat, kanë diçka të bezdisshme në thelb, jo për fajin
tonë dhe jo për arsyetimin e shëndoshë. Kanë kaluar shekuj,
mijëvjeçarë e tradita të tëra nëpër etapa të ndryshme të
civilizimit ku ky diskurs është përthyer nga pikëvështrime nga
më të çuditshmet.
Kjo është një temë më vete, kryekëput për sociologët
punëmëdhenj, që kombinojnë natyrën e faktorëve socialë,
fetarë, ekonomikë e politikë, ushtarakë e kulturorë dhe, me
thënë të drejtën, as unë, as shkrimi im, nuk ia kanë takatin.
Duke cekur një temë aspak moderniste, e do të thoja në
shumë pikëvështrime të bashkëkohësisë, edhe demode, më
intereson sot një nivel i thjeshtë i prindësisë, ai çka përbën
dorëzaninë tonë të patjetërsueshme mbi kushtin e ekzistencës
në të dashurën botën tonë, pa u thelluar në nivelet alegorike e
simbologjike të mitit të prindit apo të refleksioneve metafizike
mbi projektimin, vetëprojektimin dhe identifikimin tonë me
prindërit.
Kjo do ta vështirësonte prekjen e një çështjeje të tillë, pasi
do të na përqaste me një metafizikë të kulluar të mendimit dhe
perceptimit (që janë komponentë të poezisë), të ngjashëm me
disa shënime të tjera të miat mbi mistikën e një vargu të poetit
peruan Sezar Vajeho. Kuazifabula e poezisë së Vajehos fillon
me një pyetje, drejtuar shumë personave: “Cili është momenti
më i vështirë i jetës suaj?”. Përgjigjet që pasojnë janë nga më
të papriturat, të gjitha me natyrë racionale, përveç përgjigjes
së fundit, tërësej irracionale: “Çasti më i vështirë i jetës sime
ka qenë, kur pashë fytyrën e tim eti në profil”. Nuk do ta
vështirësojmë natyrën e kësaj eseje me qëmtime të përimta.
Dy përbërësit e ndjenjës prindërore tashmë dihen.
Testamentet e të vjetërve, pa hyrë në shkrimet e parashkrimet

26

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

e shenjta, e vendosin apelativisht në themel të moralit njerëzor
nderimin e prindërve. Një ndër poemat e lashta didaktike,
“Vargjet e arta pitagoreane” (që i vesh autorësinë Pitagorës),
thotë qysh në vargjet e para: “Ndero zotat, ndero të vdekurit,
ndero prindërit!” Në botën e këtushme theksi në nderimin
dhe detyrimin para prindërve është parë si kushti i vetëm i
qëndrueshmërisë së qelizës së shoqërisë: familjes. Didaktika
e shkrimeve dhe porosive religjioze e ka përforcuar pikërisht
alkiminë e këtij sekreti të ekzistencës, me primatin e familjes.
Paradoksalisht, çdo revolucion modernizues në shoqëri,
efekt anësor ka patur dobësimin dhe zbehjen e familjes,
margjinalizimin e rolit të saj, si penguese e progresit shoqëror
me kurthin dhe verigat e mentalitetit të traditave arrergarde.
Së këndejmi ka lindur ai pathos revolucionar shkatërrues i së
majtës historike, që mohon traditën në kështjellën e saj më të
pamposhtur – familjen.
Alternativat zëvendësuese të kompensimit të boshllëkut
që lë familja dhe prindërit në jetën private, kanë qenë, sipas së
majtës, forumet e militantëve, aktivistë shoqërorë zotpërmbysës
(një mitologjemë e atvrasjes), të cilat ofronin në këmbim
të familjes, prindësisë dhe privatësisë, jetën e sindikatave,
kolektivizimin, kauzën ideologjike propagandistike drejt një
utopie të pasigurtë, e cila kthehej në shtypjen përfundimtare
apo kasaphanë civile, duke eliminuar papërsëritshmërinë e
individit.
Formatimi i individit, i programuar shkallë-shkallshëm,
rrok një zinxhir të gjatë e të lodhshëm procesual, sipas një
maratone tëhuajësuese me të gjitha etapat e zombizimit. Bota
reduktohet në një grumbull të thatë parimesh: një botë pa Zot,
me kultin e njeriut-robot, të aftë të zëvendësojë hyjninë me
kultin e shkencës. Marksizmi, që ka lënë një vulë të pashlyeshme
në profilin e njerëzimit të shekullit XX, edhe në variantet e tij më
produktive – shkollën e Frankfurtit dhe intelektualizmin majtist
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europian, është përpjekur t’ia zëvendësojë strehën tradicionale
njeriut modern – familjen dhe Kishën – me aktivizmin politikoshoqëror dhe luftën për të drejtat e pakicave: feminizmi,
pakicat seksuale, etj. Ka ndodhur një zëvendësim kulti: njerëzit
kanë braktisur rrëfimin tek prifti duke e këmbyer atë me
rrëfimin tek psikanalisti. Në bazë të traumave psikanaliste, na
dalin marrëdhëniet fëmijë-prindër. Po kush i shkaktoi? Kush e
shndërroi familjen në burim traumash?
Por i rikthehemi ndjenjës më të vjetër, të parëlindur në
botë, prindësisë, më saktë, ndjenjave të amësisë dhe atësisë. Të
parën, të njohurën dhe të amshueshmen – amësinë, njeriu e ka
kënduar, lëvduar e hyjnizuar më shpesh e në të gjitha mënyrat,
aq sa është bërë tradicionalisht përfaqësimi i prindësisë. Kësaj
ndjenje gjithkush, në çdo kohë, sa të jetojë njeriu, do t’i shtojë
nuanca ngazëllimi e tragjizmi, pa i shtuar gjë të re në thelb, duke
ndikuar që ta eklipsojë dhe ta lërë nën hije e, madje, ta vënë
tërësisht në dyshim, ndjenjën tjetër, të marrtë e të shpërfillur,
- atësinë.
II
Duke mos i hequr asnjë presje ndjenjës universale të
amësisë, ne, megjithatë, do të na duhet t’i përgjigjemi pyetjes:
çfarë është ndjenja e atësisë? Puna ka mbërritur deri aty sa
ta mohojnë përfare vetë ekzistencën e kësaj ndjenje, duke e
reduktuar atë në disa analogji racionale me funksione të botës
shtazore apo të insekteve, si për shembull, me rolin e mashkullit
te bletët. Disa nuk ia njohin burrit ndjenjën e atësisë, duke e
vulgarizuar domethënien e tij në një rrafsh të përvojës së fituar
empirike, e cila shkërbehet si paralele e dobët e amësisë, vetëm
pas kontakteve të drejtpërdrejta me fëmijën e porsalindur,
kontakteve me të në rrafshin praktik. Përkundër përfytyrimeve
bashkëkohore euro-amerikane, tradita e ngulitur shqiptare e
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“lisit të gjakut” (prejardhja e genit nga baba) dhe “lisit të tamlit”
(prejardhja e genit nga nëna), ka ende të fortë kultin e atësisë,
megjithëse shumë më të minimizuar.
Nëna e përgatit fëmijën me afeksionet e para, i mëson të
reagojë, të përcaktojë një tip sensibiliteti, ndërsa babai është
modeli i personalitetit të fëmijës, i asaj se çfarë është bota
jashtë, në të kundërt me modelin e mamasë – çfarë është
bota brenda. Mandelshtami thoshte se nëna është për fëmijën
mediumi gjuhësor (gjuha amtare), kurse babai – aksi hapësinor
dhe kohor i orientimit të tij. Mbase këtu duhet kërkuar arketipi
i lashtë i atësisë, plotësimi i trinisë: fëmijë – nënë – baba.
Shembulli që na jep Homeri në poemat e tij, sidomos në
këngët e para (1-4) të “Odisesë”, që i kushtohen tërësisht fushatës
së Telemakut në kërkim të atit të tij, Uliksit, është një himn në
kërkim të atësisë, si e vetmja ndjenjë përplotësuese e shembull
vetidentifikimi i burrërimit në krizë. Në fakt, gjithë bota e lashtë
pëshkohet nga një pikëpamje adamike mbi botën dhe primatin
e prindësisë e dominon ndjenja atërore si përkatësi dhe burim
krenarie për virtytet.
Autorët antikë i japin vend të dukshëm pikërisht rolit të
përkatësisë atërore në prestigjin e një luftëtari a prijësi fisesh,
si biri i filan mbreti zulmëmadh. Por te Homeri gjejmë dhe të
parat modele të dhimbshurisë atërore, deri në vajtime e përulje
para armikut për të bijtë. I tillë është episodi i mbretit të Trojës,
plakut Priam, kur i përgjërohet në lot Akilit para shatores së tij,
që ky t’ia kthejë kufomën e të birit, Hektorit, për ta vajtuar dhe
varrosur me shartet e mortit.
Që në këngën e dytë të “Eneidës”, Virgjili na jep skenën
apokaliptike të rrënimit, djegies, kasaphanës dhe plaçkitjes së
Trojës, sfond në të cilin përgatitet të arratiset Eneu me familjen
e vet. Eneu i përgjigjet të atit, Ankizit, i cili kërkon ta presë
vdekjen në pragun e shtëpisë së vet, duke luftuar me grekët:
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“Unë t’iki, o atë, e të t’braktis? – ia bana.
Si asht e mundun me e mendue këtë gja?
Si ta tha goja një shëmtim të tillë?...
Dhe mbasi i ati bindet, Eneu i thotë:
“Atë – i thash – shpejto
E hyp mbi supe t’mia, unë do t’mbaj...!
E lehtë për mue tash do t’jetë kjo barrë.
Sido që ta kem fatin, do ta ndajmë
Bashkë t’mirën e të keqen. Juli i vogël
Bri meje le të ecë dhe gruaja ime
T’i ndjekë së largu hapat tanë... “
Zhurma ma e lehtë m’shqetson më bën dyshim
E dridhem për tem bir e ‘tamlen barrë’…
(Eneida II, 66)
Gjatë gjithë skenës së arratisë, Eneu mban mbi shpinë të
atin, të cilin e quan “e amla barrë”. Në këtë përpjekje, Eneu
humb të shoqen, Kreuzën, ndërsa Aksani, i biri i mitur, e ndjek
pas me “hapa t’vegjël”.
Ndoshta përgjigjen se çfarë është ndjenja e atësisë na e
jep në një mënyrë shumë më të plotë e universale, ndonëse
alegorike, një ndër shkrimtarët më qendrorë të shekullit XX,
Xhejms Xhojsi, në romanin “Uliksi”. Pikëllimi i Leopold Blumit
është i pangushëllueshëm qëkurse i ka vdekur i biri. Ai është
një Uliks bashkëkohor, por as përvoja, as dijet nuk e ndalin dot
çintegrimin e pandalshëm të vetëdijes së tij, qëkurse i ka vdekur
i biri. Pikëllimi i tij, bashkë me mallin e pamort për humbjen e
të birit, Rudit, merr përmasa kozmike, duke e shndërruar tërë
strukturën semantike të romanit në një kërkim të pandërprerë
e absurd të të birit.
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Boshi i lënë pas vdekjes së të birit e ka futur në krizë burrërinë
e tij; marrëdhënia me të shoqen, Molin, është paralizuar që prej
10 vjetësh dhe udhëtimi i Uliksit modern, që kthen çdo natë në
shtëpi, nuk mund ta sjellë atë asnjëherë të denjë në këta dhjetë
vjet, sikundërse as Moli nuk është më Penelopa besnike që pret
kthimin e të shoqit, të plotësuar dy në një – atë e bir. Odisea
dublineze kthehet kështu pashmangshëm në një motiv kërkimi.
Dhe ajo që kërkohet është një ndjenjë e pazakontë për
qytetërimin e shekullit XX: ai ka mbetur jetim. Është një
qytetërim jetim për babë. Me gjetjen e të birit në personin e
Stiven Dedalusit, Leopold Blumi kthehet në shtëpi tok me të, i
dehur nga ndjenjat atërore.
Gjithë romani është një himn për atësinë, një rikthim i asaj
heroike, ndonëse të bjerrë, pikërisht në shpërthimet e para të
feminizmit në Europë.
III
Mendoj mbi zvetënimin që ka pësuar nga përndjekja
natyra e atësisë, mbi shprishjen e asaj trajektoreje burrnore,
që nga mitet bibliko-kuranore të Isaakut dhe Abrahamit
apo të Telemakut dhe Odiseut, deri tek lëvizjet dhe shoqatat
feministe, tek këmbëngulja vulgare e imitimit majmunor për
përfaqësim formal të gruas në parlament dhe administratë, për
atë shekull helmues që ndërkalli në marrëdhëniet e bijve dhe
bijave ndaj etërve e nënave përmasën e shpifur të psikanalizës,
feminizmit e gjithëfarë formash aktivizmi e militantizmi, që i
dha të drejtë çnatyrimit të burrit dhe gruas. Ku po shkojmë dhe
cila perspektivë e pret njerëzimin pa atësinë, këtë ndjenjë të
parëlindur, sikurse është edhe amësia?
Konturet e agut zënë e shfaqet gjithë e më qartë; një puhi
e freskët duket, se zgjon nga dremitja kodrat dhe kurrizet e
fjetur të Dajtit. Bojërat e agut hollohen. E di se këto mendime
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do shpërbëhen, trajektorja e tyre do të shprishet me lindjen e
diellit dhe vërshimin e njerëzisë nëpër rrugë. I shkoj ndërmend
të gjitha këto nga një ballkon i maternitetit “Mbretëresha
Geraldinë”, ku ime shoqe pret të lindë djalin dhe e di: tash
për tash, të gjitha asociacionet që lindin në pritje të djalit tim,
çkadoqoftë forma e arsyetimeve – është e pavlerë përballë
dhimbjeve e sakrificës së lindjes, që e pret të ëmën: unë jam i
dënuar ta shoh dhe të ndjej pavlefshmërinë time.
Por askush nuk guxon të thotë se ndjenja e atësisë qenka një
atribut kafshëror apo i zëvendësueshëm me çfarëdo përralle.
Zoti i lëvduem nuk na ka privuar nga këto shqisa; ato, si duket,
treten e humbasin tok me shformimin e burrit, me tëhuajësimin
e natyrës së tij adamike.
…Shendi, im bir i sapolindur, është kryekëput i varur nga
e ëma. Me gjithësej! Ai po mëson tek e ëma se çfarë është bota
brenda; mua do më duhet t’i mësoj atë që di më mirë: se çfarë
është bota jashtë.
17 prill 2009

MUZEALIZIMI I QYTETËRIMIT

“Duke marrë parasysh se çdo vëzhgim vuan nga cilësitë
individuale të vëzhguesit, pra, shpreh më shumë gjendjen
e tij psikofizike sesa realitetin e soditur, propozoj që
ndaj shënimeve të mia të mbahet një qëndrim ironik ose
mosbesues”.
Josif Brodskij “Arratisje nga Bizanti”

F

akti se si ngulitet dhe dominon perceptimi i parë a priori
mbi një qytet të cilin kurrë nuk e ke parë, mbetet i mistertë.
Nuk e di si ka lindur perceptimi i parë për Vjenën, por
mendoj se kanë qenë, me siguri, hartat shkollore, ndonjë libër
historie e, sigurisht, një gravurë e shekullit XVI. Sipas po kësaj
gravure, për vite të tëra e imagjinoja Vjenën të rrethuar nga
turqit: një qytet me pallate të zymta, hijerënda, me kështjella dhe
katedrale gotike, të rrethuar me mure deri buzë Danubit, kurse
në anën tjetër, përmatanë lumit – çadrat e bardha ushtarake të
otomanëve, mizëri, si kërpudha. Gjatë gjithë fëmijërisë e deri
vonë mendoja pavullnetshëm se Vjenës i kanoset rreziku turk.
Për çudi, asociacionet e mëvonshme që vinin si reminishenca
leximesh, kurrë nuk qenë në gjendje ta likuidonin Rrethimin e
Vjenës nga pavetëdija ime, aq sa dhe kur zbrita për herë të parë
në aeroport, e kisha të vështirë ta shpërfillja këtë reminishencë
arbitrare të fëmijërisë. Sepse as Vjena e Perandorive, as Vjena
e muzikës, arkitekturës, filozofisë, psikanalizës, avangardës
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dhe modernizmit – Vjena e Muzilit, Brohut, Oto Vajningerit,
Traklit, Vitgejnshtajnit, Kanetit etj., e madje as Vjena e muzeve,
në njërin prej të cilëve ruhen armët e heroit kombëtar të
shqiptarëve, Gjergj Kastriotit – Skënderbeut – nuk e sprapsën
përfytyrimin tim infantil, se Vjena qe e rrethuar. Dhe më së pari,
prej turqve. Në njëfarë mënyre, ashtu doli vërtet: ndër të tjerë,
Vjena qe e rrethuar më shumë nga turqit. Ndryshe nga ata të
sulltanëve, turqit e sotëm e kishin rrethuar Vjenën paqësisht:
me restorante, me gjellë...
II
Gjendja ime psikofizike qysh mbrëmjen e parë të bujtjes
në Vjenë la vulën e vet në përjetimin e vëzhgimeve. Për shkak
të një inkorrektese të kompanisë serbe të fluturimeve “JAT”,
sipas itinerarit Tiranë-Beograd-Vjenë, m’u desh të prisja tetë
orë në aeroportin e kryeqytetit serb. Kësisoj humba shoferin, i
cili, sipas marrëveshjes me fondacionin KulturKontakt, duhej të
më priste në aeroportin vjenez në kohën e caktuar. Kjo vonesë
e paparashikuar, vetëm sa më dha rast edhe njëherë tjetër të
kuptoja ndryshimin thelbësor midis Lindjes dhe Perëndimit.
Sjellja klasike e Lindjes është e përafërt gjithkund: në fillim
të mashtrojnë me shpresë dhe duket sikur gjithçka do të
shkojë mbarë, pastaj papritmas, objekti i synimit çuditërisht
largohet, duke u bërë i pambërritshëm. Nga gjithë kjo histori e
pakëndshme, dola me përpjekje të mëdha, duke bredhur tre orë
në shi, në kërkim të adresës ku duhej të banoja. Shoferi që më solli
nga aeroporti, më shumë me gjeste se sa me anglishten e çalë,
tha: “Kërkoni diku këtu rrotull”. Me bagazhet në krahë, pa ditur
asnjë fjalë gjermanisht, nën shiun e pandërprerë, përshkova
gjer në muzg trotuaret e rrugicave që me fasadat dhe stilin e
ndërtimeve qenë tmerrësisht të ngjashme me njëra-tjetrën. I
përshkova ato trotuare me një hap solemnisht monoton, si një
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marsh i ngadaltë që s’ka të sosur, gjë që e përforconte akoma më
shumë këngëzimi nën vete pavullnetshëm i Boleros së Ravelit.
Kjo muzikë këmbëngulëse përsëritej e përsëritej bashkë me
pamjet e rrugëve, fasadave dhe shiut që binte. Me pak fjalë, një
variacion i Labirintit të Minotaurit. Ishte një djalosh turk që më
nxori nga labirinti i rrugicave dhe epidemia e Boleros: rrugica e
shumëkërkuar Bluttgasse kishte qenë dhimbshëm e thjesht 50
hapa larg – ndërsa i kisha rënë me orë të tëra rreth e rrotull.
Më vonë kuptova se shoferi më kishte lënë në “Hundertwasser
Haus”, thuajse ballë për ballë me rezidencën time. Interesante:
si do t’i kishte vajtur vallë filli Odiseut po të kishte qenë në
vendin tim?
III
Të nesërmen u gdhiva i sëmurë dhe përgjatë gjithë qëndrimit
tim 45 ditor them se e kam parë Vjenën i larë në djersë.
Që në shëtitjet e para ndjeva se në këtë qytet kisha ardhur
të vështroja të kaluarën, sepse e tashmja dhe e ardhmja thuajse
janë të lidhura me një gravitet të pashmangshëm pikërisht nga e
shkuara. E ardhmja këtu është veçse një projeksion i të shkuarës.
Ajo është një zhvendosje e këndshikimit, gjithsesi të kthyer
nga e shkuara. Kjo vihet re menjëherë vizualisht nga struktura
arkitekturore e qytetit, si një formacion tekstor monoton me
ndërtesat thuajse të një stili imperial, të ndërprerë rregullisht
nga punktuacione kishash dhe katedralesh si pikëçuditëse.
Shtizat e katedraleve gotike që therin qiellin, duken si ndoca
gishta qortues që bëjnë apel për vetëpërmbajtje apo vullnet –
vullnet i frymësisë mbi lëndoren. Ndërkaq, kambanoret baroke
me trajtat e rrumbullta sikur fashisin me kundërvënien e tyre
konfliktësinë majëprehtë gotike. Mbishtresimi i barokut është
zbutja feminile e mashkullsisë gotike.
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Duket sikur kambanat bien me të njëjtin ritëm, duke e ndarë
kohën me goditjet e tyre në periudha e gjysmëperiudha qysh nga
Big Bangu i këtij qyteti, qysh në zanafillën mesjetare, kur embrioni
i Vjenës, sikundër gjithë simotrat e saj europiane, u shfaq në fillim
si formacion ndërtesash rreth e qark një tregu të madh.
Gjithçka tjetër e ndërtuar dhe e përsosur ka ardhur si
impuls frymëzimi nga ky ritëm frymor që diktojnë kambanoret
e katedraleve dhe – në radhë të parë – arkitektura, muzika,
piktura e natyrisht, letërsia. Rëndësi ka arketipi që ka moduluar
trajtat nga embrioni zanafillor deri tek qyteti modern. Ne mund
ta përfytyrojmë në po këtë frymë një Vjenë të dhjetëfishuar
apo qindfishuar, por kjo nuk do të na sillte asgjë të re, nëse e
injorojmë postulatin marksist sipas të cilit Ndryshimi sasior sjell
ndryshimin cilësor. Përkundrazi, për një Vjenë të rritur në po
këtë frymë që ka, mund të thuhet, diç të ngjashme, siç mund
të thuhet për përsëritjen e një teksti monoton, e pikërisht
fjala parazitare: etj, etj., për thelbin e Vjenës mund të thuhet
stilizueshëm: “I pari ishte arketipi”. Megjithëse qyteti mund
të zgjerohet, ai mund të zgjerohet në trajtën e kryqit, - të
atillë sikundër iu shfaq në Antikitet Perandorit Konstantin,
para ndërtimit të Konstandinopolit. Sipas bizantinologëve,
ai nuk ishte kryq kristian, porse kryq i shtrirjes së qytetit,
sipas modelit romak: magistrali qendror që kalon nga veriu
në jug, i cili ndërpritet nga një tjetër magjistral i ngjashëm që
kalon nga Perëndimi në Lindje. Kësisoj, qytetari i Perandorisë
gjithmonë e di se ku gjendet në raport me metropolin. Habia
vjeneze, megjithatë, qëndron diku tjetër: çdo zgjerim i qytetit
në rrafshin horizontal, i padiktuar nga domosdoshmëri fizike,
është formë hapësinore e vetëkonfirmimit, qoftë me shkas
ndërtimin e Perandorisë, qoftë turizmit. Vjena i pasqyron të
dyja këto: edhe si ish-Perandori, edhe si qendër pelegrinazhi
për turistët e sotëm. Dhe zgjerimi i qytetit ka ardhur si pasojë e
një intensiviteti të skajshëm estetik.
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IV
Por Estetika - siç thotë në ligjëratën e tij të nobelit poeti
Josif Brodskij – është nëna e Etikës. Unë e përfytyroj etikën
vjeneze - sipas këtij postulati - të riprodhojë një estetikë edhe
më të rafinuar ndër shekuj, e cila, nga ana e vet përcakton
gjithëherë një etikë akoma më të rafinuar. Kemi një qark ku
përsoset dhe gjenerohet shkalla e vlerave, gjersa në ditët
e sotme Vjena, sikundër e pashë me sytë e mi, ka pësuar atë
proces të fundëm estetizimi të stërholluar, sa është shndërruar
tashmë në një ekspozitë të hapur. Vjena është muzeu në të cilin
mbahet peng e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja e saj. Për
këtë nuk është e nevojshme të përmendim këtu listën e pafund
të muzeve, monumenteve, teatrove, sepse në mënyrën më
gjithëpërfshirëse, duke nisur që nga arkitektura deri tek sheshet
apo dyqanet e thjeshta, syri të ndesh një thukje, një kondensim,
një prirje miniatureske për muzealizim. Ndoshta Vjena është
qyteti ku muzealizimi i kohërave, historisë dhe shtresave
kulturore shënon, më shumë se gjithkund në Europë, një proces
të përfunduar. Në fushën gravitacionale të këtij muzealizimi bie
absolutisht gjithçka, duke u shndërruar automatikisht në relikt.
Vjena është më sak një mekanizëm adaptues i muzealizimit
të ri, i albumit, koleksionit, herbariumit, i simbolizmit dhe
valencës së vlerave. Edhe vetë kisha njëfarë përshtypjeje gjatë
shëtitjeve të mia, bashkë me djersën e pashqitshme, se isha
pjesë e përgjithshme e kësaj ngrirjeje kohërash dhe e fiksimit
muzeal.
Ndërkaq, lëndën medituese e kisha parasysh çdo ditë:
turma të pafundme vizitorësh e turistësh, duke nisur që nga
“Hundertwasser Haus” e deri në skajet e fundme të qytetit, pa
përjashtim të gjithë – europianë, latinoamerikanë, e sidomos
sy trajtëbajame aziatësh – e shohin realitetin vjenez kryesisht
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nëpërmjet objektivëve të fotoaparatit. Gjithkund – europianë,
kinezë, koreanë, japonezë – pozicionohen, buzëqeshin dhe
përjetësohen nën blicet e atij momenti të pikëzuar, në sfondin
e gjithçkaje që këtu është vertikale: statuja-fontanë-katedralemuze.
Si duket, shumëkujt që vjen në Vjenë “Cogito ergo sum”it ia lë vendin “Fotografia ergo sum”, duke u bërë pjesë e
këtij muzealizimi universal, të paktën për disa momente dhe
nëpërmjet fotove të tyre – me korrespondencë.

SOCREALIZMI DHE GENERATION
“PEPSI‐COLA”

M

und të përcaktosh – dhe tashmë e kanë përcaktuar
– gjenezën intelektuale të dy prej ideologjemave që
kanë përshkuar në këtë shekull pjesën më të madhe
të njerëzimit. Megjithatë, ende na kanoset rreziku, a thua se
në to, prapëseprapë, paskan gjalluar dofarë idesh të thella e të
mëdha, prej të cilave edhe sot të ketë mbetur ndonjë grimcë e
vlefshme. Është fjala për komunizmin dhe nazizmin. Praktika
tragjike e tyre na la një përvojë të padenjë për respekt. Ata nuk
meritojnë më (pavarësisht përpjekjeve për të na i rikthyer) asnjë
rehabilitim. Është e papranueshme gjithaq edhe demagogjia e
fisnikërimit të tyre, pasi secili në llojin e vet ka falsifikuar dhe
manipuluar me idenë e së Mirës.
Marksizëm-leninizmi e shiste veten si trashëgimtar të
traditës me zanafillë Heraklitin dhe Demokritin. Ai e nxjerr
prejardhjen e vet nga Lukreci, epoka e Iluminizmit, Hegeli dhe
gjithë zhvillimi i shkencës së Pozitivizmit. Ndryshe me nazizmin,
që pretendon, sidoqoftë, të mos e ketë dhe aq vulgare gjenezën,
duke e konstruktuar atë në zanafillë, me tragjedinë greke,
Herderin, Novalisin, Hegelin e interpretuar ndryshe, Niçen
dhe, ta pret mendja, e bazonte të drejtën e tij me zhvillimet e
shkencave që nga koha e Darvinit.
Ky është një iluzion, i cili sjell një rrezik shtesë:
kompromentimin e të gjithë emrave që ata përmendin. Do të
rrezikonim nëse do të fajësonim Hegelin dhe çdo filozof apo
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shkencëtar tjetër nga sa përmendëm, për faktin se na kanë lënë
të tillë pasardhës.
Megjithatë, janë pikërisht këto manipulime dhe falsifikime,
më saktë, monopolizime mbi idenë e së Mirës - shkaku tragjik
që ka përcaktuar fatin e veprës së shumë shkrimtarëve e
mendimtarëve, të cilëve u ra të krijojnë brenda këtyre dy
sistemeve politike.
Ne kemi përvojën tonë shqiptare, e cila duhet përcaktuar si
“e turpshme dhe tragjike”, produkti pesëdhjetëvjeçar i së cilës,
kur e sheh të shpërndarë nga bukinistët trotuareve apo brigjeve
të Lanës, të trishton jo më pak se muranat e ngritura ndanë
rrugëve automobilistike, në përkujtim të të aksidentuarit. Në
të dy rastet, asociacioni të shpie në atmosferën e përzishme,
mortore. Në sisteme të tilla vlerash, kjo atmosferë ishte e
pashmangshme.
Gjendja shpirtërore e aktivistit të Partisë dallon për nga
besnikëria fanatike ndaj sistemit. Direktiva “nga lart” rindërton
të gjitha polet e mendjes dhe perceptimit gjer në periferi. Si
rezultat, gjuha shndërrohet, metamorfozon: ajo nuk i shërben
më komunikimit, përshkrimit apo sqarimit, por krijimit të
lidhjes ndërmjet sistemit dhe realitetit. Kësaj gjuhe i përket një
rol magjik: t’ia nënshtrojë realitetin botëkuptimit. Kjo është një
“gjuhë liturgjike” dhe çdo formulim i saj shenjon përkatësinë
e folësit ndaj sistemit, kërkon nga bashkëbiseduesi që edhe ai
të jetë i përfshirë në të. Fjalët e tij më me rëndësi janë kanosja
dhe simbolet e pushtetit. Kjo më së shumti i shkon përshtat
“traditës” së sistemit komunist, që në vendin tonë edhe sot e
kësaj dite e ndjejnë veten si peshku në ujë (mjafton t’u hedhësh
një sy gazetave dhe liderëve të spektrit politik ose fakturës së
ligjërimit gjuhësor të politikanëve).
Nën pushtetin e ideologjisë është e pamundur të mbetesh
i mençur apo mendjekthjellët. Nazizmi ka tunduar e më pas,
kompromentuar disa mendimtarë të mëdhenj: Hajdegeri apo
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Karl Shmiti etj., janë, megjithatë, raste specifike. Ata më së shumti
projektuan tek nazizmi idetë e tyre dhe për nazizmin vetë, këto
ide ishin të huaja: antimodernizmi i thellë, antidemokratizmi
i thellë, nacionalizmi, kthimi në metafizikë, - të gjitha këto
nazizmi sikur i përvetësoi, por i përvetësoi me atë rezervë, për
çka ato përbënin vlerë idesh në jetën intelektuale të filozofëve:
me rezervën e mendimit, thellësisë, metafizikës. Këta filozofë
ranë pré e iluzionit të gjenezës.
Sidoqoftë, marksizëm-leninizmi nuk ia doli t’i qorrollepsë
disa nga mendimtarët e mëdhenj të dorës së dytë, si p.sh.,
Llukaçin, Brehtin, Aragonin, anipse edhe këta nuk vonuan ta
humbnin talentin e tyre sapo ngjëruan çorbën komuniste.
Partitë komuniste kanë mundur të lavdërohen me zell
kapadaiu e karagjozi me figura shkrimtarësh të mëdhenj
në radhët e tyre: me Aragonin, Bretonin, Elyarin, Gorkin,
Majakovskin, Pikason, Lanxhevenin, Nerudën, Hikmetin, porse
kujdeseshin gjithnjë që t’i mbanin ata të shtëmëngur, anash, duke
u lënë vetëm mundësinë e përfshirjes me raste, sipas gjendjes
shpirtërore, sipas leverdisë, sipas rrethanave. Sidoqoftë, pa
marrë parasysh karakterin sipërfaqësor të partishmërisë së
tyre, dhe piktura e Pikasos (shih. “Lufta në Kore”), dhe poezia
e Nerudës, Hikmetit, Majakovskit dhe Aragonit, veçse kanë
humbur e degraduar nga kjo gjë.
Për realitetin shqiptar mund të thuhet, si për çdo realitet
tjetër komunist, se edhe shkrimtarët tanë, madje me dëme më
katastrofale, patën të njëjtin fat, anipse çdocilit sot, nga gjithë
krijimtaria në prozë e poezi, mund t’u nxjerrësh me rafinerim nga
një libërth-fletorkë në përkujtim të grimëçastit kur Shkrimtari
hapi gojën të flasë, porse s’arriti të nxjerrë veçse një gogësimë
të zgjatur. Natyrisht, çështja e sasisë është e diskutueshme dhe
përjashtime bëjnë një, dy, tek e shumta tre shkrimtarë.
Në diskutime të ndryshme është naivitet e pikëllim
njëherësh të shohësh se si fryhen si kaposhë shumë nga

Socrealizmi dhe Generation “Pepsi-Cola”

41

shkrimtarët tanë kur thonë se “të gjithë shkrimtarët e mëdhenj
kanë qenë të majtë”. Unë them se mendimtarët e mëdhenj dhe
shkrimtarët e talentuar përcaktohen nga karakteri dhe niveli i
neverisë që kanë prej çdo përcaktimi ideologjik. Arti mund të
mbijetojë vetëmse estetikisht, qoftë dhe brenda regjistrave të
provokimit. Mendimtarët e mëdhenj përmbyllen në sisteme
ideologjike vetëm përsa i përket rrjedhës së rastësishme të
pasioneve, natyra e të cilëve gjendet jashtë ideologjisë. Por, duke
iu avitur bërthamës së saj, pasionet ftohen dhe shpesh mbeten
vetëm precipitate derdimenomanie.
E, meqë jemi te precipitatet, a mundet vallë, në kulturën
tonë të të gjitha sferave, të ngjitet kjo tipologji deri te brezi i
“Pepsi-Cola”-s? Sa herë mundohem t’u shpjegoj studentëve të
mi logjikën e gjërave që përbënin ankthin e përditshmërisë
komuniste para viteve 1990, ndesh një sforcim për ta rrokur me
mend vështirësinë e tyre. Dhe e di se kurrë s’ka për të ndodhur
përjetimi as i një historie të vetme, as i të gjitha historive që
përbëjnë sfondin psikologjik kolektiv të kësaj epoke. Ata nuk
mund ta rrokin me mend aktivitetin psikik dhe pulsimin e
ankthit të njeriut në diktaturë, gjendjen e tij të përhershme
të të qenit “i arresetuar” në këtë botë, njëlloj siç ndodh me
personazhet e Franc Kafkës, prandaj brezat e rinj priren ose
t’i totalizojnë skematikisht gjërat në bardhë e zi, ose të jenë
krejt indiferentë ndaj realeve që nuk i kanë prekur dhe ndjerë
në lëkurën e tyre. E shumta, ata që s’e kanë përjetuar epokën e
diktaturës dhe mekanizmat e funksionimit të saj, e shohin atë
si një roman jo shumë tërheqës, ndërsa mua, si një tip që po u
rrëfen sagën kronikale të një sëmundje, të një lëngate të gjatë,
e cila dikë e mori e dikë, falë Zotit, e la për të dëshmuar, më
gjysmë goje, të fiksuar, të zymtë e konfuz.
Brezi “Pepsi-Cola” është një qytetërim radikalisht i
ndryshëm; jeton në koordinata radikalisht të ndryshme
kohore, sociale dhe metafizike. Dhe janë këta breza formacioni
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i recipientit të ri, që kurrën e kurrës nuk do të marrë fare
mundimin t’i përjetojë, t’i marrë seriozisht, pa le më të vrasë
mendjen për socrealistët. A është mirë kjo? Edhe mirë, edhe
keq. Gjithsesi, e keqja e tyre, pra, mosinteresimi për ekzistencën
e socrealizmit, ka përsëri një të mirë të madhe. Thjesht ata s’do
të kenë punë fare me kompromentimin e kujtesës.
E di se do të më kundërshtojnë. Sepse nuk është çështje
erudicioni, formimi, refleksioni a ku di unë. Është çështje
vetëdijeje tjetër, ndjeshmërie të re. Dhe pamundësia ka të bëjë
me faktin që vetëdija nuk ndryshohet si “Njeriu i ri”. Ajo nuk
është më një fëmijë që mund të birësohet. Socrealizmi është
i jeratisun prej Zotit më të pamëshirë, Zotit të Historisë, të
linçohet me harrimin më përjashtues nga brezi më i ri që po
vjen – generation “Pepsi-Cola”. Në asnjë epokë kulturore s’gjen
një përjashtim kaq kategorik sa ky.
2002

MEMUARISTIKA SI POSTSCRIPTUM
I TRADITËS LETRARE FRANÇESKANE
Mbi domethënien e memuaristikës së Atë Zef Pllumit
“Rrno vetëm për me tregue”

N

ë dy dhjetëvjeçarët e fundit të komunizmit shqiptar,
atëherë kur diktatura e pjekur komuniste kishte kaluar
në slang-un e saj, me mjetet e sofistikuara të kontrollit,
survejimit dhe censurës, pikërisht kur krimi i institucionalizuar
shtetëror po lante hesapet me gegnishten, dukej se tok me të u
tret si një kujtim i vagullt edhe tradita zulmëmadhe françeskanojezuite e letërsisë së qarkut katolik.
Delegjitimimi i gegnishtes si gjuhë dhe praktikë letrare
nënkuptonte edhe larjen e hesapeve me këtë traditë që kishte
ngjizur, formësuar dhe krijuar gjenezën dhe zhvillimin e
letërsisë shqiptare, duke qenë për katër shekuj protagonistja
qendrore e zhvillimeve procesuale letrare në të gjitha zhanret,
modelet letrare.
Në vazhdën e topitjes së përgjithshme, si çdo diktaturë
totalitare, edhe asaj komuniste shqiptare i interesonte topitja
e ndjeshmërisë frymore e shpirtërore dhe se me zhdukjen e
gjuhës, shpresonte të asgjësonte kësilloji edhe ndjeshmëritë e
lidhura me realet shpirtërore e artistike të projektuara nga kjo
gjuhë.
Këtë lëvizje e ka gjuajtur saktë Martin Camaj, i cili, duke e
zgjeruar këtë analogji, citon shkrimtarin francez Georges-Artur
Goldsmith: “Gjuha amtare asht në fund të fundit kumbimi i formave
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si fëmija zbulon për herë të parë. Gjuha amtare âsht frymëmarrja
e veçantë e trupit njerëzor, âsht pragu përtej elementave dhe
hapësinës” (Martin Camaj: “Mërgimi i gjuhës”). Camaj e kundron
standardin e sajuar letrar si “gjuhë artificiale, në t’cilën përdoren
mjete kufizuese të dhunshme, krejt në kundërshtim me zhvillimin
e natyrshëm të vetë gjuhës”. Kësodore me vendim politik, traditës
katër shekullore katolike iu mbyllën dyert, mërgohet në ekzil, ose
thjesht, shndërrohet për së gjalli në fosile, duke ndërhyrë fatalisht
në procesin e zhvillimit të saj organik.
Gjithçka ishte e llogaritur me mjeshtëri djallëzore:
tëhuajësimi gjuhësor, do sillte pashmangshëm tëhuajësimin nga
tradita kulturore e lidhur me të, edhe pse në këtë kohë, jashtë
Shqipërisë vazhdonin të krijonin në gegnisht tre nga autorët më
të rëndësishëm të letërsisë shqipe: Ernest Koliqi, Arshi Pipa dhe
Martin Camaj.
Në fakt tëhuajësimi i përllogaritur krijonte raporte të thella
shpërpjestimore dhe një çarje të thellë, jo vetëm në gjuhë,
traditë dhe kulturë, por një tëhuajësim të pariparueshëm të
etnopsikikës shqiptare që në gjenezën e kodit të vet. Nga kjo
pikëpamje ‘shpikja’ e gjuhës standarde qe një pretekst për të
shfytyruar një kod shpirtëror, frymor dhe mental të asaj pjese
shqiptare, e cila nuk mund t’i nënshtrohej përfundimisht
procesit të zombizimit, zëvendësimit të saj me njeriun e ri.
Kjo në fakt shënon edhe apoteozën e izolacionit në peizazhin
kulturor shqiptar, pas së cilës vetë tradita françeskane me
poetët, shkrimtarët, teologët, përkthyesit, mbledhësit e folklorit
dhe gjuhëtarët zhduket nga harta e kujtesës, ose të paktën
bëhet një kujtim i vagullt mitik, i ngjashëm me atë që ndërmend
Platoni për Atlantidën.
Ta përkufizosh krijimtarinë letrare e kulturore të katolikëve
shqiptarë si traditë, nuk ke thënë asgjë, ngase ajo nuk mund të
kufizohet brenda një kornize kohore nga shpallja e pavarësisë
deri në zanafillë të dikataturës komuniste. Nëse vështrojmë
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në gjenezë të modeleve, atëherë kemi të bëjmë me një nga
paradigmat më të fuqishme që shënojnë fillimin e shkrimit dhe
literaturës shqiptare, apo më saktë me rrënjët e asaj shkolle,
të cilën në skicën e vet klasifikuese Sabri Hamiti e ka quajtur
shkolla filobiblike:
“Në këtë shkollë letrare, teksti letrar në shqip, në fakt,
është derivim i tekstit biblik, që është universal, prandaj
edhe emërtimi karakterizues filobiblike. Madje tekstet letrare
zakonisht janë mbrenda librave doktrinarë të krishterë, duke
krijuar një shfaqje tjetër të doktrinës. Autori shenjohet, mirëpo
statusi i tij ndërron nga përkthyesi, te rikrijuesi e krijuesi”.
(Sabri Hamiti: “Shkollat letrare shqipe”).
Gegnishtja si gjuhë që parapriu tërë këtë traditë, u duk se
shënoi konvulset e saj të fundit në të hyrë të viteve shtatëdhjetë,
duke e mbyllur çuditërisht fatin e saj sipas një kompozicioni unazë,
me përkthimin, ashtu siç e kishte nisur që që nga viti 1462 dhe
1555 me Pal Engjëllorin dhe Gjon Buzukun. E fundmja shishe
e Atlantidës që po mbytej, qenë përkthimet monumentale në
gegnisht të Homerit dhe Dantes nga Gjon Shllaku dhe Pashko Gjeçi.
Por nuk kishte qenë krejt kështu. Në vitin 1995 fillojnë
të botohen vëllimet e një vepre voluminoze, një trilogji
memorialistike – duke e ringritur para syve tanë edhe njëherë atë
botë fretërish, teologë e shkrimtarë të katolicizmit shqiptar, një
epikë që na përcjell kumtin e një ploje makabre, me mekanizmat
e torturës, gjyqet popullore dhe pushkatimet – tilogjia “Rrno
vetëm për me tregue” e priftit françeskan At Zef Pllumi.
Si për të përmbushur amanete të moçme, kujtimet e At Zefit
vijnë e tregohen në një epokë tjetër, duke shpalosur jo vetëm
një afreskë të skalitur të fatit të njeriut nën diktaturë, por, edhe
si një përshpirtje e madhe për martirët e kishës katolike dhe
kulturës shqiptare që u flijuan për atme e fe.
At Zef Pllumit iu dha të realizojë të pamundurën. Nuk e kam
fjalën këtu për heroizmin e mbijetesës së tij në dekada të tëra
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nëpër burgjet komuniste. E pamundura që realizoi At Zefi qe
përmbushja e amanetit të lënë prej At Marin Sirdanit, jo aq në
kuptimin e ngushtë e të drejtpërdrejtë “rrno, për me tregue”, se
sa në metaforën e përcjelljes së kumtit tek brezat e tjerë dhe të
dëshmisë së plojës, e cila, përfton konturin apokaliptik që në
hyrje të veprës me alegorinë e Kopshtit të Gethsemanit.
Dhe ajo që e bën unikale realizimin e pamundësisë, është
se ky korpus kujtimesh, është i realizuar me gjuhën, korpin dhe
shpirtin e kulturës françeskane, e njeriut të mbrujtur, formuar
dhe rrituar në atë kulturë, me një vetëdijë gjithmonë të esëllt
dhe me një ton vetpërmbajtje në frazë e stil, si ligjërimi i zymtë
e prajshëm i pleqve të Besëlidhjes së Vjetër.
Është pikërisht gjuha ajo lëndë e denjë për një përshpirtje
aq të madhe e të thellë, gjuha e përmbajtur dhe meditative
e meshtarëve katolikë që i drejtohej popullit në kishë dhe
krijimtarisë në rradhor. At Zefi pati fatin jo vetëm të njeriut
që “rrnoi me tregue”, por edhe të njeriut në të cilin bujti dhe u
mbajt e gjallë gjuha. E nëpërmjet saj, siç e kemi thënë, tradita.
Njeriu është i kredhur në gjuhë, dhe gjuha realizohet
përmjet njeriut. Njeriu e krijon gjuhën, dhe gjuha si sistem
kolektiv bashkëvepron gjithnjë me folësin individual. Sipas
Lotmanit “njësi minimale për shfaqen e kuptimeve të reja
rezultojnë tre prezenca: Unë, njeriu tjetër dhe mjedisi semiotik
përreth nesh (diç e ngjashme me trininë!)”
Tradita françeskane, tërë ajo Atlantidë civilizimi kulturor,
kishte pritur bardin e vet për të shpështjelluar edhe njëherë tërë
rrëmetin epokal, krejt të ndryshëm nga sagat servile e hipokrite
të shkrimtarëve të partisë. Duke lexuar librin e At Zefit ne na
përshkon vazhdimisht pikëllimi autorial, por për asnjë sekondë
nuk dëgjojmë klithma e ofshama të dobëta qarramane, edhe pse
fati e ka dëbuar të shtrënguar si një bishë e ndjekur në qoshk; në
pikëllimin e fratit françeskan që kalon torturat makabre, urinë
dhe punën e rëndë të kampeve ka një fije besimi dhe shprese
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për mëshirë, shfajësim, drejtësi dhe një keqardhja e pakufijtë
për të gjithë bashkëvuajtësit.
Duket se nga fashikulli në fashikull, libri i At Zefit zbardh
ndërmjet rreshtave e ngjarjeve dëshminë: “Ja se çfarë bënë me
mua dhe me ju!” Dhe pa e ndarë këtë të vërtetë, të gjitha episodet
e librit, të mësojnë pak nga pak të formulohet drejtë një pyetje, e
cila, atje në zgavrën më të thellë të Hadit duhet shtruar kështu:
“çështja nuk është se kush u thye, por kush theu”.
Prozator i fuqishëm, mjeshtër i formulimeve të sakta
aforistike, artist i tablove dhe skenave dramatike, At Zef Pllumi
krijoi një afresk jo vetëm të dëshmisë së kujtimeve, por më së
pari, të prozës artistike. Derivat i traditës kulturore françeskane,
nxënës i Fishtës dhe françeskanëve të mëdhenj, i pajisur me një
kulturë klasike latine e romane, larg modave të rrejshme, At
Zefi krijoi më vete një zhanër të denjë të kësaj tradite, prozën
memuaristike të françeskanëve, duke e përnaltësuar në rrafsh
epopeje këtë zhanër letrar, të afërt me autobiografinë. Si regull,
ky zhanër, dallohet për një fokusim më të pakët të personazhit
dhe një vëmendjeje më të theksuar të ngjarjeve të jashtme.
Por ishujt përsiatës, të ndjerët i flakur, i tradhëtuar, i
pambrojtur e pa mbështetje, e bëjnë prozën e trilogjisë “Rrno
vetëm për me tregue” një rast të rrallë të romanit autobiografik,
të përshkuar nga reflekse ekzistencialiste religjioze. Poezia e
zymtë dhe tragjika e situatave, shpesh të kujton prozën filozofike
të Nikolaj Berdjajevit apo Simonë Ëejl-it:
“Dola jashtë qytetit, përtej Urës së Bahçallëkut. Fillova me
recitue: “Përmbi lum të Babilonit, atje ndejem dhe lotueme, kah
na shkonte malli i Sionit”. Ecshëm i vetmuem. U mundojshem me
e shpejtue hapin, që të mos më xajë nata në rrugë. Por nata mue
më kishte xanë, nata e mendjes. Unë nuk dijshem mâ se kah me
ia mbajtë. Ku jam? Ku shkoj? Aty? Atje? Ku? Çdo të bâj? Të gjitha
ato andrrat rinore: me u bâ frat, me u bâ shêjt, me u bâ dijetar,
me u bâ i përmendun për dishka; të gjitha u zhdukën në këtë

48

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

çast. E ndjeva vedin se nuk ishem kurrgjâ tjetër por nji balonë, nji
tollumbac në havà që sillet në atë drejtim kah ta çojë era. E shka
asht era? A thue asht vetë jeta? Trishtim i madh!
O Zot, rri me né se asht kah erret!”
Dhuntia plastike e memuaristikës nën penën e At Zef Pllumit,
dëshmitë e saj të paçmuara falë së cilës ne mund të dëgjojmë
e të shohim të vetmin pasues të Fishtës dhe asaj “atlantide”
kulturore të françeskanëve, ishte, me sa duket, një postscriptum,
i vetmi postscriptum i denjë i homazhit, por një postscriptum
madhështor i asaj tradite letrare, e cila në disa raste vendimtare
i dha profilin dhe fizionominë autentike gjithë letërsisë shqipe.
Pa prezencën e kësaj tradite paradigmatike në krejt historinë
e letërsisë tonë, as që mund të imagjonohet plotmëria e sistemit.
Ajo paraqet sot, sipas meje, një jetë të përmbyllur lavdishëm. Dhe,
ndonëse prania e saj shpesh bëhet model dhe burim frymëzimesh
e utopish të reja letraro-artistike, d.m.th., të restaurohet, ajo nuk
mund të jetë më po e njëjta. Rindërtimi i pamjes zanafillore të
këtij apo aksh monumenti kulture – është një gjë jashtëzakonisht
e vështirë. Dhe jo vetëm për shkak se pamjen zanafillore askush
nuk e ka parë (ndjerë apo përjetuar me gjithë “aurën” e saj).
Të gjitha përpjekjet për t’ia bërë duart Venerës së Milosit të
trondisin me mungesën e shijes! Ata janë të dënuar të dështojnë
qysh në krye të herës. Përse? Sepse në vetëdijen tonë Venera
është e paduar, ndërsa Nika e pakokë. Dhe duke rindërtuar
pjesët e humbura, ne prishim jo vetëm monumentin, por edhe
diç tjetër, jo më pak të rëndësishme.
Dora e fundit reatauruese e traditës së begatë françeskane
ishte ajo e At Zef Pllumit, e një ustai të sojit; përshpirtje apo
postscriptum, gjithsesi, kjo vepër është dhe korniza, dhe detaji
estetik përmbyllës. Ndonëse e trishtë, ajo ka tronditjen e
katarsisit pas rënies së perdes në një tragjedi antike.
2007

DELJA E NJËQINDTË E ANTON PASHKUT
Mbi rënien e njeriut nga koha dhe historia

P

ër përjetimin e kategorisë së kohës në romanin “Oh” të
Anton Pashkut është shkruar edhe më parë, si në rastet kur
është pohuar ekzistenca e karakterit të saj të ndryshëm, si
në rastet kur thuhet se kategoria e kohës së mirëfilltë mungon
në këtë vepër. 1
Do të përpiqemi që në tezën tonë, ta kundrojmë kohën e
romanit “Oh” si kohë morale, në një lidhje specifike dhe organike
me konceptimet që ka për të e ashtuquajtura “filozofia e jetës”
(A.Bergson, V. Diltei, O.Shpengler).
Në fakt, në romanin “Oh” kemi të bëjmë me një metaforë
të përjetimit kolektiv të kohës ekzistenciale-historike, për
tragjikën e rënies së qenies nga Koha. Do të kishte qenë më
e thjeshtë, sikur kategoria e kohës në narrativën e Pashkut
të kundrohej thjesht si një problem filozofik, por letërsia
është një art sintetik e sinkretik që i përmbledh në sintezë,
të bashkëshoqëruara, kategoritë e ndryshme edhe filozofike,
edhe morale, edhe estetike nëpërmjet instancave diskursive
të narracionit, që janë personazhet, ose më sak, në romanin
“Oh”, Zërat, Aktorët-hije që mishërojnë derivatet dhe hipostazat
që rrjedhin nga një Vetje sa personale, po aq dhe kolektive.
1

Anton Berisha: Metaforikë e tragjikës, e absurdit, e protestës, “Jeta e re”, Prishtinë
1996, f. 605
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Zëri i përthyer në disa zëra është ajo instancë subjektive dhe
intersubjektive që i lidh momentet e përjetimit, si në rrethin
vicioz të një të tashmjeje asfiksuese midis introspeksionit dhe
projeksionit (kompozicioni i strukturimit klasik unazë të së
tashmes që nis e përfundon nga muzgu në muzg), ashtu edhe
në rënien nga koha zanafillore, të projektuar në vegimin e saj
futurologjik.
Konkretisht, vegimet narrative që ndërton heroi i Pashkut,
i bllokuar në një të tashme në krizë, pa ideale dhe pa ndonjë
model frymëzues, na japin një formacion të majisur, të sforcuar,
prandaj edhe të përqendruar në vetvete në një thellomë
vetanalizuese të fundme, për të kuptuar thelbin tragjik të
misterit të qenies individualo-kolektive, me fjalë më të qarta domethënien e ekzistencës së flakur në histori. Dhe “domethënia
e pamatë e letërsisë për të kuptuarit e botës sonë frymore dhe
historisë ka të bëjë me faktin se vetëm në gjuhën njerëzore bota
e brendshme gjen kuptimin e saj të plotë, shterrues dhe objektiv
të shprehjes”. 2 Duket se Pashku bën një analogji në romanin
“Oh” me një shprehje të famshme të H.L Borhesit, që thotë: “Tërë
ditët e njerëzimit në një ditë të vetme struken”. Ndërsa analogjia
e Pashkut, sipas nesh: - Tërë vetjet e njerëzimit në një vetje
struken. Sepse përjetimi, ankthi i mosrealizimit të personazhit
në histori, edhe pse përmes vetës së parë rrëfimore, paraqitet i
deindividualizuar, me impersonalen e nënkuptuar vetore “ne”.
Si në çdo parametër tjetër artistik e narratologjik, romani
“Oh” shkrin organikisht sintezën e botëkuptimit bashkëkohor
postmodern, si truket stilistikore dhe mjeshtëritë narrative,
ashtu edhe botëkuptimin filozofik modern para enigmës së
qenies individuale dhe projeksionit të saj në fatin apo fatumin
historik kolektiv. Pashkut më së miri i shkon përshtat shprehja
e Vilhelm Dilteit – “Njeriu e njeh vetveten vetëm në histori dhe
2

A. Bergson “Evolucioni krijues”, Moska-Zhukovskij 2006, f. 39

Delja e njëqindtë e Anton Pashkut

51

jo përmes introspeksionit” dhe se “çfarë do me thënë njeri, këtë
atij mund t’ia thotë vetëm historia”. 3
Në romanin “Oh”, Pashku gërsheton disa përvoja letrare
moderniste, duke ia dalë të shmangë eklektizmin nga vepra,
çka do të shpinte në një mozaik fragmentar pa arritur të krijojë
tërësinë aq kompakte dhe mpiksjen e pashtershme kuptimore
që e spikat veprën si një rast unikal në prozën tonë. Derdhjen e
ndërsjelltë të përrenjve ligjërimorë nga njëra gjendje në tjetrën,
nga njëra kohë në tjetrën, nga njëra ide në tjetrën, e unifikon
regjistri i kujdesshëm stilistik adekuat i njësive narrative.
Ndoshta e kanë vënë re më parë, por duhet theksuar fort
se brenda strukturës narrative të romanit “Oh”, dallohet qartaz
i ashtuquajturi princip xhojsian i “përroit të ndërgjegjes”
me gjithë evolucionin që pati ndër trashëgimtarët e linjës së
tij – tek Selini, Folkneri, Nabokovi, etj., kurse nga strategjia
rrëfimore dallojmë një model të Prustit me pathosin bergsonian
të mbivetëdijes kohore-historike, sikundërse është e çara
mijëvjeçare imagjinative e kujtesës, ashtu dhe modeli antiutopik
shpenglerian i projektimit të kohës dhe vetësisë si fat, horizont
fatidik individual e kolektiv në histori. Koha, nënvizon Osvald
Shpengleri, e kuptuar si logjika e brendshme e historisë, është
veçse fati; fati dhe koha – janë thelbe të një fjale që zëvendësojnë
njëra-tjetrën. 4
Në dy narracionet e projektimit të së ardhmes negative
(antiutopike) – njëri në sallën vizake dhe tjetri me situatën e
gjahun, na shpalosen modelet e njohura të antiutopizmit letrar
të shkekullit XX me linjën e filluar nga romani “Ne” të Jevgenij
Zamjatinit dhe të vazhduar nga veprat e Oldos Haksllit dhe
Xhorxh Oruellit. Nga ana tjetër, lojërat e fjalëve, paradokset
dhe nonsenset bëjnë të pranishëm në stilistikën narrative të
Pashkut traditën absurdiste të Joneskos dhe Beketit, ndërkaq
3
4

Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. VII. P. 72
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që, për nga zymtësia e perspektivës dhe mungesa e shpresës,
ndjehet tejpërtej tëhuajësimi dhe vicioziteti i Franz Kafkës.
Në të gjitha modelet e përmendura, koha në romanin e
Pashkut bart një karakter historik thellësisht pesimist e tragjik,
duke u shfaqur herë si “fatum”, herë si “enigmë”, herë si “mister”
e më së fundi, duke e shndërruar atë në një mit sizifian. Midis
koncepsioneve të Bergsonit dhe Dilteit, duket se Pashkut i
intereson një fenomenologji tjetër e përjetimit të kohës, një
përvojë transhedentale midis mendimit modernist filozofik dhe
karakterit të ngulitur mitologjik të bestytnive popullore. Për
Anri Bergsonin koha është një proces objektiv, i cili, megjithëse
kalon përmes vetëdijes njerëzore, prapë shumë pak varet nga
kjo vetëdije. Dhe pikërisht ngase ky proces është objektiv, ne
mund ta kundrojmë e sodisim atë në veten tonë pa ia ndryshuar
strukturën, njëlloj sikur bëjmë me soditjen e objekteve të
jashtme. Koha, sipas Bergsonit, rrjedh brenda nesh, por jo falë
nesh; ajo rrjedh në ne po kaq natyrshëm, sakur rrjedh në çdo
formacion tjetër organik, me një dallim të vetëm, që tek njeriu
Koha fiton vetëdije, ndërkaqë që te bimët dhe kafshët – jo.
Vilhelm Diltei ka një konceptim tjetër. Në të kuptuarit e tij, një
prej dimensioneve të kohës, e pikërisht e ardhmja, mund të
ekzistojë vetëm për njeriun, ngase njeriu jo vetëm që zotëron
kujtesën (sikurse tek Bergsoni), por dhe vepron, - se kategoria
e pritjes, dëshirës, ankthit, shpresës kanë kuptim vetëm për
krijesat që i vënë vetes qëllime dhe i realizojnë ato. Prandaj për
Diltein koha nuk mund të kundrohet si një proces që ekziston
dhe që rrjedh jashtë varësisë së veprimtarisë njerëzore. Koha
rrjedh jo vetëm brenda nesh, por edhe falë nesh, mund të ishte
shprehur Diltei. Mbetet të themi, pra, se nuk kemi të bëjmë
me kohën që përjeton individi bergsonian, të përbashkët për
të gjithë botën biologjike (karakteristikë nga e cila qe ndikuar
Marsel Prusti), as me reminishencat e kujtesës dhe intuitivizmin
e tij; përkundrazi, kemi të bëjmë me kohën specifike njerëzore,
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karakteristikat e së cilës varen nga mundësitë dhe specifika e
jetës njerëzore. Këtë mundësi të jetës Diltei e quan histori ose
kulturë. Por ky koncept kohor ia mohon njeriut thellimin në
vetëdijen e tij, sepse, sipas tij, njeriu mund ta analizojë vetveten
jo drejtpërdrejt, por vetëm me anë të analizës së tjetrit. “Përvoja
e brendshme në të cilën thellohem unë në gjendjet e mia, nuk më
jep asnjëherë mundësi të ndërgjegjësohem mbi individualitetin
vetanak. Vetëm në krahasimin e vetes sime me të tjerë unë
përftoj përvojën relative individuale brenda meje; unë kap
vetëm atë që brenda meje dallon prej tjetrit”. 5 Ky është një prej
mendimeve të Dilteit, që ka patur shtjellimin më të madh në
filozofinë ekzistencialiste.
Nuk duam t’i mëshojmë këtu ndonjë ideje radikale e
reduksioniste, se letërsia, aq më tepër proza e Anton Pashkut,
determinohet nga përshoshja e imtësishme e koncepteve
filozofike moderniste mbi kohën dhe përjetimin e saj dhe as se
letërsia e madhe zhvillohet si kushtëzim i njohjes së filozofisë,
për të përgatitur receta laboratorike në artin letrar. Por duhet
theksuar se një numër i madh shkrimtarësh të spikatur në
shekullin XX, si në asnjë traditë tjetër të mëparshme, e kanë
bërë përjetimin e kohës koncept qendror të veprave të tyre, dhe
se, në një shkallë a në një tjetër, teoritë e ndryshme filozofike
apo shkencore kanë ndikuar në kapjen e thelbit ekzistencial të
njeriut tête-à-tête përballë kohës dhe historisë, siç mund të na
e dëshmojë këtë krijimtaria e V.Ulfit, M. Prustit, Xh. Xhojsit, M.
Bullgakovit, T.S.Eliotit, H.L. Borhesit, V. Nabokovit, S.Beketit,
etj. Shpeshherë idetë barten në ajër, t’i mëkon ajri i nginjur i
epokës dhe ne, e kemi theksuar më lart, se letërsia është art
sinkretik, që do të thotë se përthith gjendjen e vetëdijes
së njeriut bashkëkohor, konstruktin e tij intelektual dhe
shpirtëror. Prandaj na duket e drejtë të vijojmë përforcimin
5
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se ideja e kohës e tejpërshkon gjithë strukturën narrative e
semantike të romanit Oh, duke u ndalur në një prej traditave
filozofike moderniste, asaj linje të filluar nga Bergsoni e Diltei
dhe të vazhduar më pas nga Osvald Shpengleri.
Duket se procedeja e Pashkut me kohën i shkon përshtat
më fort Osvald Shpenglerit, i cili bën një pohim thelbësor
në veprën e tij “Perëndimi i Europës”: “Jo matematika dhe të
menduarit abstrakt, por historia dhe arti i gjallë – dhe unë po
shtoj edhe një tjetër: miti i madh – na jep kyçin e problemit të
kohës”. 6 Pathosi pesimist shpenglerian e shtyn Pashkun të bëjë
konstatimin e plagëve të mëdha të njeriut fytyrë për fytyrë me
historinë e vet, me fatin e qenësisë dhe të kolektivit, me farën e
hidhur të dështimit që në zanafillë të historisë, me gjendjen e
rënë shpirtërore e mendore, me reflektimin e fatit të trishtë në
sintezën e të trija kohëve që përmbajnë kuptimin e ekzistencës
dhe vdekjen e saj, pra me atë që Shpengleri e quan kohë ose mit.
Vetë heroi intelektual që është qendër e narracionit të Pashkut
në romanin “Oh”, na përcjell këtë mpirje të akullt shpirtërore,
tragjedinë e përthyer të inteligjencies sonë në të trija rrafshet
kohore. Historia në këtë traktim romanesk na del si një sferë në
të cilën realizohen “kohërat”. Dhe gjithë ndjesitë e hidhura që i
përshkojnë rrafshet e ndryshme kohore të romanit përbëjnë atë
që Shpengleri e quan “Mit” apo “presimbol” të një kulture. Ky
relativizëm historik me gjithë fatalitetin që e karakterizon, para
se të përbëjë ndonjë bindje të Pashkut (i cili, siç mësojmë nga
një intervistë e tij, kishte njohuri të mëdha leximore mbi kohën
si kategori filozofike), është shfrytëzuar për mishërimin e ideve
të tij letrare, përderisa filozofia e romanit nuk pretendon t’i
bëjë shemër ndonjë teorie filozofike. Megjithatë, me lëndën dhe
konceptet filozofike moderniste, në veçanti nga e ashtuquajtura
“filozofi e jetës”, si dhe me përplasjen e disa modeleve narrative
6
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të parimeve letrare moderniste, i kanë dhënë dorë Pashkut
të krijojë një model krejtësisht të ri, origjinal e novator, në
përputhje me thelbin sa individual historik të shqiptarit, aq
edhe kolektiv, mbihistorik të tij, pa harruar statusin e letërsisë
së mirë - paraqitjen e një realeje universale të gjithëkohshme,
jashtë konteksteve të ngushta konkrete.
Si i tillë, romani “Oh” në letërsinë shqipe nuk ka parardhës e
as pasardhës; ai është një roman-ide, një roman-imazh, që në vend
të personazheve klasikë ka vetëm zëra që përfaqësojnë simbole,
ose më sak, hije teatrale që ofrojnë një diskurs alegorik nëpërmjet
shtresëzimesh simbolike dhe parabolave dhe, së fundmi, ka
gjuhë, e cila nëpërmjet përdorimit alegorik krijon një ligjërim të
mpiksur, të ngopur me simbole mitike. Gërshetimi i përvojave të
çuditshme moderniste dhe e përvojave shtesë, pasmoderniste,
në veçanti - gjuha poetike e nëntekstit, e përafrojnë romanin “Oh”
me zhanrin e poemës. Ndërsa për thembrën morale që prek me
alegoritë dhe simbolikën e shumëfishtë, unë do ta quaja romanin
“Oh” “lulet e së keqes shqiptare”.
Nuk është e vërtetë se tek Pashku në këtë vepër “kategoria
e vërtetë e kohës mungon”. 7 Kemi një të tashme statike e të
atrofizuar të një personazhi në asfiksi, në krizë. E tashmja
është e pranishme si kohë e pezullt, e neutralizuar. Ajo na del
si e privuar nga realiteti, si një linjë gjeometrike, si hapësirë
ndërmjet të shkuarës dhe të ardhmes. Dyndalla e kohëve në
vetëdijen (ose pavetëdijen) e narratorit i shkon përshtat një
vargu të Aleksandër Bllokut: “E shkuara epshëm shihet në të
ardhmen/ të tashme nuk ka...”, e cila duhet marrë në analogjinë
e saj me romanin “Oh” ku lidhen përfytyrimet bashkëkohore
mbi shpërnguljen në vetëdijen tonë të së shkuarës në të
ardhmen. Në të vërtetë, fjala është jo për mungesën e kategorisë
së vërtetë të së tashmes, në kuptimin e “momentit” që përdorim
7
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ne rëndom, as për shkurtimin apo zgjatjen e kohës, porse për
rënien prej saj, për njëfarë kërcimi të ndërkalimit “e shkuar” në
të “ardhme”.
Përveç kësaj, duhet mbajtur parasysh edhe fakti që në
romanin “Oh”, koha, kohësia, zgjatja, intervali janë të motivuara
në radhë të parë nga gjuha dhe ligjërimi specifik, i cili na paraqitet
si një lloj rebusi enigmatik, me simbole të pazbërthyeshme që
fshehin imazhe mitologjike mbi kohën. Përsiatjet e zërave për
të krijuar një tërësi shpërbëhen nëpërmjet ndërhyrjeve dhe
trukeve artistike me natyrë parabolike, sikundër del shpesh
imazhi i një Plaku, i cili gjithmonë rreket t’i kthejë kopesë
delen e humbur. Nga ka humbur kjo dele e përhershme, aq
problematike? Rrëfimi na shpie kinse në kërkim të kësaj deleje
nëpër thellomat dhe xhepat misteriozë të historisë, ose më
saktë, në “rrëpirat” e historisë sonë, aty ku ka ndodhë tektonika,
shembja, ku territori ynë ka pësuar thyerje.
Ndjehet në rrëfimin e zhdrejtë e përplot aludime të Plakut
një nyje Enigmatike dhe, në fakt, është ai që i jep ushqim rrëfimit
nëpërmjet alegorisë, nga ku ndodh shkapërcimi në përjetimin e
kateve të tjera kohore, në të shkuarën dhe vegimin imagjinativ
futurologjik.
Një ndër skenat kyçe, para se të shkallmohet dyndalla e kohës,
është shfaqja e plakut që kërkon delen e njëqindtë. Prej ardhjes
së tij (plakut) turbullohet, bymehet dhe tallazitet e tashmja e
palëvizshme e mashkullit dhe femrës buzë liqenit artificial (vini
re pirgun e imazheve – liqen artificial, kotësia e kuvendimit të
femrës që ndërton piramida në rërë dhe indiferenca e mashkullit).
Liqeni (artificial) ka një simbolikë të shumëfishtë e ndër to,
mjafton të marrim në shqyrtim përshkrimin e sipërfaqes së tij të
lëmuar, “të ngjashme me pasqyrën që personifikon vetësoditjen,
meditimin dhe zbulimin8, e, padyshim, narcizizmin”. Gjithashtu,
fqinjësimi i kësulës së bardhë të plakut, në të cilën “zdrali i sajuem
8
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që me kohë kishte hypë deri në majë të kësulës”, na sugjeron
një asociacion paralel midis nivelit të poshtëm të ujërave të
patrazuara të thellësisë. Thellësia e padukshme në sipërfaqen e
tejdukshme dhe maja e kësulës e rrezikuar nga zdrali, na shtijnë
ndërmend parimin letrar të ajsbergut me shtatë të tetat nën ujë.
Në fakt, i gjithë dialogu i plakut me femrën buzë liqeni është i
tejngopur me nëntekste e simbole zor të zbërthyeshme. Kemi me
radhë një kompozicion zinxhir simbolesh që përbën të folmen
alegorike të plakut, ku spikasin imazhet-simbole të Lisit, të cilin
nuk mund ta përthekojnë 12 burra dhe zguerin në fund të tij,
në të cilin janë të detyruar të kalojnë dimrin 12 ujq e 12 deshë,
të cilët i mban të palëvizshëm gjarpni me lule në gojë dhe i cili
është gati i fundosun në ujë, në det dhe se këtë det një ditë mund
ta shterrë gjarpni; po edhe uji e ha gjarpnin (“Gabon, s’ka det
që nuk mund ta shterrin gjarpijt”). Po të vihet re mirë, kemi një
grupim të balancuar imazhesh që kushtëzojnë ekuilibrin e njëritjetrit. Imazhe-simbole korrelative, antinomike, binarëzuese. Ka
dhe një sqokë të zezë që e mbështjell zguerin dhe në krahët e
kësaj sqoke të zezë na qenkësh një buçë, të cilën po ta idhnosh, i
han menjiherë të pesë këlyshët e vet në krahët e sqokës së zezë.
Imazhet popullore mitologjike mund të aludojnë për natën
mitike, si dhe për një imazh tjetër mitik të gjarprit që kafshon
bishtin e vet (gjarpni me lule në gojë), një imazh i mitologjisë
arkaike të kthimit të përjetshëm të kohës, në parakujtesë, në
botën siç ka qenë para se të lindte (sqoka e zezë, gjarpni me lule
në gojë i zhytur në ujë).
Imazhi popullor mitologjik i kohës së kthyeshme përmes
gjarprit që kafshon bishtin e vet bart një vulë jashtëkohore,
sikundër paraqitet në mitet egjiptiane gjarpri Uroboros.
Egjiptianët e kanë quajtur kompozicionin e Uroborosit që
kafshon bishtin e vet “një orë të mbyllur”. 9 Unaza e përmbyllur
që formon gjarpri simbolizon ciklitetin ripërtëritës të rendit
9

Libri egjiptian i të vdekurve, Moska, Akademia, 1996. f. 8

58

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

botëror të gjërave, i cili shfaqet ditë për ditë në çdo lindje dielli,
të mbyllur në unazë dhe, së këndejmi, të pavdekshëm. Koha,
e dhënë në lëvizjen rrethore, duke u shkrirë në pafundësi,
mendohej si e kthyeshme. Rrethqarkullimi i kohës mund të
interpretohet dhe si shkatërrim i saj. Pafundësia në fundësi
gjakon drejt përjetësisë, ndërsa përjetësia vetë është koha
e palëvizshme. “Dhe Engjëlli iu betua të gjallëve që kohë më
s’do të ketë”, thotë Zbulesa sipas shën Gjon Teologut [10, 6].
Simbolika e vjetër egjiptiane e Uroborosit – është koncepti i
Përjetësisë si shprehje e Fillimit dhe Fundit, alfa dhe omega.
Në tekstin eskatologjik të “Librit të të Vdekurve” (kap. 175 dhe
17) thuhet, se zoti Atum krijoi Kozmosin, zotat dhe njerëzit
në shembëlltyrën e gjarprit. Pas kalimit të “miliona e miliona
viteve” bota do t’i nënshtrohet shkatërrimit nga krijuesi i saj dhe
Gjithësia rishmi do të kthehet në gjendjen zanafillore të kaosit.
Do të mbeten vetëm dy zota – Atumi dhe Ozirisi, të cilët do të
bujnë në ujërat e oqeanit të parëkrijuar Nun si dy gjarpërinj. AtuRa dhe Ozirisi mishërojnë, kësisoj, dualitetin e Përjetësisë, çka
ka gjetur shprehje në kompozicionin e Uroborosit që përbën një
pjesë të pandashme ilustruese të “Librit të të Vdekurve”. Ky pra,
është modeli i përjetësisë, i paraqitur deri në krijimin e saj. Në
librin e shenjtë egjiptian “Kerert”, zoti i diellit thotë për veten:
“Shiko, unë po hyj në botën nga kam ardhur; unë do qëndroj
poshtë, në vendin tim të parëlindur” .10
Në kategorinë e kohës që flet plaku i romanit “Oh” zë
vend qendror koha mitologjike e paraqitur përmes imazhesh
mitike që lidhin “prekohën” parahistorike zanafillore me kohën
empirike. Kjo kohë empirike është dhënë si rrekje e përjetshme
në kërkim të deles së njëqindtë, andaj ai i qepet malit përditë
në kërkim të saj. Në fakt, rrekjet e plakut për gjetjen e deles së
njëqindtë janë këmbëngulja për të ruajtur të paprekur bashkë
99 delet, ose më saktë delen e 99.
10

Piankoff A. Le livre des Quererts. – P., 1946. – p. 15

Delja e njëqindtë e Anton Pashkut

59

“E kur e gjen, prapë mbetesh pa nji!” – e pyet femra.
“Mbetem. Por ani. Përsëri dal me e gjetë... tekembramja, mue
më pëlqen të kërkoj; mali asht aqë i egër dhe i butë, aq i vrazhdë
dhe i bukur... (kursivi im – A.T).
Plaku na del si një Sizif i përjetshëm në kërkim të deles së
100-të, Larëzezës, që më shumë është e humbur, por ndryshe
nga Sizifi mitik, plakut të Pashkut “i pëlqen të kërkojë”. Më saktë,
ai është një Sizif-Antisizif. Kjo kohë empirike, pavarësisht në
është apo s’është e matshme, është kohë e kufizueshme (me
ditën, natën ose jetën njerëzore të bariut plak) dhe paraqet,
përmes paravolisë alegorike, kohën morale si qëllimësi, si
përpjekje, si rezistencë dhe njëjtazi – si ankim, si shpërbërje të
kohës, si dezintegrim, sekularitet. Thelbi didaktik i vulgarizuar
reduktueshëm i paravolisë së plakut në kërkim të deles së
humbur prek një ndër plagët më të ndjeshme e brengosëse të
njeriut shqiptar në histori, çka e ka privuar atë të përbëjë unitet,
tërësi, forcën e munguar kolektive, formacionin shtetëror,
unitetin e tij trup-e-shpirt, kthjelltësinë e mendjes dhe gjykimit,
etj., të gjitha ato cilësi të shpërdoruara që do ta bënin shqiptarin
një qenie njerëzore individuale dhe me koherencë kolektive, të
vetërealizuar në histori. Rënia nga koha dhe historia çon në
rënien e individit dhe kolektivit, në të gjitha llojet e egoizmave
meskinë, individualë e shoqërorë që kanë vetëm një perspektivë
të pashmangshme: qorrsokakun.
Romani “Oh” na e sjell që nga gjeneza jonë ilire gjer në
vegimet e perspektivave utopike e futurologjike thelbin tonë
të deformuar, që është i aftë të prodhojë realitete reale e
virtuale fataliste. Dhe s’ka rëndësi kush identifikohet me këtë
thelb, njeriu shqiptar apo njeriu në tërësi. Detyra e artit të një
romancieri është të krijojë një model realesh universale, të
gjithëkohëshme...
2009

GJUHA E FSHEHTË E TRAUMËS
TE MARTIN CAMAJ

K

oha dhe gjuha janë dy nga polet më të fuqishme që
mpiksin universin letrar të Martin Camajt. Edhe kryetema
e Camajt, në krejt krijimtarinë e tij, është fati i frymorit në
vorbullën e kohës, fati i qenies efemere përballë kohës, apo më
saktë, habia se çfarë është në gjendje të bëjë koha me njeriun.
Një kredo që do t›i shkonte më përshtat një filozofi se sa një
shkrimtari, por që Camaj e shpërnguli këtë diskurs në veprën
letrare nëpërmjet imazhit të njeriut të vetmuar, ishullor, edhe
në metropolet e zhurmshme të qyteteve të Europës. Nga kjo
pikëpamje, teza e hedhur, ku përvjedhtazi në shtyp e ku me
gjysmëzëri «nën banakun» e rretheve shkencore e letrare, se
krijimtaria e Camajt «është disi jashtë mode, rurale», shpreh
ose moskuptim t›pashpresë, ose ligësi të përllogaritur.
Në novelën e Camajt “Katundi me gjuhë të fshehtë”, ndryshe
nga poezitë dhe prozat e tjera të tij, ndeshemi me përjetimin e
kohës si kategori psikotraumatike. Një ndër format e perceptimit
të kohës në prozën romanore të Camajt është përjetimi i saj
subjektiv si peshë shtypëse e atrofizuese e autoritarizmit apo
hierarkut. Më qartë, ky lloj përjetimi na del te “Karpa”, kur i
sapoardhuri në Karpë, Voni, i drejtohet vendasit Shkriba, i cili
vuan nga klaustrofobia: “Një senacion i tillë... shfaqet edhe tek
një kategori njerëzish kundrejt autoriteteve eprore që e vrojnë
nga lart. Me kohë, thonë, mjafton emni i kryezotit të tyne të
pëmendet si pahiri që këta të pësojnë diçka si shtypje fizike
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mbi krye” (“Karpa” 1:13). I njëjti efekt autoritar na shfaqet
në përjetimin e kohës edhe në novelën “Katundi me gjuhë të
fshehtë”, por presioni autoritar këtu është një lojë e fshehtë, që
luhet nën presionin e “parajsës së humbur” vetjake, nostalgjisë
dhe frikës së zhbërjes së identitetit të gjuhës dhe shenjave.
“E fshehta/fshehtësia”, si dominante në këtë novelë, lejon
shfaqjen e parabolës së një udhëtimi dhe bujtjeje në viset e
vdekjes, kthimin prej andej me një vetëdije të traumatizuar
dhe të shprishur mbi rrjedhën racionale të kohës, të njohur
në filozofinë dhe shkencat europiane si “shigjeta e kohës”.
“Fshehtësia” në novelën e Camajt aq sa lejon të shfaqet, po aq
mbështjell me mjegull shenjat e përvijimit dhe zbardhjes së saj.
Në këtë “fshehtësi” lejohet përgjysmë të shfaqet ideja ciklike
(karakteristike për mitin) e kohës - nga shtatori në shtatorkohë që përkon me kthimin e vazhdueshëm të personazhit
në të njëjtin plazh bregdetar. Nga ana tjetër, kemi fshehjen e
saktësimit kalendarik të kohës (vitit), çka do t’i jepte kohës
karakter linear. Në dikotomitë “e fshehtë/ e dukshme” - e fshehtë
mbetet hapësira, toposi i papërcaktuar i ngjarjes (një plazh diku
buzë detit Jon), katundi i papërcaktuar mbas majëmalit, për të
cilin dinë shumë gjëra përveç emrit të tij. Mandej kemi emrat e
e papërcaktuar të personazheve dhe identitetet e tyre (i huaji,
vendasi).- Të dukshëm na jepen kuvendimet fantazmagorike të
heroit me shembëlltyrën e rigjetur, Florën, një ish e dashur e
tij e para njëzet vjetësh, të cilën e ndesh sapo shkel në katundin
misterioz. Të dukshme janë dy kategori-simbole në novelë:
Gjuha (e fshehtë) dhe Koha (e fetishizuar, pas përvojës së bujtjes
te vdekja).
Ne do të përpiqemi të analizojmë përjetimin e traumatizuar
të kohës në novelë, në rrekje për të kërkuar “gjuhën e fshehtë”,
duke e parë përjetimin e kohës në këndvështrimin psikomitologjik, përvijimin e simboleve mitike në përvojën e
traumës. Duke iu referuar K. L-Strosit se “miti është një makinë
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për shkatërrimin e kohës”, analiza jonë do të përqendrohet
në kërkimin alegorik të rrënjëve të identitetit të kallura në
kategoritë e gjuhës dhe kohës, si dhe përpjekjen e tendosur
të qenies së njeriut vetmitar për t’i rezistuar karakterit
dezintegrues të ndarjes nga gjuha e tij.
Novela nis me shprehjen:
“Ata atje nalt flasin si ju” dhe, kur heroi i narracionit
gjendet mes atij vendi iluzor, ku pritet të “flasin si ai”, flet me
shembëlltyrën e dashurisë së tij të rinisë:
“Kaq me randësi qenka për ty kjo rrethanë, me u marrë
vesh në gjuhën e djepit?”
“Ashtë pak me thanë e djepit: e tamblit të gjiut! Çdo fjalë
e saj përçohet si nëpër tejza të një athtie magjepsëse në veshë
dhe më zgjon në qenien time ndija kuptimi të vetvetes e të botës
mbarë. Nuk më zen besë?”
Fraza e parë e novelës me të cilën vendasi i huaj i
drejtohet heroit - “Atje nalt flasin si ju” - na fut menjëherë në
një fushë të polarizuar kuptimore. Më së paku, kjo fjali e parë,
e ndërgjegjëson lexuesin se protagonisti qendror i rrëfimit a)
është i huaj, b) ndodhet i prerë nga mjedisi i gjuhës amtare dhe
c) (më vonë, pasi njihemi me veprimtarinë e tij si mbledhës i
relikteve shpirtërore të emigruesve) - ai e gjurmon gjuhën e tij
si një relikt të rrallë etnografik. Personazhet e rrëfimit njihen
turbull. Përveç të huajit, është vendasi i parë me të cilin i huaji
takohet çdo shtator në atë gji bregdeti jonik, ku e ka bërë traditë
të kalojë pushimet.
Që në faqet e para të tekstit protagonistin e rrëfimit,
përkundër vrojtimit të hollë dhe një aftësie analitike, e shoqëron
pasiguria e kujtesës e deri diku, njëfarë déjà vu-je e papërcaktuar.
Nuk ka emër, por në tekst na jepet “i huaji”. I huaj në lidhje me
kë? Për dy vendasit ai ka vetëm përshtypjen se dikund janë
takuar, por kjo është vetëmse hamendje e pasigurt. I huaji është
më i pasigurt se dy vendasit, të cilët duket se e mbajnë mend
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më mirë atë, meqenëse çdo shtator i kujtojnë atij se “Mbas asaj
maje flasin si ju”. Më vonë, nga fundi i rrëfimit sqarohet edhe
më fort rrethana, ku del se dy vendasit, i pari prej të cilëve tani
identifikohet me emrin e vet (Sandri), e njohin mirë të huajin,
sepse njëri sosh thotë:
“Ky asht një gjurmues - ndërhyni Sandri - dhe pati ardhë për
të mbledhë landë mbi emigrimin e banorëve nga vendet pasive,
ndër male, në shmang. Ky thoshte se donte me u përnjisue me ata
që lanë vendlindjen e mandej kthejnë përsëri. Im kushri e unë e
kemi përcjellë gjithkund ndër ato katunde gjysmë të lëshueme,
thellë ndër male”. Pra, del se i pasigurt në kujtesën e vet është
vetëm i huaji.
Përveç pasigurisë së identiteteve të personazheve, e
pasigurt dhe e tretur ndër aluzione është biseda që ata bëjnë,
e pasigurt është vendndodhja e fshatit të fshehur pas majës
së malit, pasi prej bregdetit shihet në majë vetëmse antena e
televizorit; e pasigurt është hamendja mbi gjuhën e supozuar
që flet ai katund. I pasigurt është vetë i huaji, i cili dyshon se
dy vendasit që qëndrojnë në tavolina të ndryshme, kanë ardhë
aty kinse për ta ndeshë rastësisht. Duket se uji i detit dhe koha
e plazhit e thellojnë këtë pasiguri, ngase personazhi qendror,
i huaji, nuk është në gjendje të ndërmendë asgjë të sigurt.
Ndërdyshjen e thekson edhe motivimi i tij, fakti i përsëritur për
të ardhur çdo shtator në këtë gji deti jugor. Ai i thotë vendasit të
dytë (i cili përton me marrë udhën për tek katundi ku mendohet
se flitet gjuha e tij, ngase thotë se ka ardhë në det dhe s’i duket
“aspak e arsyeshme për me marrë malet”). Por i huaji i thotë:
“Për t’u la në det paske ardhë këtu? Në shtator, kur uji e
moti ftohen! Me të thanë të vërtetën, unë s’di pse vij në këtë kohë
këndej; kush e di, në fund të zemrës rrekem gjithnjë me mendimin
që ta bjerë puna me u ngjitë te katundi ku u flitka një gjuhë që unë
e kuptuakam”.
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Edhe motivi pse i huaji vjen çdo shtator në këto ujëra, kur
moti nuk është i përshtatshëm për plazh, mbetet i paqartë,
i fshehtë. Duket se stihia e ujit të ftohtë dhe motit të turbullt
nuk sqarojnë, por thellojnë ndërdyshjen, pasigurinë e kujtesës.
Vetmia e të huajit që vjen fillikat buzë detit çdo shtator me
kujtesë të bjerrur, të sjell ndërmend ujin mitik të Letës, që
shplan kujtesën.
Megjithatë, megjithë këto pasiguri, ekziston një këmbëngulje
e madhe për t’iu ngjitur Majës pas së cilës ndodhet katundi
me gjuhë të fshehtë dhe është vendasi i pari që merr vendimin
për t’iu ngjitur majës, megjithë përtacinë dhe kinse përtesën e
vendasit të dytë. Vendasi i parë i mëshon këmbënguljes së vet
me lutjen:
“Hajt, mos ma prishni! Ky - tha tue shënue kah i huaji - kush e
di a ka për të pasë një rast të tillë në jetë të ndërrojë katër o pesë
fjali me ata që flasin si ai”.
Novela do të kishte patur një efekt artistik më të fuqishëm,
nëse enigma e bujtjes së të huajit, në katundin me gjuhë si e tij,
të mos ishte sqaruar në fund të tekstit prej gjellëbamësit.
Misteri që mëtohet të mbërrihet në novelë është ekzistenca
e një katundi që fliska si protagonisti i rrëfimit, i yshtur,
përkrahur dhe i ndihmuar prej dy vendasve. I gjithë udhëtimi
dhe, në përgjithësi veprimi, i ngjan një situate ëndrre apo
gjendjeje somnambul. Duket se i vetmi motiv i dy vendasve për
ta shpënë të huajin në katundin misterioz, jepet kur njëri prej
tyre thotë:
“Se ai, - e tregoi me gisht shokun - edhe unë mjaft dëshiroj
me të ndëgjue si ti flet me ata, atje!”, por, paradoksalisht, prej po
këtij motivi vendasi heq dorë kur makina mbërrin në majën nga
ku duket fshati:
“Pse nuk po vini me mue?”
“S’jam kurreshtar me ditë si flitni. Mandej jam i bindun se
sikur të vij me ju, ju pengoj në kuvendim...”.
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Vizitori i huaj ka hyrë tashmë në katund, pamja e të cilit
përshkruhet nën zhegun e mesditës pa frymë njeriu dhe me
dritare të mbylluna. Protagonisti është gati në të kthyer, “sikur
të mos ishte dukë në një ballkon guri gruaja e veshur në zi,
me një shall ngjyrë të blerë të mbyllët krahëve. Kjo çoi dorën e
përshendeti, tue buzëqeshë, burrin të cilit iu kujtue fytyra dhe
kryekreje gazi në buzët e saj”.
Protagonisti ka takuar papritmas ish të dashurën e vet të
viteve studentore, Florën, tashmë një grua e vetmuar, me gjasë,
vejushë. Pjesa me madhe e rrëfimit të novelës përshkruan
bujtjen e të huajit, deri në mbrëmje, në shtëpinë e ish të dashurës
së djalërisë, e cila është larguar një ditë papritmas, pa i dhënë
lamtumirë. Pjesa e dytë e novelës i përngjet një epilogu, ku
personazhi kthehet në të njëjtën kohë, në të njëjtin bregdet, pas
dhjetë vitesh, por që në vetëdijen e tij janë reduktuar në tre vite.
Kjo është, si të thuash, edhe pjesa sqaruese dhe ballafaquese në
lidhje me iluzionin e bujtjes në një katund që nuk ekziston dhe
e përjetimit të ngadalësuar të kohës.
Protagonisti i novelës “Katundi me gjuhë të fshehtë”, i
huaji, na paraqitet me çrregullime kujtese, déjà vu dhe kujtime
të rreme. Vektori i përjetimit të kohës së tij, nga është e kthyer
dhe vetëdija dhe veprimtaria e tij - është e shkuara, sikundërse
është dhe profesioni me të cilin merret - gjurmues i relikteve
në zonat e braktisura nga emigrantët. Një prej problemeve
qendrore në përvetësimin e Dialogut të tij me Botën është
pamundësia për t’u gjendur në kohën e tashme, duke e
kredhur atë psikologjikisht kah e shkuara. Pesha rënduese
e të shkuarës, vetmia dhe nostalgjia ushtrojnë një trysni
tëhuajësuese të subjektit përjetues në të gjithë personazhet e
Camajt. I huaji i novelës “Katundi…” është një emigrant i prerë
nga mjedisi dhe gjuha amtare, prandaj metafora e kërkuesit
të relikteve, është një imazh i afërt e autobiografik i njeriut që
përjeton ankthin e përhershëm të nostalgjisë, duke shpresuar
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se koha do ta shndërrojë qenien ose në mjellmë, ose në narciz.
Ky udhëtim i ankthshëm fytyrëkthyer nga e shkuara rreh të
rizbulojë veten, aq sa i shmanget të tashmes ishullore. Heroi
i novelës “Katundi...”, i huaji, shndërrohet në një Odise në
kërkim të rizbulimit të dëshmive të vetvetes së kërcënuar me
harresë. “Malli, dëshirë e përjetës/ e jo mallëngjimi, gurgull
frymëshkurtë/ e joshi Uliksin me kthye i kulluem/ atje kah ishte
nisë”, thotë Camaj në poezinë “Çka i duhej Uliksit Itaka pa grue”.
Dhe një rol të tillë në novelë, të gjurmimit të Itakës së vet, është
për protagonistin e rrëfimit Gjuha. Malli për një takim me
gjuhën amtare e motivon udhëtimin e tij në Katundin ku thuhej
se flisnin si ai. Por kjo Itakë e gjuhës së fshehtë në katundin
iluzor i shfaqet në trajtën e fantazmës së ish të dashurës, me
të cilën është ndarë pa lamtumirë, në rrethana jashtë vullnetit
të tij. Ky Odise në kërkim të gjuhës, sapo zhgënjehet nga pamja
e ish të dashurës, e ndjen veten të ngujuar, ashtu si Uliksi në
siujdhesën e nimfës Kalipso. Meqenëse zhduket iluzioni se në
atë katund ka njerëz që flasin si ai, atëherë dhe qëndrimi i tij
bëhet i përdhunshëm. “I zhgënjyer rrinte ndërdyzash përpara
derës së hapun të grues që quhej Flora, para një labirinti apo
hymje burgu, mbas dënimi shumëvjeçar”. Gjatë përshkrimit të
banesës ka analogji që të ndërmendin shpellën e Kalipsosë.
Por tashmë pa gjuhën, kjo është një Kalipso e rënë nga vakti,
pa asgjë magjike që mban rininë e përjetshme. Ajo nuk është
më Kalipsoja e parë, Flora me shtatin e hollë si nepërkë, që
qëndronte e fshehur pas kurtinës së tejpashme dhe përgatiste
ilaçet që i hiqnin atij dhimbjet e kokës. Ajo është një Florë e
vyshkur, pa efektin magjik të barnave.
Kjo fantazmë Kalipsoje s’ka më asgjë me se ta mahnisë
Odiseun e saj, e lë të ikë. I huaji largohet nën dritën e hënës, duke
e lënë prapa fshatin e çuditshëm pa banorë të tjerë. Protagonistit
nuk i kujtohen 7 vjet kohë (aq sa pati qëndruar i ngujuar edhe
Odisea në siujdhesën e Kalipsosë), pas përvojës së kësaj bujtjeje,
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i cila na sqarohet se ka ardhë si traumë automobilistike gjatë
rrugës për në Katundin “ku flasin si ai”.
Këmbimi i gjuhës me ish të dashurën dhe mandej zhgënjimi
i dyfishtë, prej të dyjave, ka sjellë në vetëdijen e personazhit
“kundërshtimin e kujtesës” për shtatë vjet, një çrregullim të
përjetimit linear të kohës:
“A je ti apo hija e atij që po kujtoj unë ? - e pyeti (vendasi).
“Ti je ai që na pate lanë në rrugë mua e atë... atë që drejtonte
makinën. Tash po më kujtohesh edhe ti! Sandër, të quejnë ty.”
“Mbas dhjetë vjetësh të ra ndërmend!...
“Në kohë po gabohesh: s’janë dhjetë, por tri...
I huaji nuk don të zërë besë, por më në fund, nën dëshmitë
e të tjerëve në restorant, gjendet si heroi i Niçes: “Kujtesa
ime pohon, se unë e kam bërë këtë: krenaria ime thotë, jo
nuk e kam bërë; në fund të fundit, kujtesa ime dorëzohet”.
Mungesa e lidhjeve koherente te ngjarjeve, episodeve dhe
vendeve kompenson ne pavetëdijen e personazhit “plasaritjet”
e thella, duke krijuar në sipërfaqe vetëm iluzionin e kohës
normale. Pikërisht në momentet e shpërputhjes së realeve
nënvetëdija e heroit aktivizohet për të shtruar një “pomadë
harrese” në plagën e malcueme. Ky mekanizëm i pavetëdijshëm
i ruajtës dhe vetëregullimit (fshehjes) së traumës të kujton
“agjensitë e shumëfishta” të Frojdit në punimin e tij “Mbi
harresën”. Ekzistenca e rrezikuar në krizë vetidentifikimi
nëpërmjet gjuhës dhe shenjave kulturore, duket se aktivizon
automatikisht tek heroi herë një “agjensi”, herë një tjetër, për të
shmangur përballjen diskrete të traumës, apo rasteve analoge
që shkaktojnë rikthimin, dyndjen dhe efektin shpërbërës të saj.

SIMBOLIKA E KOMUNIKIMIT POLITIK

S

Simbolika e komunikimit politiko-ideologjik mbi datën e
saktë të çlirimit të Shqipërisë nga nazi-fashizmi, përveç
tendencës politizuese të së majtës dhe pretendimit për
objektivitet të së djathtës, ka në thelb përplasjen e identiteteve
ideologjike të politikës shqiptare. Paaftësia e inteligjencies sonë
për ta shtruar dhe menaxhuar parimisht një diskurs të tillë tash
e tetëmbëdhjetë vjet, shpjegohet me faktin se, së pari, në këtë
çështje nuk mund të mbash ndonjë qëndrim të mesëm, ngase
thjesht nuk ka mundësi të ketë datë të ndërmjetme midis 28 dhe
29 nëntorit dhe, së dyti, nuk gjen intelektualë/ shkencëtarë/
studiues që të mos anojë përfundimisht nga njëri krah politik.
Është e qartë se për politikën e majtë, këmbëngulja për
datën 29 nëntor do të jetë e vazhdueshme, jo se nuk ka fakte
dhe argumente, dokumentarë që e hedhin poshtë pretendimin
majtist, por sepse këmbëngulja e tyre i ka rrënjët në mitologji,
në mitin komunist të modelimit të botës. Së këndejmi, pra, dhe
festën e Çlirimit do ta kemi burim të përhershëm sherri.
Sidoqoftë, shtrimi i drejtë i diskursit mbi datat 28 dhe 29
nëntor është tepër i rëndësishëm për dekonstruktimin e miteve
të trashëguara nga komunizmi. Në këtë çështje nuk mund të
ndërhyjë as parimi pluralist e postmodernist i ekzistencës
së njëkohshme të dy të vërtetave njëherësh, pa e përjashtuar
njëra-tjetrën. Kjo nuk bëhet me mbledhjen rutinore të 4-5
gjoja historianëve nëpër studio televizive, sipas parimit pro et
contra, duke tjerrë kësodore vit për vit nga një vodevil të trashë,
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ku secili tund para syve nga një dokument të gjetur në aksh
arkivë apo të manipuluar nga aksh dikaster. Kjo është mënyra
më e saktë e degjenerimit të diskursit, po të kemi parasysh
se të gjitha palët pro, contra apo abstenues – janë produkte të
shkollës sonë historike të tipit Paskal Milo me rrënjë të vjetra
e të ardhangura në torfën ideologjike staliniste dhe enveriste.
Meqenëse vetëm njëra prej palëve ka të drejtë, për një vështrim
të esëllt mbi dukuri të ngjashme do të ishte me vend nëse do
të provonim t’i qaseshim këmbënguljes absurde të së majtës,
sipas rrënjëve mitologjike të festës së Çlirimit – dhe më
gjerë – funksionit mitologjik të festave dhe ceremonialeve
bashkëkohore.
*
*

*

Baza mitologjike e festimeve, qysh në kohërat parakristiane,
ka qenë kremtimi i çdo “zanafille të re”, një dëshirë e fortë për
një përtëritje të re të botës; dëshira për të hyrë në historinë e
përtëritjes së botës, domethënë të krijuar për së pari. Nuk është
vështirë të sillen shembuj të shumtë për ta ilustruar. Ndër
shumë mite, ndër më tipikët janë miti mbi parajsën e humbur
që ruhet deri më sot në imazhet e ishullit parajsor apo tokës
së pamëkatë, tokës së çliruar, Eldorados utopike ku ligjet
janë anuluar, ndërsa koha qëndron në vend. E rëndësishme
është të depërtojmë matanë maskës së sjelljes mitologjike
të realitetit bashkëkohor, duke analizuar, para së gjithash,
pozicionin e tij ndaj kohës. Nuk duhet të harrojmë që njëri
nga funksionet thelbësore të mitit është të mundësojë hyrjen
në kohën zanafillore. Kjo duket qartë me tendencën për të
injoruar kohën e tashme apo atë që quhet “moment historik”.
Reminishencat e këtij qëndrimi mitik ndaj kohës mund t’i
kundrojmë në kalendarët e kremtimeve festive, të cilat rrëfejnë
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për të vërtetat absolute, për historinë e shenjtë, të ndryshme
nga ajo profane, nëse operojmë me këto dy nocione të Mirçea
Eliades. Me fjalë të tjera, miti shfaqet si histori e vërtetë e asaj që
ka ngjarë në burimet e kohës dhe paraqet një model sjelljeje për
njeriun dhe shoqërinë. Duke kopjuar akte tipike të zotave apo
heronjve mitikë, apo thjesht duke i shkruar bëmat e tyre, njeriu
i shoqërive arkaike e ndan veten nga koha profane për t’u gjetur
në një mënyrë magjike në kohën e Madhe të shenjtë.
Por reminishenca mitike e zanafillës së re, e krijimit të
ri dhe kronologjisë së re, ndeshet përgjatë gjithë historisë së
qytetërimeve, si në themelimin e religjioneve të mëdha, ashtu
dhe në kthesa, përmbysje historike apo revolucione, sidomos
me ardhjen e diktaturave në pushtet dhe modelimin mitik të
realitetit gjoja sipas konsekuencës së doktrinave. Në të gjitha
këto raste kemi një gjë tepër të thjeshtë, që thuajse “bërtet”:
“Koha fillon numërimin nga momenti që erdhëm ne në pushtet!”
Por ne na intereson në këtë kumtesë statusi politik i mitit dhe
mitologjizimit të realitetit.
Le t’i lëmë mënjanë të gjitha çështjet e përligjjes filozofike
të komunizmit të Marksit dhe fatin e tij historik dhe le të
shqyrtojmë vetëm modelin mitologjik të komunizmit dhe
domethënien eskatologjike të popullaritetit dhe suksesit të tij.
Çfarëdo të jetë thënë për pretendimet shkencore të Marksit,
një gjë është e qartë, që autori i Manifestit të komunizmit merr
dhe shtjellon një nga mitet më madhështore eskatologjike
të Mesdheut dhe të Lindjes (“i zgjedhuri”, “i shenjuari”, “i
papërlyemi”, “misionari”, “mesia” - ndërsa në shekullin XX – këto
atribute i vishen proletariatit), përvujtnia dhe cfilia e të cilit
janë thirrur të ndryshojnë statusin ontologjik të botës.
Në fakt, shoqëria pa klasa e Marksit dhe zhdukja e mëpasme
e të gjitha tensioneve historike e gjen plotësisht precedentin
e vet në mitin mbi Shekullin e Artë, i cili, sipas një shumice
doktrinash, gjendet në zanafillë dhe në fund të historisë. Marksi
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e begatoi këtë mit të lashtë me ideologjinë e vërtetë mesianike
judeo-kristiane: nga njëra anë – me rolin profetik e shpëtimtar
që i atribuohet proletariatit, dhe nga ana tjetër – me betejën
vendimtare mbi të Mirën dhe të Keqen, e cila mbaron me
fitoren vendimtare të së Mirës, gjë që mund ta krahasojmë me
luftën apokaliptike ndërmjet Krishtit dhe Antikrishtit. Është
menjëmend e rëndësishme që Marksi adopton në dobi të vet
besimin eskatologjik judeo-kristian për qëllimin absolut të
historisë; dhe pikërisht këtu ai ndahet me filozofët e tjerë të
historisë (për shembull me B. Kroçen, Ortega i Gasetin), të cilët
shpallin se tendosjet apo tensionet historike janë karakteristikë
e natyrës njerëzore dhe prandaj prej tyre kurrë dhe asnjëherë
nuk ka shpëtim përfundimtar.
*
*

*

Kalendarët e festave që në dukje janë thjesht profanë, në
thelb ata ruajnë strukturë dhe funksion mitologjik. Kështu, Enver
Hoxha dhe komunistët kanë ndjerë një nevojë të turbullt për një
zanafillë krejt të re (incipt vita nova) kur kanë shpërngulur datën
e çlirimit të Shqipërisë nga 28 në 29 nëntor 1944. Duke e ndarë
qartë nga data e kthimit të Gjergj Kastriotit në atdhe dhe Festa
e Pavarësisë, - data e kremtimit të Çlirimit, e shpërngulur më 29
nëntor, është njëmend data e ripërtëritjes së historisë shqiptare,
por nga pikëpamja e mitikës komuniste. Kujdesi i pushtetit të ri
për ta strukturuar simbolikën komuniste jashtë dhe të papërzier
me dy 28-at e kalendarit patriotik, nxjerr në pah frikën se mos
kjo datë do ta eklipsonte monopolin e çlirimit, i cili duhej të
ishte veçse atribut dhe meritë e komunistëve. Në këtë mënyrë,
komunistët shqiptarë do të përfitonin në maksimum prej
nëntorit, duke nxjerrë prej këtij muaji një zinxhir të kuq festash
kalendarike, si 8 Nëntori (dita e themelimit të PKSH), 17 Nëntori
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(dita e Çlirimit të kryeqytetit) dhe 29 Nëntori – data e Çlirimit
të atdheut. Një zinxhir i tillë do ta sfumonte datën e paparti
28. Jo më kot në zhargonin komunist ky muaj u quajt ”Nëntori
i kuq”, duke llogaritur këtu edhe 23 Nëntorin (dita e Rinisë),
ndërsa të vetmes revistë letrare në Shqipëri, organ i Lidhjes së
Shkrimtarëve dhe artistëve, iu vu emri “Nëntori”, krejt në analogji
me revistën letrare të shkrimtarëve rusë “Oktjabër” (“Tetori”).
Gjithë zhurma këmbëngulëse që bën e majta me angazhimin
e veteranëve, familjet e dëshmorëve, OJQ-ve dhe forumeve të
çunakëve dhe çupëlinave, rrjetin mediatik me historianë që e
kanë shkruar po vetë historinë e Shqipërisë, sipas lenteve të kuqe
ideologjike – gjithë kjo zallamahi për sensibilizimin e shoqërisë
– është hiç më pak se përfitim i përllogaritur i asaj pjese të
elektoratit të implikuar me mitin dhe nostalgjinë komuniste.
Por nëse i pranojmë si të mirëqena pretendimet e veteranëve
për vërtetësi historike, atëherë njëkohësisht me nderimin për
luftën e tyre antifashiste, kemi të drejtën t’i fajësojmë ata si
bashkëfajtorë në instalimin e diktaturës staliniste në Shqipëri,
t’i fajësojmë njëkohësisht për shkallën e egër të persekutimit
dhe gjenocidit komunist mbi dhjetëra mijëra familje shqiptare;
kemi të drejtë njëkohësisht t’i fajësojmë ata që bënë luftën se
qenë pjesëmarrësit dhe ushtruesit e pushtetit më përçarës e
më antikombëtar, që me aspektet e luftës civile (1943-1945),
kur në fakt kishin për detyrë të luftonin pushtuesit dhe jo
bashkatdhetarët që nuk ndanin të njëjtin vizion ideologjik
me ta. Pa llogaritur mandej, që pjesa dërrmuese e tyre ishin
ministra, drejtues institucionesh, oficerë, hetues, policë, etj.
Ishin pushteti ekzekutues i përditshmërisë shqiptare në të
gjitha nivelet administrative dhe publike.
Nevoja për dekonstruktimin e miteve komuniste në
përditshmërinë e sotme plot tension konjuktural politik është
detyrë e inteligjencies së re, sidomos kur këto mite në momente
të caktuara pretendojnë të bëhen jo vetëm argumenti i ditës,
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por edhe instanca politike e publike shantazhi, revansh për të
fituar sërish status sakral. Ringritja e nostalgjisë komuniste
për “parajsën e humbur” duhet kundruar si një energji e
trashëguar e monopolit komunist mbi festat kalendarike, të
cilat lidhen me data të tjera, të shumta, me energjinë e idhujve
komunistë në trajtën e emrave të heronjve dhe dëshmorëve
që mbushin institucionet, shkollat, rrugët dhe sheshet tona
publike. E kemi parë angazhimin luftarak në studiot dhe
shtypin e shkruar, se më çfarë fanatizmi u kundërshtua ideja e
heqjes së mozaikut socrealist nga fasada e Muzeut Kombëtar.
Pesë vjet më parë nxitoja të kapja autobusin në stacionin e
kreut të rrugës “Komuna e Parisit”. E lashë të kalojë autobusin
ngase vura re disa punëtorë të bashkisë që po hiqnin pllakën që
i jepte emrin asaj rruge. U ndala të shoh e të shuaja kureshtjen
se çfarë emri të ri do t’i vinin rrugës. Dhe ja, pasi hoqën pllakën
me mbishkrimin “Komuna e Parisit”, punëtorët vunë pllakën e
re, që e zëvendësonte emrin e mëparshëm me emrin që mban
tash zyrtarisht. Pllaka e re tregon: Rruga “Medar Shtylla”. Emri
i ri konfirmon simbolikën brenda të njëjtit sistem vlerash
ideologjike. Të majtët shqiptarë, ndër shumë ekuivoke në
lidhje me trashëgiminë e tyre ideologjike, kapen pas mitit të
29 Nëntorit si kryesimboli i festës së tyre kalendarike, kësaj
stërgjysheje ilegjitime që ka pjellë të gjitha simbolet e tjera
më të vogla. Nëse do të binte ky kryesimbol, do të çahej gjithë
piramida e simboleve të tjera. Rëndësi ka simboli, miti, rituali,
inicimi që diktojnë sjelljen dhe orientojnë energjitë. Pak rëndësi
ka cila është e vërteta. Zaten, në politikë dhe ideologji e vërtetë
është vetëm ajo që i shërben kauzës. Është pikërisht ky thelb
simbolik që modelon ndjeshmërinë dhe tipin e ligjërimit në
komunikimin politiko-ideologjik.
2006

NGA HIRI I TË VDEKURVE
Ese mbi librin studimor të historianit Uran Butka
“Kryengritjet e para kundërkomuniste”

1.

S

hkenca e Historisë, veçanërisht në ato vende me të kaluar
diktatoriale si Shqipëria, kërkon prej nesh një ballafaqim
të hapët, diskret, të gjithanshëm, ashtu si shumë ngjarje
të kyçura në kasafortat e arkivave, për t’u shpalosur fizionomia
e krimit në krejt pamjen e vet të përbindshme, pavarësisht se
edhe kjo është e pamjaftueshme.
Por ne e dimë: jo gjithçka është zbuluar, jo gjithçka ka
dalë në dritë nga hiri i të vdekurve! Në këtë vend të verbuar
nga shtjellat e urrejtjes, në këtë vend ku kanë ndodhur ligësitë
dhe poshtërsitë më tronditëse me jetën e njeriut; në këtë vend
dhimbjeje e zhgënjimesh, qenka vështirë të zbulosh fytyrën
e plotë të së vërtetës, për të cilën kemi nevojë të gjithë! Dhe
e vërteta nuk mund të flasë e shqyer në copa, në fragmente,
e segmentuar në artikuj shtypi e as në një kërkim të përciptë
dokumentesh, që na shmang nga zanafilla e thelbi i krimit.
E vërteta mund të vonojë udhës nga stërkëmbshat e
manipulatorëve të mjerë, historianëve të caktuar me urdhër
nga Lart, militantëve të ushqyer jo me pasionin për shkencën,
por me udhëzimet e detashmentit ideologjik të komunizmit. Ata
kanë po aq përgjegjësi para nesh për fshehjen, për mashtrimin
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dhe deformimin, për heshtjen e qëllimtë dhe harresën në
raport me të vërtetën, për zellin që treguan për ta përshtatur të
vërtetën sipas shtatit të gënjeshtrës.
Por koha vjen, zhurmat fashiten, veshi i lodhur nga
stereotipet ideologjike të historianëve falsifikatorë kërkon zëra
të tjerë, të qetë, dëshmues, faktografi e faktologji që na çojnë në
zanafillën e Kohës së Mashtrimit. Garda e vjetër e historianëvedemagogë që kanë tejngopur perceptimet e rrejshme në
libra e tekste shkollorë propagandistikë, kanë veçse një fund
të merituar: daljen nga skena nëpërmjet derës së pasme të
shkencës.
Kështu do ta ruajë higjienën e së vërtetës koha, edhe pse
me frymën dhe pezmin e fundit garda komuniste e Kristo
Frashërit, Arben Putos, Paskal Milos, Xhelal Gjeçovit e të
tjerë po mundohen me konvulset e mbrame të shfrytëzojnë
çdo interval frymëmarrje për të mashtruar, deformuar e
manipuluar. Në tekstet e panumërta të tyre komunizmi del si një
ideologji e sistem që ka ardhë në Shqipëri “me përkrahjen dhe
pjesëmarrjen e masave të gjera në një revolucion gjithëpopullor”.
Se si ka ardhur komunizmi në Shqipëri, tashmë e dimë. Por
në ka pasur “përkrahje gjithëpopullore” apo jo, këtë na e
mundëson libri më i ri studimor i historianit Uran Butka me
titull “Kryengritjet e para kundërkomuniste në Shqipëri”.
2.
Nëse do të bënim sot një anketim nëpër shkollat dhe
universitetet tona të shumta me pyetjen e thjeshtë: “A ka pasur
në Shqipëri një rezistencë antikomuniste?”, - atëherë do të
marrim si përgjigje vetëm një ngritje të dyshimtë supesh. Ose
ndonjë kundërpyetje sqaruese: “çfarë, çfarë thatë?”. Mbase
në maksimumin e shpresuar, do të kishim një përpjekje për
të ndërmendur diçka të paqartë rreth Postribës, edhe atë, të
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dëgjuar shkaras në shtyp, me raste jubilesh përkujtimorë.
Por në përgjithësi, jo vetëm lexuesi i gjerë, por as studenti i
specializuar nuk e ka idenë sot për rezistencën antikomuniste
në vitet e para të diktaturës komuniste. Ata janë në gjendje të
të flasin për rebelimin qytetar antikomunisto/antisovjet me
ngjarjet që përfshinë Hungarinë komuniste në vitin 1956. Dhe
këtë gjë, me siguri e kanë mësuar si një fakt i gjithëpranuar në
mbarë Europën, si revolta e parë e hapur në kampin komunist.
Por absolutisht sot, studentët tanë nuk kanë asnjë ide për
kryengritjet e para antikomuniste në Shqipëri, që datojnë 10
vjet më parë se protesta hungareze.
Për këtë obskurantizëm (në kuptimin latin të fjalës), meritën
ekskluzive e kanë historianët tanë të partishëm gjatë kohës së
komunizmit, e po aq të partishëm në periudhën postkomuniste.
Pikërisht kundërshtimi i komunizmit me armë, që u bë në
Shqipëri fill pas luftës, në mënyrën më koshiente duhet të
kishte qenë një ndër temat qendrore, e madje më madhore të
mësimdhënies fill pas rënies së komunizmit shqiptar. Por dihet
një zakon i vjetër: huqi del shumë kohë pas vdekjes. Ose akoma
më keq me pseudohistorianët tanë: nuk del fare!
3.
Libri “Kryengritjet e para kundërkomuniste” i Uran
Butkës, që përfshin tre kryengritjet/rebelimet e para
antikomuniste në Shqipëri nga viti 1945-48 (Kryengritjet e
Kelmedit, Postribës dhe Zhapokikës), është, pa dyshim, një risi
e këndshme nga shumë pikëpamje.
Së pari me këtë libër na shpaloset një ndër temat më të
parrahura, më të panjohura;
Së dyti, sepse me këtë libër na jep një panoramë të plotë
e organike, me një koherencë e kronologji të mbështetur e të
akorduar në raporte të hollësishme, radigrame, proces-verbale
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e shënime, lista e bilance të plagosurish e të vrarësh me emra e
mbiemra e sigurisht, me dëshmi të shumta arkivore apo gojore,
duke rekonstruktuar një realitet të panjohur në peizazhin e tij
realist e dramatik;
Së treti, na njeh për herë të parë gjerësisht me atë material
unikale dhe me ato raporte nga fronti i betejës; me materiale nga
gjyqi, që zbulojnë jo vetëm mënyrën e sjelljes së palëve luftuese,
por edhe imazhologjinë e ndërsjellë, se si e perceptojnë palët
njëra-tjetrën;
Së katërti, libri me gjerësinë e dokumenteve dhe dëshmive
na bën më së paku me dije një gjë: që të gjitha të dhënat,
dokumentet, relacionet e dëshmitë kanë qenë vazhdimisht,
gjithmonë në arkiva dhe se vetëm mungesa katastrofike e
dëshirës, mosdashja dhe mungesa e përgjegjësisë ndaj së Vërtetës
(cilësi tipike kjo e historianëve komunistë) ka bërë, që gjithë
këto vite të heshtet për faktografinë e këtyre kryengritjeve; S
Së pesti, me rënien e diktaturave, ideologjive dhe doktrinave
totalitare, shembujt, ekzistenca e kryengritjeve, si forma më
ekstreme e kundërshtimit të diktaturës, përbën një model
krenarie, një bazë të rëndësishme për edukimin humanist të
brezave tanë, një vlerësim objektiv dhe një lidhje rivlerësuese
për gjyshërit dhe etërit e atyre që, të parët në gjithë kampin
komunist të pasluftës së dytë, e kanë kundërshtuar me forcë
tipin e diktaturës staliniste që u vendos me dhunë në Shqipëri
dhe që e shfytyroi, dehumanizoi dhe e tjetërsoi fizionominë
njerëzore bashkë me strukturën etnopsikike të shqiptarit.
4.
Autori ka bërë një përpjekje të suksesshme për t’u
vetëpërmbajtur nga komenti, analiza apo interpretimi i
ngjarjeve, duke lënë të flasin vetë faktet dhe evoluimi i ngjarjeve.
Sapo është “çliruar” Shqipëria. Po ky fakt përjetohet semantikisht
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si e kundërta e çlirimit nga popullata shqiptare e malësive të
Veriut. Malësorët shohin tek forca fitimtare një ideologji të huaj,
të papranueshme e poshtëruese për ta.
Ata ia kanë parë sherrin brigadave partizanë në episode
të ashpra të luftës civile, me djegiet, pushkatimet dhe dhunën
e ushtruar veçanërisht në Veri. Përvoja dhe intuita shekullore
u kallëzon atyre instinktivisht, po aq sa dhe vetëdijshëm, se
partizanët komunistë janë “ba nji vllazni” me armikun e tyre të
përjetshëm, shkjaun serbo-malazez, me të cilin kanë luftuar për
mbrojtjen e trojeve të sulmuara, të identitetit fetar e kombëtar.
Të parët që e kundërshtojnë me armë pushtetin e
komunistëve janë malësorët e Kelmendit. Z. Uran Butka na
e përshkruan situatën dhe ndërlikimin e saj dramatik nga
perspektiva e arkivave shtetërorë, sipas perceptimit komunist
për kryengritjen dhe kryengritësit. Siç përftohet nga faktet e
studimit, nga ana e pushtetit komunist nuk ka asnjë përpjekje
për bisedime, për vullnetin që do të çonte drejt një zgjidhjeje pa
gjakderdhje. Asnjë vullnet për mirëkuptim. Në korrespondencat
zyrtare malësorët e Kelmendit quhen në mënyrë konstante
“armiq” dhe se fronti i luftës që bëjnë brigadat e ushtrisë
partizane me malësorët është një front lufte midis “pushtetit”
dhe “armiqve”.
Kjo e rriti jo vetëm pezmatimin dhe fyerjen e malësorëve,
por edhe vendosmërinë e tyre për qëndresë: “Përse nuk
dërgoheshin atje persona civilë të pushtetit të ri apo misionarë
për të biseduar e bashkëpunuar me banorët e këtyre trevave, për
të ngritur këshillat e katundeve, për të sjellë një frymë besimi,
sigurie e paqeje? Malësorët e këtyre anëve kanë pritur, ruajtur
e përcjellë të paprekur edhe armikun, kur ka bujtur si mik, e jo
mandej vëllezërit e vet të një gjuhe e të një gjaku! Nuk duheshin
nda punët me luftë, po me të marrun vesh, thoshin malësorët”
(citim nga teksti autorial).
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5.
Qëndresa e armatosur e Kelmendit dhe Malësisë së
Madhe rrok një kohë mjaft të gjatë për t’u shpërfillur. Ajo nis
në ditët e parë të janarit 1945 dhe zgjat deri në mes të muajit
shkurt të atij viti, me beteja të ashpra, të vrarë, të plagosur,
me djegie shtëpish e ndërrim terreni në skenën e luftës,
duke e sprapsur dhe thyer disa herë ushtrinë e “lavdishme”
shqiptare të pushtetit komunist. Kemi një grusht malësorësh,
si ato që përshkruan shkrimtari ynë i vjetër Frang Bardhi, të
pamposhtur, të lidhur me besën e bajraqeve të Malësisë së
Madhe, që luftojnë me Armatën shtetërore, me Brigada të
armatosura e të ushqyera mirë. Fundi logjik i rezistencës së
Kryengritjes është rrethi vicioz ku u futën luftëtarët vendas:
ata më në fund nuk u thyen ballë për ballë, por pas shpinë, pasi
Armata e pushtetit komunist, në akord me qeverinë jugosllave
shfrytëzoi terrenin malazez për të shtypur bashkëqytetarët e vet.
Prijësit e malësorëve janë Prenk Cali e Llesh Marashi, dy burra
të vjetër patriotë që kanë luftuar kundër pushtimeve malazeze.
Kohëzgjatja e luftës është e pangjashme me asnjë beteje
tjetër. Madje edhe vetë Lufta e Spanjës në vitin 1936, ku kishte
marrë pjesë vetë komunisti internacionalist Mehmet Shehu,
kishte zgjatur 26 ditë.
E dyta Kryengritje që përshkruhet imtësisht në librin e z.
Butka, është “Kryengritja e Postribës (9 shtator 1946)”, e cila,
siç e dëshmon autori nëpërmjet dokumentesh shtetërore,
por edhe me dokumente të panjohur unikalë, kishte idenë
dhe premisat strategjike për t’u shtrirë si kryengritje e
përgjithshme nga Veriu në Jug. Planet e saj, që përpunoheshin
dhe ideoheshin nga Jup Kazazi me shokë, gjithnjë me shpresë
në pritje të ndërhyrjes anglo-amerikane, kanë platformën
e mirëstudiuar të një Kryengritjeje moderne, që do të sillte
rrëzimin e diktaturës. Pavarësisht shtypjes së saj të shpejtë
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dhe terrorit që përndoqi aktorët e saj kryesorë, përfshi
dhe shfrytëzimin e kësaj lëvizjeje si shkas për spastrime në
krejt Postribën, Shkodrën dhe në veçanti klerin katolik, pra
pavarësisht kësaj, Postriba dallohet si Kryengritje me një
vizion më të madh e më të gjerë se Kryengritja e Kelmendit.
Rebelimi i Zhapokikës me 1948, duket më minor e më lokal,
krahasuar me Kelmendin dhe Postribën. Por ka një rëndësi
të madhe, sepse rebelimi i Zhapokikës ka prodhuar po aq
pasoja tragjike pas konfrontimit me armë me forcat e policisë
së shtetit, me të vrarë e të pushkatuar, me gjyqe e të dënuar
me vdekje. Për këtë kundërshtim me armë, me një çetë të
organizuar kryengritësish dhe me një strukturë të brendshme
organizmi, që synonte për t’u shtrirë e për t’u lidhur me pjesë të
tjera të Jugut. Rebelimi i Zhapokikës është një tjetër dëshmi, se
komunizmi është kundërshtuar me armë, jo vetëm në Veri, por
edhe në Jug.
6.
Kryengritjet e Kelmendit, Postribës dhe Zhapokikës janë të
parat kundërshtime me armë të pushtetit komunist. Ato janë
të parat jo vetëm në Shqipëri, por edhe në kampin socialist të
Europës. Këto kryengritje kërkojnë prej nesh një ballafaqim
të hapët, diskret e të gjithanshëm, pavarësisht se edhe kjo
është e pamjaftueshme. Të gjithë e dimë, se jo çdo gjë e gjen
në arkiva. Nuk i gjen të arkivuara torturat çnjerëzore, fyerjet e
poshtërimet, shantazhet e përndjekjet. Nuk i gjen të arkivuara
dot vetëmohimin dhe thyerjen e njeriut nëpër qelitë dhe
hetuesitë e xhelatëve.
Por me siguri, pas kësaj vepre që na njeh me faktet dhe
statistikat, ashtu siç janë në arkiva, pas zbulimit të tablosë
historike të ngjarjeve të këtyre tre Kryengritjeve të para, hapet
rruga edhe për studimin e historisë edhe nga këndvështrimet
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antropologjike. Jo vetëm se këto ngjarje kanë rëndësi të madhe
historike, njohëse dhe edukative, por dhe për faktin, se ne ua
kemi borxh atyre burrave dhe familjeve, ua kemi borxh brezave të
tyre ndër dekada, që u rritën me tmerret, privimet dhe tragjeditë
njerëzore si të mallkuar - një mallkim që i përndoqi përgjatë një
gjysmë shekulli nëpër burgje, kampe internimi dhe me luftën
e pamëshirë të klasave. Ne duhet patjetër të na interesojnë jo
vetëm historitë e dokumentuara, por edhe historitë njerëzore.
Në të kundërt, ne rrezikojmë të ndëshkohemi si popull, nëse
i kultivojmë vetes përtacinë shpirtërore e intelektuale, nëse
tregojmë indiferencë e harresë, duke dëgjuar nën moralin cinik
e nihilist pedagogjinë e mashtrimit e alibisë, nëse i besojmë
parullës gjoja sentenciale që na grish “të shohim përpara”, çka
do të thotë, se po të mos shohim imtësisht se “çka ngjarë prapa”,
do të goditemi sërish me pabesi pas shpine.
7.
Kelmendin, Postribën dhe Zhapokikën janë përpjekur ta
bëjnë hartë memece, të pagojë; ta shmangin nga librat, nga
tekstet e historisë shkollore të të gjitha niveleve, nga tekstet e
Akademisë për 40 vjet me radhë; trashëgimtarët e komunizmit
shqiptar janë përpjekur e deri më sot ia kanë dalë t’i privojnë
brezat shkollorë nga e vetmja kujtesë e denjë midis turpit të
ngrefosur të izolacionit komunist. Në një lum letre pambarim,
kemi parë të tirret në shtypin e përditshëm saga e mërzitshme
dhe e pafund e Udhëheqësit dhe apostujve komunistë, të
dëshmojnë truprojat, rrobaqepësit, gjelltorët e berberët, por
kurrë nuk kemi parë të flitet për kryengritjet antikomuniste. Dhe
në ato pak raste koprace kur është përmendur, historiografia
zyrtare komuniste e regjur në manipulime, e cila ka ndot prej
së vërtetës, i përmend këto kryengritje për t’i thurur lavde
vetvetes. Ja si është karrikaturuar një nga kryengritjet e para
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antikomuniste në Evropë mbas Luftës së Dytë Botërore në tekstin
“Historia e Partisë së Punës të Shqipërisë”, Instituti i Studimeve
Marksiste-Leniniste, pranë K. Q. të PPSH, Tiranë 1968, f. 232:
“Në shtator 1946 bandat kundër-revolucionare kryen një goditje
të armatosur në qytetin e Shkodrës. Kjo goditje ishte llogaritur
të shërbente si pikënisje për ndërhyrjen ushtarake të jashtme.
Mirëpo llogaria nuk u doli armiqve, sepse bandat reaksionare u
asgjësuan brenda ditës”.
Libri i historianit Uran Butka “Kryengritjet e para
kundërkomuniste”, na ofron mundësinë të arsyetojmë
nëpërmjet realiteteve të fshehura dhe të kuptojmë, se komunizmi
në Shqipëri nuk qenka pritur si idilë e harmonishme sociale
e politike, por si fatkeqësi kombëtare, botërore e njerëzore.
Të paktën për një gjë s’mund t’i fajësojmë paraardhësit tanë:
ata e kanë pikasur të keqen dhe i kanë dalë ballas që momentet
e para kur ai po instalohej si regjim diktatorial. U ndeshën
burrërisht, edhe pse humbën. Por kurrë nuk e ulën kokën si
berrat në trungun e flijimit. Shkenca e historisë komuniste
dje dhe sot, është munduar të na e pamundësojë pikërisht
këtë, me mosnjohjen e akteve burrërore të gjyshërve e
baballarëve tanë; të krijojë një shkëputje e alienim të kujtesës
bijve e nipërve lidhje me brezin gjyshërve dhe baballarëve.
Libri i z. Uran Butka na rilidh me fijet e një ndjeshmërie të
ndërprerë dhunshëm, por tashmë të gjetur përsëri.
Tiranë, 10 maj 2013
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0 gusht 2014. Pasi mbarova disa punë të ngutshme
në Tiranë, do të kthehesha sërish në Dibër, te shtëpia e
prindërve, ku kisha lënë tashmë atje time shoqe me
fëmijët. Dola në Laprakë, ku midis disa radhësh me pallate
fshihen furgonët që nisen për në Peshkopi. Gjeta një furgon
gati në të nisur dhe, për fat, kishte vetëm një vend bosh.
Ulem, hedh sytë nga udhëtarët e tjerë dhe më vjen mirë që
përreth meje nuk ka asnjë fytyrë të njohur, me të cilën të hysh
në kuvendim.
Në këto udhëtime të gjata rraskapitëse, çdolloj bisede
shndërrohet në torturë shtesë. Jam pranë dritares në sediljen e
fundit, ndërsa në të majtën time janë dy pleq, njëri me kasketë,
tjetri me flokë krejt të zbardhur, të shkurtër.
Nga veshja e tyre hetoj njëfarë përkujdesjeje, ndonëse
kostumet e zinj janë kombinuar me këmisha aspak të
përshtatshme, me vija të gjera, madje, ai plaku i skajit tjetër,
te dritarja, mbi këmishë kishte veshur një jelek të hollë leshi
ngjyrë portokalli. Bën vapë e madhe dhe furgoni mban erë të
athët djerse, të cilën ajri që hyn nga të dy dritaret e para, gjysmë
të hapura, nuk arrin ta zhdavarisë plotësisht. Njëfarë plake në
rreshtin e dytë të sediljeve vjell herë pas here, duke e zhytur
kokën në qeset e celofanit që ia ofron një djalë i ri, me gjasë, i nipi.
Asoherë edhe duhma bëhet më shpuese, e tillë që të pështjellon
rropullitë. Përpiqem të mos i mbaj sytë. Hedh vështrimin nga
dritarja dhe ujërat e gjelbër të digës së Shkopetit duket sikur e
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shpëlajnë përfytyrimin. Shoferi e kap situatën dhe menjëherë
rivendos po atë kasetë me këngë që i kishim dëgjuar në xhiron
e parë, njëra më e pështirë se tjetra. Ndoshta përvoja e tij thotë
se këto këngë largojnë vëmendjen e udhëtarëve nga vjelltina.
Tashmë plaka është mbështetur si e alivanosur në shpinore, me
sy gjysmë të perënduar. Dikush shan me zë të trashë e të ngjirur
qeverinë shqiptare që gënjen vazhdimisht dhe që kurrë nuk e
ndërtoi Rrugën e Arbrit.
- Or ti, teveqel, - ia pret plaku që kam përbri, në të majtën
time, - në dorë e kishe ti bashkë me atë Salë hajdutin... Pse nuk
e ndërtove?
- Boll rrugë ka ndërtue Sala, or mixhë, - ia pret ai, një
zeshkan me zë të ngjirur dhe shton: - Tani ua kemi lanë në dorë
ju të kuqve, ta bani dhe ju njiherë belí, se votat i përlatë! Bëjeni
të paktën veç një rrugë, këtë që po na trazon plënc e zorrë!
- Po, po... me at’ mendje bani fllad vetes ti. Qeveria jone
veç me ju fry n’bythë ka mbetë, se paret na i skërllupi Sala!
Një vajzë në ndenjësen para meje kthen fytyrën e thartuar nga
xhami, mandej kërruset mbi një celular. Për të satën herë plaku
përbri kërkon të hyjë në bisedë. Tani rreh me këmbëngulje të
shkepë prej meje ndonjë miratim, ndonjë fjalë solidariteti:
- Hala i mbajnë shpresat te Salë Marrja, a e dëgjon?
Unë tund kokën në mënyrë të papërcaktuar, pa ia ushqyer
kuvendimin. Pasi ka kaluar një kohë boll e gjatë, mesoburri zeshkan
e me zë të ngjirur kthehet përgjysmë në profil dhe i hedh fjalën
plakut bri meje, i cili kuvendon me zë të ulët me plakun tjetër:
- Me ty e kam, or Xhemë! A po më dëgjon? Si ju priti Komiteti
i Veteranëve, more? Apo nuk jua vari torbën fare?
- Mos na e baj gajlen, or teveqel i kapajtëm, - ia priti si
bubullimë Xhema. Pa shih këndej... n’daç me e dijtë, na ka pritë
e na ka sajdisë vetë zonja ministre! Keni me e pa ju, tradhtarët,
se çfarë feste kemi me ngrehë!
- E di, e di or mixha Xhemë! Pashë nji shoqin tuej tue shkrujt
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me bojë të kuqe nji parrullë te Ura e Drinit: “Mirë se vini Veteranë
të Dibrës!” Po a s’më thue, bre mixhë, sa kokrra bëheni?
- S’ka ç’të hyn n’alet ajo punë ty, - ia ktheu, s’di pse i nxehur,
plaku dhe me këto fjalë, duket se e mbylli komunikimin me
zeshkanin e ngjirur.
Ra prapë heshtje. Pleqtë dukeshin si tepër të mbajtur për të
qenë në moshën e veteranëve pjesëmarrës në LANÇ. Dikur gjeta
rastin dhe pyeta Xhemën:
- Çfarë moshe jeni, or mixhë?
- Paj, i kceva të gjashtëdhjetë e tetat kët motmot... Shoqi em
asht nji vjet mbrapa meje. Pse po pyet, or djalë?
- Kot... në fakt, jo krejt kot, - zura të shpjegoj. - Desha me
e ditë a keni marrë pjesë në luftë... meqë dëgjova se ju paskan
thirrë në Ministri, si veteranë. Me nji fjalë, ju jeni pjesëmarrës
në Luftën Nacionalçlirimtare, apo jo?
- Po, në njëfarë mënyre po, po...
- Por, mixhë, në luftë nuk merret pjesë në njëfarë mënyre: o
keni marrë, o s’keni marrë...
- Po, mor po! Kemi luftue... unë e shoqi em!
- E qartë! Por nëse keni marrë pjesë, atëherë sa vjeç i bie
të keni qenë në fillim të luftës? Më falni, or mixhë, por nga sa
thoni ju për moshën që keni, i bie që ju të keni lindur në 1946
dhe shoqi juej një vit ma vonë. E që të marrësh pjesë në një luftë
duhet që, më së pari, të keni pasë lindë. Por ju të dy keni lindur
pas Lufte, apo jo? Atëherë, veteranët e cilës luftë jeni ju?
- Or Xhemë, - e tundi në krah shoku i vet - pse mor i bekum e
zgjat muhabetin tërkuzë? Por Xhema rrihte me dalë prej sikleti
në mënyrën e vet, sepse tani njerëzit në furgon ishin kthyer për
të dëgjuar bisedën dhe një pjesë kukuriseshin me të madhe.
- Papapa...! Qenke djalë i keq ti, - u ndez Xhema, - po ty, a
të rren mendja me më kap në rrenë, mor pizeveng provokator?
Kemi luftue, posi! Kemi luftue me diversantat, ditë e natë bile! E
kam për kreni! Poooo... për kreni e kam!
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- Aha, këtë thuej, or mixhë! Paske qenë me Sigurimin! Qenke
nga ata veteranët që kanë vrarë shqiptarët, jo okupatorin... E
kuptova! Por s’e kuptoj pse ofendon kur mund të përgjigjeshe
i qetë.
- Se ti nuk po pyet si njeri, ti po provokon... - tha i nxehur
Xhema.
- Jo, bre mixhë, jo... Të pyeta sa me të nxjerrë në rrenë. Tani
na thuaj, kush është provokim, pyetjet e mia, apo rrena juaj?
- Po ty, çfarë të hyn n’alet?
- Më hyn që ç’ke me të... Se ju merrni pensionin, jo si veteranë,
por si ish-sigurimsa. E paratë e këtyre pensioneve merren nga
taksat e mia e të gjithë taksapaguesve. Atëherë ç’punë keni ju të
dy me veteranët e luftës? Këtu mixha Xhemë luajti menç krejt,
se brofi menjëherë në këmbë, por ndodhi kthesë e fortë: koka
iu përplas në tavanin e furgonit dhe ra përdredhtaz prapë në
vendin ku qe ulë. Mbas do grimë kohe i briti me një zë të idhtë
shoferit:
- Or ti, djali i timonit! Pa ndale maqinën... ndale të thom!
- Pse mor mixhë? - tha mbyturazi shoferi që qeshte nën zë.
- Ndale, mor po t’thom! Ja ke me e zdripë këtë qepazen
m’tokë, ja do t’zdripi vetë! Për çudi, shoferi mori një kthesë
tjetër, gjeti një vend të gjerë e të volitshëm, e ndali makinën dhe
hapi derën. Mandej, i kthyer nga fundi ku ishim ulë ne, i briti
gjithë nerva veteranit Xhemë:
- Deshte me e ndalë furgonin? Qe ku e ke derën e hapur.
Afrohu e merr lekët e tua mbrapsht dhe zbrit poshtë...
në mos, do vij vetë me të flakë përjashta, sa çel e mshel
sytë! Ai zotnia atje nuk të ka kurrnji faj. Hë pra, zbrit...!
Por Xhema nuk lëvizi. Mandej, i nxehur si një fëmijë, me damarin
e kërcyer të ballit dhe fytyrën e ndezur prush, shpalli:
- Heu, a qashtu ma bane, a? Epo për inatin tand e të gjithë
qepazeve ktu, nuk e luej kambën prej vendit!
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Fill mandej shpërtheu një e qeshur e fortë, e përgjithshme.
Atëherë shoferi ngriti të dy krahët, sikur të shfajësohej përpara
të gjithëve, para kalamallëqeve kapriçoze të tipit “epo ç’ti
bësh?”. Mandej duke ndezur makinën iu kthye për herë të fundit
veteranit Xhemë:
- Epo nëse nuk do të dalësh, ulu e trys aty ku je dhe shuj,
se po nise prapë, vallahi, vetë kam me të kapë për krahësh e
për kambësh e kam me t’fluturue si presh, në një nga kthesat e
Qafë-Buallit!

LETËRSIA SHQIPTARE NË SHEKULLIN
E SAJ TË PAVARËSISË

1.

H

istoria e gjuhës dhe historia e gjuhës letrare – nuk mund
të konsiderohen si disiplina të një sistemi të vetëm. Ato
si rregull përfshihen zakonisht si pjesët e një shkence të
përbashkët – të gjuhësisë historike.
Ndërkaq, historia e gjuhës letrare karakterizohet nga lidhja
e pandërprerë me individualitetet e veçanta të shkrimtarëve,
si dhe nga karakteri shpërthyes i procesit. Stadi shkrimor i
kulturës shqiptare, që nis i dokumentuar deri më tash, me
Buzukun, është gjithsesi “gjuhë letrare”. Po kështu, dhe letërsia
e shkruar prej B-ve të mëdha, edhe e shkrimtarëve të tjerë të
alfabetit latin, gjer tek Jeronim De Rada. Megjithatë, të gjithë
shkrimtarët e vjetër të letërsisë shqipe, deri tek De Rada –
nëse i referohemi periodizimit të Sabri Hamitit, përveç faktit
dokumentar, kurrë nuk kanë pasur ndofarë roli e ndikimi në
një kontekst të gjerë shoqëror, qoftë edhe brenda për brenda
qarkut katolik. Dhe nëse kësaj nuk ia arritën priftërinjtë e ditur
katolikë, as ortodoksët me Akademinë e Voskopojës nuk shkuan
më larg me theksin e tyre ndaj alfabetit grek. Për çudi, ndikim
më të madh duket se kanë pasur bejtexhinjtë me larminë e
tematikës laike e kryesisht gjendjet ekstatike lirike të poezisë
së tyre në Shqipërinë e Mesme me bejtet, çka përcaktoi një linjë
të pandërprerë trashëgimie me romancat dhe këngët lirike
qytetare deri vonë, sidomos në qytetet e Shqipërisë së Mesme
(Berati, Elbasani, Tirana) deri në Shkodër e Gjakovë.
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Madje dhe Jeronim De Rada, me të cilin fillon letërsia
moderne shqipe (romantizmi), duket se ka qenë më i çmuar
prej romantikëve të ekzaltuar europianë, të cilët e mbulojnë me
lëvdata e komplimente për “Miloosat” (Lamartini, F. Mistral, A.
D. Mysje, V. Hygo), sesa prej poetëve shqiptarë, gati të një kohe
(Naimi, Çajupi, Fishta, Mjeda). Por edhe këta të fundit ishin në
pikë të hallit, ngase misioni i tyre utilitar si rilindas kërkonte
tjetër gjë. Atyre u duhej t’i ndërgjegjësonin bashkatdhetarët e
tyre se, së pari, ata ishin shqiptarë; së dyti, se të jesh shqiptar
është një fakt krenarie; së treti, se gjuha shqipe nuk është
inferiore, por një “zonjë” dhe, së katërti, vetëm pasi të jenë
mirëkuptuar të gjitha këto të vërteta në vetëdijen e secilit, do
mund të shpresonin për një lexues hipotetik, të provokuar e të
projektuar të veprës së tyre. Kjo e shpjegon bindshëm faktin,
se pse janë shkruar aq shumë poezi mbi “gjuhën shqipe” nga
poetët tanë në kapërcyell të shekujve XIX-XX.
Megjithatë, i gjithë procesi letrar i shekullit XX, ka pasur
një zhvillim të ngadaltë, pa arritur të ndikojë ndjeshëm në
ndonjë ndërgjegjësim për identitet kulturor e as për ndonjë
shkallë komunikimi masive, ndryshe nga sa ka propaganduar
ideologjia komuniste, sipas së cilës brezat e shkrimtarëve tanë
të Letërsisë së Vjetër e të Rilindjes, ndiznin vargan zjarret e
tyre të dijes dhe e përcillnin stafetën e diturisë në vijimësi të
pandërprerë. Kjo është tejet naive dhe një tablo e tillë ne e
dimë se është fryt i një cektësie propagandistike. Sigurisht,
nuk e vëmë në diskutim faktin e krijimit të modeleve për një
zgjim të vetëdijes kombëtare nëpërmjet gjuhës dhe mitit të
Motit të Madh, madje palmën e parësisë për këtë bërthamë të
energjive etnocentrike kulturore e kanë arbëreshët, duke dhënë
një shembull unikal se si një kulturë e diasporës së hershme
i imponon horizontet, kulturës etnike trungut të përgjumur
amë. Prandaj do theksuar fort: zgjimi i “shekullit të Pavarësisë»
Letërsisë shqipe i ka ardhur nga jashtë, nga shkrimtarët
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arbëreshë me De Radën, Santorin, Darën, Seremben, Skiroin etj.
Rëndësia e letërsisë së shkruar arbëreshe u bë më e gjithanshme
në shekullin nëntëmbëdhjetë me veprat e Jeronim De Radës,
Françesk Anton Santorit, Gavril Darës së Ri, Zef Serembes, Zef
Skiroit e të tjerëve. Ajo mbërriti një rrafsh të lartë poetik dhe,
para së gjithash, si art luajti një rol të shumëfishtë në ruajtjen e
botës dhe në formimin e shpirtit arbëresh. Këta krijues, por edhe
pasardhësit e tyre, pra poetë bashkëkohorë, vijuan të përftojnë
vepra vlerash të rëndësishme, duke trajtuar çështje nga më të
ndryshmet, që lidheshin, qoftë me të kaluarën e largët e të afërt
arbëreshe, qoftë me kohën kur ata jetonin dhe krijonin.
Shkrimtarët arbëreshë iu kthyen të kaluarës për arsye se,
siç thuhet me të drejtë, ajo është pjesë e pandashme e jetës
së përditshme; në secilën kohë e vend njeriu ngacmohet dhe
është nën ndikimin e vijueshëm të së kaluarës, përkatësisht
të vetëdijes historike të popullit e të kulturës që i përket. Së
këndejmi, Thomas Elioti me të drejtë thoshte se e kaluara
e përcakton në mënyrë të ndjeshme të tashmen, ndërsa
Gadamer-i vinte në dukje se “Tradita nuk është vetëm një
përmbledhje mendimesh e gjykimesh të njëpasnjëshme, po një
e treta organike e potenciale, që aktualizohen e riaktualizohen
në mënyrë të domosdoshme në çdo gjykim të ri.”1
Shqipëria – një bashkësi etnokulturore me strukturë
trenare (religjionet) dhe me një identitet të vetëm (gjuha), fillon
të komunikojë për herë të parë mesvedi vetëm në dhjetëvjeçarin
e dytë të shtetit të saj të parë, e mandej, me kohën e Mbretnisë.
Iluministët shqiptarë, idealistët e vërtetë, që janë rrekur për
të ndërtuar modelet utopike të një Shqipërie me një profil
kompakt, autentik e vetidentifikues, e kanë parë realizimin
e mundshëm të kësaj utopie kryesisht tek Gjuha Shqipe dhe
1 Sipas Anton Nikë Berishës, në “Rëndësia e letërsisë arbëreshe në ruajtjen dhe
pasurimin e botës dhe shpirtin arbëresh”, ligjëratë e mbajtur me mësuesit e shqipes
në shetet skandinave 4-5 qershor 2008, Landskrona, Suedi.
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kultura e kësaj gjuhe, tek krijimi i një kulture dhe letërsie unike,
ku të pikëtakohen të gjithë elementët me tendenca centrifugale.
Duke kërkuar e synuar qendërzimin në një identitet të fortë
gjuhësor e kulturor, inteligjencia shqiptare e fundit të shekullit
XIX dhe ajo e gjysmës së parë të shekulli XX, gjakonin për
kah disiplinimi i kaosit dhe anarkisë së faktorit kulturor e
religjioz (tre qarqet), mendor, social e ideologjik (struktura
etnopsikologjike e zakonore, klasore, pasionet politike); ata
ishin edukatorët e një nacionaliteti të ri që do t’i prezantohej
botës si njësi etniko-shtetërore me strukturë shpirtërore
trenare – shumësi dhe identitet njëherësh – ku pikëtakim
fatlum i ndryshueshmërive do të ishte: zhvillimi gradual dhe
shpërthyes i mikro dhe makronjësive kulturore.
2.
Të ashtuquajturat vite ’30 janë vitet e sintezës së gjithçkaje
të krijuar më parë në kulturën shqiptare. Qëllimisht nuk po
them letërsisë, pasi letërsia, edhe pse zinte vendin qendror,
tashmë ishte vënë nën kontekstin e përgjithshëm të një
vlerësimi e interpretimi kritiko-estetik, krahasues e klasifikues
dhe gjëllonte përfundimisht në suazën e Shkencës së Letërsisë,
duke përfshirë pothuaj gjithë llojshmërinë e zhanreve deri tek
publicistika dhe përkthimi me rrjetin e fuqishëm e cilësor të
botimeve, revistave, gazetave, almanakëve, antologjive shkollore
dhe folkloristikës, e cila, ç’prej botimeve nëpër revista, u botua
në serinë “Visaret e Kombit”.
Kësisoj, krahas zhvillimit dhe larmisë së zhanreve të tjera,
lulëzimit dhe hyrjes në skenë të sprovave të para gjuhësore,
antropologjike, filozofike, sociologjike, ekonomike, etj., letërsia
filloi ta shohë veten tanimë gjithnjë e më ngushtë me status e
kontekst kulturologjik mbarëshqiptar, çka dhe ishte ëndrra e
vërtetë e intelektualëve tanë të kohës.
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Kultura shqiptare kurrë nuk e kishte parë veten më të çlirët,
më pa komplekse, më autentike dhe më ëndërruese dhe kurrë
më të gjallë se në këto vite. Ky boom i vërtetë e aq premtues
vinte duke u konsoliduar me kontributet përplot dashuri të
intelektualëve tanë të shkolluar jashtë. Kurrë nuk ka pasur në
historinë kulturore shqiptare një etje, mall, dashuri e përkushtim
ndaj gjuhës shqipe dhe nocionit të papërlyem të fjalës “atdhe”
se sa në këto dekada shqetësimi të vërtetë, për të themeluar një
vetëdije shqiptare reflektuese, racionale e vetëkritike, një ethe
për të pastruar vetëdijen e shqiptarit nga ndryshku mendor i
prapambetjes anadollake, për ta aftësuar atë përballë një kahu
tjetër civilizmi, që s’duhej të kishte më gjë të përbashkët me
ndryshkun e shekujve të shkuar.
Pikërisht në këtë kontekst duhet kundruar edhe pathosi
kulturor, thënë më saktë, lëvizja kulturore e viteve ’30. Debatet
dhe polemikat proverbiale të Konicës, Fishtës, Nolit, Merxhanit,
Zavalanit, Krist Malokut, Koliqit, Kutelit, Bulkës, Haxhiademit,
S. Rizës, J. Rotës, Harapit, Haxhiademit, Z. Valentinit, etj., kishin
në thelb të njëjtin shqetësim: kërkimin e shenjës. Edhe më të
shquarit, tashmë klasikët më të padiskutueshëm të modernitetit
tonë letrar: Kuteli, Poradeci, Koliqi, Migjeni dhe Mekuli, janë
vërtetimi më i mirë i kësaj paradigme.
3.
Kur vështrojmë përpara, shohim rastësinë. Kur shohim
prapa – këto rastësi bëhen për ne ligjësi! Dhe prandaj historiani
sheh gjithnjë veçse ligjësi, sepse ai nuk mundet të shkruajë atë
histori e cila nuk ndodhi (Lotman 39: 42). Nga ky pikëvështrim,
historia, në të vërtetë, është njëra prej rrugëve të mundshme.
Rruga e realizuar është në të njëjtën kohë humbja e rrugëve
të tjera. Gjithë kohës diçka përftojmë - dhe gjithë kohës diçka
humbim. Çdocili hap përpara është humbje... Dhe ja, këtu
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ndeshemi me domosdoshmërinë e artit. Arti na jep aventurën
e rrugëve të papërfunduara, d.m th., të asaj që nuk ndodhi...
Dhe historia e së pandodhurës është madhështore dhe shumë
e rëndësishme. Arti është prore mundësia për të përjetuar
të papërjetuarën, e kthimit prapa për ta riluajtur dhe ribërë
sërishmi. Arti është përvoja e asaj që nuk ka ndodhur. Ose e asaj
që do të ndodhë” (Lotman 39:44).
Ajo çka ndodhi me boom-in kulturor të viteve ’30 është
një rastësi (e dikurshme) e shndërruar paparashikueshëm në
tragjedi fatale të historisë shqiptare. Gjithë sa ndodhi më vonë,
me natën komuniste dhe shkatërrimin e strukturës etnopsiqike,
etnokulturore të shqiptarit, zhdukja (eliminimi fizik, pushkatimet
dhe burgjet) jo vetëm e njerëzve që përuruan “kohën e artë”
të letërsisë e kulturës tonë, por edhe e shenjave që lanë ata
dhe, mandej, zëvendësimi i këtyre shenjave me propagandë,
parulla, rituale që gradualisht sillnin çintegrimin e personalitetit
dhe, më së mbrami, tredhja graduale e gjuhës si e jeniçerëve,
dëftejnë se ç’prej fundi, përposh, thellë e përthellë vetëdijes sonë
plazmike, rron dhe arketipi i pavetëdijshëm i vetëshkatërrimit
nacional. Periodiciteti me të cilin ai shfaqet në historinë tonë
të bën përnjëmend të dyshosh mos vallë në kodin tonë duhet
kërkuar e gjetur me ngulm ai tumor i padukshëm që jep therje
e konvulse paralajmëruese, ndërsa ne nuk ia vëmë veshin?
Mbarimi i Luftës së Dytë botërore në vend që të sillte lirinë dhe
pavarësinë e shumëpritur, shënoi një thyerje shpirtërore e një
çarje të madhe kombëtare . Shqipëria doli nga Lufta për të hyrë
në një skllavëri të re ideologjike me orientim doktrinar edhe në
kulturë sipas modelit socrealist sovjet. Janë tërësisht të pasinqertë
ata studiues e akademikë të nomenklaturës së djeshme, që
përpiqen ta minimizojnë shkallën e pariparueshme të së keqes 50
vjeçare, që pësoi kombi dhe kultura jonë. Duhet të kesh zemrën
gur, syrin qorr dhe mendjen myk të mos dallosh spastrimin
egër të Letërsisë shqipe nga klasikët e saj; të mos kuptosh se

94

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

tjetërsimi i traditës shkoi paralelisht me ndërrimin e binarëve
për Letërsinë e re; se kodi i letërsisë sonë do t’i nënshtrohej
modeleve të importuara letrare, një mish i huaj për shëndetin
e saj; të imagjinosh se Letërsia shqipe duhet t’i bënte llogaritë e
cunguar, pa gjysmën e saj (Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi), territore
etnike të cilat Udhëheqja fitimtare Komuniste i kishte humbur
turpshëm, duke ia lënë pajë ideologjike Jugosllavisë së Titos, e
madje, duke qenë bashkëpjesëmarrëse e tërthortë në masakrimin
e disa mijëra rekrutëve të rinj kosovarë në Tivar e gjetkë. Pas
kësaj disfate kombëtare gjuha dhe produkti letrar e artistik në
Shqipëri iu nënshtruan planifikimeve të egra, eksperimenteve
propagandistike ku fjala “Atdhe” që na mësuan bardët tanë të
Rilindjes, u zëvendësua nga fjala “parti”. Eksperimenti jugosllav,
eksperimenti sovjet, eksperimenti maoist e vietnamez shkonin
paralelisht me gjyqet, parullat, luftën e klasave dhe krenarinë
absurde të vallës në “gojë të ujkut”.
4.
Historia është shkallarja deri në qiell, që iu shtir n’ëndërr
Jakovit. Edhe historia e Letërsisë nuk bën përjashtim: bota
shqiptare është flakur shpesh herë nga kjo shkallare, duke
përfunduar në Labirint. Të dalësh nga Labirinti me Minotaurin
brenda, për t’iu ngjitur shkallës prej së cilës je flakur - të
tejkalosh mallkimin e Sizifit - ja cila është detyra e shoqërisë së
sotme shqiptare dhe, më përveçmas, e letërsisë së saj. Minotauri
i labirintit tonë, është moskomunikimi konstant, një lëngatë
e hershme, që vazhdon dhe sot. Flakjen më të humnershme
kjo shoqëri e pësoi pikërisht atëherë kur po formësonte një
fizionomi të saj, kur po organizonte fragmentet e saj nën një
ide, në një unitet plural me strukturë religjioze trenare të
etikës individuale dhe me modelin laik të edukimit europian
në shkolla e institucione shtetërore. Flakjen më të hidhur nga
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historia shoqëria shqiptare e pësoi në fund të luftës së Dytë, kur
iu ekspozua përndjekjes së shumanshme staliniste, pa refuzuar
edhe metodat e Rajhut të Tretë, për gjysmë shekulli. Prandaj
mendoj se problemi i fatalitetit dhe instinktit të vetëshkatërrimit
shoqëror, që shtron I. Kadareja në esenë e tij “Mosmarrëveshja”,
është shumë më i thellë e më i ndryshëm nga sa e si e konstaton
ai. Bota shqiptare e fragmentarizuar ende në prag të luftës së
Dytë, pas saj, nën diktaturën komuniste, u shfytyrua thuajse
plotësisht. Atëherë çfarë fati i mbetej letërsisë shqipe?
Fati i letërsisë shqipe gjatë gjysmës së Dytë të shekullit XX ka
qenë po aq tragjik sa dhe fati i popullit shqiptar. Letërsia shqipe
pas vitit 1944 u dhunua dhe u denatyrua gjithanshëm, sa preku
rëndë gjashtë shtretërit nëpër të cilët ajo rrodhi:
1. - Letërsia shqipe e ekzilit (Ernest Koliqi, Martin Camaj,
Arshi Pipa, Bilal Xhaferri etj);
2. - Letërsia shqipe e ndaluar, anatemuar dhe e mohuar
(At Gjergj Fishta, Faik Konica, Vinçens Prenushi, Lumo Skëndo,
Lazër Shantoja, Pater Anton Harapi si dhe gjithë tradita letrare
françeskano-jezuite, trashëgimia e mendimit intelektual
shqiptar e viteve ‘30);
3. - Letërsia shqipe e papranuar zyrtarisht, ose e papërfillur
si fakt letrar (Mitrush Kuteli, Lasgush Poradeci, Ali Asllani, Petro
Marko, Frederik Reshpja, Vexhi Buharaja, Mustafa Greblleshi);
4. - Letërsia shqipe e burgjeve dhe e ndëshkimeve të
përgjakshme (Et’hem Haxhiademi, Gjergj Bubani, Qemal
Draçini, Ndoc Nika, Sejfulla Malëshova, Kasëm Trebeshina,
Musine Kokalari, Kapllan Resuli, Pano Taçi, Astrit Delvina, Trifon
Xhagjika, Fatos Lubonja, Bashkim Shehu, Vilson Blloshmi, Genc
Leka, Havzi Nela, Visar Zhiti etj);
5. - Letërsia shqipe e realizmit socialist (Dhimitër Shuteriqi,
Fatmir Gjata, Shefqet Musaraj, Dritëro Agolli, Fatos Arapi, etj).
6. - Letërsia e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare (Esad
Mekuli, Hivzi Sulejmani, Anton Pashku, Azem Shkreli, Din
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Mehmeti, Rrahman Dedaj, Ali Podrimja, Fahredin Gunga, Beqir
Musliu, Ymer Shkreli, Teki Dëvishi, Murat Isaku, Abdylazis
Islami etj, etj).
Rezultati qe katastrofik për të gjashtë këto degë: letërsia
shqipe e ekzilit humbi lidhjet me truallin amtar, çka do të
thotë, humbi lexuesin; letërsia e ashtuquajtur e “emigrimit të
brendshëm”, e shpërfillur zyrtarisht, iu nënshtrua përndjekjes,
daljes jashtë qarkullimit, përjashtimit nga komunikimi me
lexuesin; letërsia e burgjeve, e privuar nga lexuesi i saj, arriti
të dalë në dritë vetëm pas rënies së komunizmit, ndërsa pjesa
më e madhe e autorëve të saj u pushkatua, u var apo vdiq qelive
dhe hetuesive nën tortura; Letërsia e Kosovës dhe viseve të
tjera shqiptare nën Jugosllavi nuk u njoh dhe mbeti e ishulluar
në procesin e saj, e shkëputur nga trungu amë; letërsia e
realizmit socialist, e stimuluar dhe e propaganduar si ndihmëse
e makinës së dhunës komuniste, e botuar në tirazhe të mëdha,
pati prapëseprapë një fat me fund të trishtuar. E veçuar nga
tradita dhe kodi letrar gjenetik nacional, e shkëputur dhe e
prerë nga procesi letrar europian dhe botëror, ajo mbeti, siç
kishte origjinën, e importuar, një mish i huaj në traditën letrare
shqiptare, duke pësuar dështim të plotë.
Lexuesi shqiptar i disa brezave s’pati mundësi tjetër,
përpos se me hir a me pahir të komunikonte veçse me letërsinë
e realizmit socialist, nën një presion të gjithanshëm ideologjik.
Edhe fati i lexuesit shqiptar nuk mund të abstragohej i shmangur
nga katastrofa tragjike e letërsisë shqipe. Me ndihmën e
censurës, çmimeve letrare shtetërore të PPSH-së, titujve, kritikës
letrare servile, lexuesit shqiptar iu imponuan përfytyrime
të përçudshme për letërsinë artistike dhe vendin që duhet të
zinte ajo në jetën shpirtërore të njeriut. Një rol të mbrapshtë
në shpëlarjen ideologjike të vetëdijes masive luajti edhe shkolla,
ku librat pushuan së shijuari: ato vetëm se propagandoheshin.
Sistemi totalitar këmbëngulte para së gjithash në sinkronizimin
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e letërsisë me momentin e aktualitetit politik, sipas parullës
famëkeqe të Leninit me përthyerjet dhe perversionet shqiptare:
“Ai që sot nuk këndon me ne, është kundër nesh!”.
Që të bëhesh udhëheqës i popullit dhe njëherësh shërbëtor
i tij, siç thoshte Majakovski, shkrimtarit i takonte t’i shërbente
me besnikëri partisë, duke refuzuar lirinë e brendshme, pa të
cilën procesi krijues është thjesht i pamundur. Librat e shkruar
pa dhembjen dhe frymëzimin, në të mirë të konjukturës, partisë
dhe shokut Enver, edhe nëse shpërndaheshin në shoqëri, në
thelb ato mbeteshin jashtë sinoreve të artit. U shkëputën prerazi
lidhjet me modelet amtare të parakomunizmit dhe me letërsitë
e mëdha të botës. Ndërkaq procesi letrar u përkeqësua edhe më
shumë nga pesha e ndikimit të formës komando-administrative
të normës shoqërore, e cila me një agresivitet të rrallë dhe
egërsi ndëshkuese lante hesapet me cilindo shkrimtar që dilte
jashtë modeleve të diktuara.
Sistemi i degëzuar (centralizuar) i tabuve të rrepta e
deformoi që në zanafillë zhvillimin e natyrshëm të letërsisë, duke
lënë një trashëgimi të ngjashme me vatrat toksike edhe sot. Duke
u mbështetur në artikullin e Leninit “Organizata e partisë dhe
letërsia e partishme (partishmëria)”, realizmi socialist operonte
me një kodeks rekomandimesh, se si duhej të shkruante një
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve sovjetë, çka u kopjua dhe shpu
deri në absurd në përvojën e komunistëve shqiptarë.
Fanatizmi ortodoksal ideologjik mbërriti kulmin e
nonsensit në Shqipëri kur format e survejimit të shkrimtarëve
kishin pësuar njëfarë zbutje edhe në vendin ku qe importuar
socrealizmi, në BRSS, me periudhën e Zbutjes (Ottjepell).
Dihet se pas kësaj periudhe, që përkon me fundin e viteve
‘50, lind dhe dukuria e “Disidencës”, nis një komunikim ilegal
me lexuesin nëpërmjet qarkullimit të veprave letrare nën
dorë, libra, broshura, dorëshkrime, vetëbotime (Samizdat),
një dimension antizyrtar i letërsisë. Me dhjetëra shkrimtarë
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rusë, megjithëse iu nënshtruan gjyqeve, si Sollzhenicini,
Aksionovi, Vojnoviçi, Aleshkovski, Dovllatovi apo Josif Brodskij,
ata tekefundit dëboheshin jashtë kufijve të BRSS-së. Por në
komunizmin gjakatar të Enver Hoxhës, si në çdo çështje, edhe
në letërsi, u tejkalua edhe modeli i importit, duke vepruar sipas
parimit “më katolik se Papa”. Survejimi total i komunizmit
shqiptar mbi individin, që tejkalon edhe vizionet antiutopike
oruelliane, nuk la asfare hapësirë për zhvillimin e disidencës.
Mjafton të kujtojmë një fakt të dokumentuar arkivor, tashmë
të publikuar, sipas të cilit, vetëm në institucionet kulturore të
Tiranës vepronin 168 informatorë të Sigurimit të shtetit, për
të përfytyruar pamundësinë praktike të një kundërvëniejeje,
qoftë dhe letrare ndaj dogmës socrealiste.
Shpesh tek ne termi “disidencë” përdoret gabim në diskurset
letrare. Disidenti politik, ideologjik apo kulturor në fillim
është pjesë e një rendi vlerash, i cili në masën e ngushtimit të
hapësirës së lirive dhe pikëpamjeve i kundërvihet sistemit,
gjendet në kundërshti me të. Në letërsinë e disidencës së Lindjes
ish-komuniste të tillë kanë qenë Cezllav Miloshi dhe Zbignjev
Herberti në Poloni, Milan Kundera dhe Bogumill Hrabali në
Çekosllovaki, A. Sollzhenicini dhe Josif Brodskij në Rusi. Në
Shqipëri nuk ka patur disidencë, por Kundërshtarë dhe ne e dimë
se si u veprua me ta (A. Pipa, T. Xhagjika, G. Leka, V. Blloshmi, H.
Nela). Kjo sepse edhe premisat për disidencë mbyteshin që në
embrion dhe fati i mëtejshëm i shkrimtarit, dashje-padashje
do të vendosej polarisht si kundërshtar. Fraza e poetit Trifon
Xhagjika në gjyq, para pushkatimit se “Sistemit tuaj do t’i bija me
top” e vërteton më së mirë këtë tezë. Në diktaturën komuniste
shqiptare u përshkallëzua dhe u përthelluan me shkrimtarët ato
metoda të KGB-së së Jezhovit dhe Xherzhinskit në pikun më të
egër të stalinizmit të viteve ‘30 në Rusi. Në po atë ngjashmëri, pas
asgjësimit të shkrimtarëve kundërshtarë me pushkatime në vitet
1945-1947, përvoja shqiptare përsërit përvojën e shtetit leninist
në fillim të viteve ‘20 me pogrom-et famëkeqe, shpartallimit të
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grupimeve artistike, shkollave dhe lëvizjeve të artit modernist/
avangardist nëpërmjet pushkatimeve. Siparin e kësaj kasaphane
e hap simbolikisht grumbullimi i 200 filozofëve rusë në Odesë, të
cilët i mbyllën në një anije dhe i dëbuan jashtë BRSS-së. Përvoja
shqiptare i ra shkurt: thjesht i pushkatoi me dhe pa gjyq.
Disidenca ishte një luks i madh për komunizmin shqiptar.
Nuk pritej të botohej vepra e të diskutohej. Bastisej banesa e
shkrimtarit dhe gjykoheshin dorëshkrimet e pabotuara si provë
armiqësore.
5.
Letërsia shqipe, që nga Gjon Buzuku e deri më sot, ka
vuajtur një sëmundje të vjetër, që është gjallëruar me shkaqe
të reja: moskomunikimin. Kjo është konstantja anatemuese që
e ka shoqëruar në të gjitha stadet e zhvillimit të saj. Dinamikën
sociologjike të një komunikimi me lexuesin e saj e ajo e ka fituar vonë,
pas shpalljes së Pavarësisë. Dhe mosha e një letërsie kombëtare
matet me moshën e komunikimit të saj. Për këto arsye, ndonëse
me dokumentim të hershëm, përafërsisht të njëjtë me shumë
gjuhë të reja europiane, pas rënies së monopolit të latinishtes,
letërsia jonë nuk ka më shumë se një shekull komunikim. Por ajo
kurrë nuk kam mundur të komunikojë e plotë, natyrshëm dhe me
gjithë diafragmën e saj. Kushtet e saj ideale për komunikim i pati
në vitet ‘20 – ‘40 të shekullit XX, ndërsa dinamikën intensive të saj,
me njëfarë strukture moderne e pati pas Luftës së Dytë Botërore,
por ajme! Pikërisht kur u formësua letërsia e re shqipe e Kosovës,
ajo zhvilloi komunikimin e saj më të keq e më shpërfytyrues, sërish
e izoluar dhe e mbyllur në vetvete.
Rënia e diktaturës dhe e modelit totalitar komunist
solli sëmundje të reja. Sërish Letërsia shqipe nuk arrin t’i
përbashkojë energjitë e saj në një komunikim të fuqishëm,
ndonëse nuk është më muri ideologjik e nacional në mes.
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Edhe pa Enver Hoxhën, Titon e Milosheviqin, nuk është arritur
ai idealitet që pritej në komunikimin intensiv të vlerave
letrare. Politikat e dy shteteve shqiptare janë mjaft amorfe,
ndonëse nuk mungojnë iniciativat e grupeve, shoqatave apo
traditave që mbahen ende, siç është rasti i Universiteteve.
Letërsia shqipe, në më të shumtën, është krijuar në kontekste
dramatike, kur autorit mund t’i shkonte koka në satër; ajo
shpesh është ndërprerë nga sëmundjet, helmi, internimi, linçimi
publik, anatemimi, ndalimi, djegia e denigrimi.
Fletët e Letërsisë shqipe kullojnë gjak, lot, klithma e rënkime.
Këto fletë shpesh janë ndërprerë me breshëri plumbash! Ajo
është shkruar si vetëdënim, si dëshirë vetëprojektimi individual
e shoqëror, për të tejkaluar vetveten, brenda qelive torturuese,
në skamje, në privimim nga çdo lloj lirie!
Prandaj vlerat e saj janë të rënda, kanë peshën e dheut dhe
kockave, kanë shijen e hidhur të fatit përndjekës, kanë etjen
për një gllënjkë ajri lirie të vjedhur për t’i shpëtuar asfiksisë,
sikurse kanë breroren përshkënditëse të shpirtit që shkapërcen
angështinë e rraskapive tokësore drejt lirisë dhe dinjitetit. Janë
të shumtë paraardhësit tanë të largët e të afërt që e dhanë jetën,
ashtu siç shprehet poeti ynë Azem Shkreli “Për secilin varg/ për
secilën fjalë”.
Por mbijetesa e shkrimit, mbijetesa e letërsisë si shprehja
më besnike e konstruktit tonë intelektual, njerëzor e kombëtar,
e ka sekretin dhe alkiminë e pavdekshme në jetët e martirizuara
të dhjetëra paraardhësve tanë, që na shtyjnë përpara si një
dallgë në drejt një fari qindvjeçar që kremtojmë këtë vit. E kush
është ai kryepersonazh më i rëndësishëm e më qendror në
fatin e etnisë sonë, përgjatë gjithë historisë që kemi kaluar, se
sa gjuha jonë, se sa Letërsia? Është kjo që duhet të na paqëtojë,
mirëkuptojë dhe të na mbushë me përgjegjësi, në të gjithëve, që
jemi shërbestarë të këtij tempulli të vjetër.
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a një gjysmë-anekdotë, të cilën ma ka rrëfyer poetja Olga
A. Sjedakova. Në një nga turnetë e shumta të leximit që
organizonte propaganda sovjete – midis shkrimtarëve dhe
lexuesve të ndonjë ndërmarrjeje, uzine a regjioni, një grupi
shkrimtarësh moskovitë u ra të udhëtonin në Jakuti dhe të
ndërtonin një dialog të ngrohtë me masat e lexonjësve jakutë.
Kështu, salla e Lidhjes së Shkrimtarëve të Jakutisë, në atë rast,
qe plot. Prezantuan me bujë para lexonjësve Jevtushenkon, por
lexuesi jakut nuk e njihte. Provuan me Voznjesenskijn, prapë
jakutët s’e njihnin. Provuan me Samoillovin, jakutët as atë
s›e njihnin. Atëherë shkrimtarët e shkretë filluan të pyesnin
publikun:
– “Po Pasternakun, e njihni?”
– “Nuk rritet kjo erëz këtej nga anët tona”, – u gjegj një nga
salla.
– Nuk është bimë, i thanë, nuk është erëz: është poet.
– Na ndjeni, nuk e njohim, – thanë jakutët.
– Po Bllokun, Mandelshtamin, Ahmatovën... po Cvjetajevën...?
I keni lexuar?
Atëherë u ngrit njëri:
– Kush janë këto zonja e zotërinj të nderuar? Ne nuk kemi
dëgjuar asgjë për ta!”
– Po këta janë shkrimtarët më të dëgjuar të Rusisë, – briti i
pataksur Jevtushenko.
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– Aha! – e kapi fillin njeriu nga salla, – harruam t’ju bëjmë
një gjë me dije, qysh në fillim, zotërinj: Jakutët nuk janë lexues,
jakutët janë shkrimtarë!”
Kjo situatë na ndihmon për të kundruar analogjinë dhe
statusin e “shkrimtarit” shqiptar. Në kushtet e një boom-i
entesh botuese, sot gjithëcili e ka mundësinë të botojë një libër,
mjaft që të ketë tridhjetë deri në pesëdhjetë mijë lekë të reja
në xhep. Tregtia që bëhet me botuesin i ngjan një situate të
rëndë e primitive të xhambazit apo të tregtarit të rëndomtë në
pazar: jep lekët dhe, pas një jave, je bërë me libër! Botojnë libra
gjimnazistët, çupkat ende pa mbërritur periudhën e pubertetit.
Dhe veç t’i shohësh si kapardisen kapedanët dhe amazonkat
familjare. Babai s’lë derë redaksie televizive apo gazete pa
shkelur, pihet kafja dhe kryefamiljari fut pa teklif dorën në xhep
të nxjerrë qesen me pyetjen standarde: “Sa do? Ape gojën! Jam
i vendosur të mos e lë m’bë udhë taletin e sime bije. Veç dua
të ma qëndisësh mirë artikllin, t’ma kullandrisësh kronikën
hakçe. Ja dhe fotografitë...”. Dhe bashkë me paratë, lë një turrë
fotosh të çupkës melankolike me mjekër në pëllëmbë. Ai e di
mirë si funksionon teknologjia e gazetave dhe e kamerave. Deri
në promovimin e bujshëm ku poetët pleq, me sy të gapërruar
nga rakia apo gojë të çapëlyer nga ndukja e ndonjë kofshe të
pjekur, këpusin broçkulla e lëvdata për talenten e re. Tej në
qoshk, e vetmuar, si një Serafim pikëllimplotë, ëndërron lavdinë
e ardhshme poetesha e njomë, derisa një ditë, në pastë fat, do ta
kuptojë tërë këtë maskaradë prindërore dhe do t’i zvjerdhet dhe
zelli - derisa një ditë (në pastë fat), në vend të parashikimeve
hovardare të këtyre xhaxhove, do t’i mbetet një boshllëk i
trishtueshëm në parzëm dhe Safoja e re do të preferojë si gjithë
vërsniket e saj të merret me ndonjë zbavitje më të fisme, ose në
rastin më të mirë - të gjejë një të dashur, i cili t’ia zëvendësojë
me sukses shkakun e melankolisë së vargjeve.
Në Shqipëri boton kush nuk priton, kush ka paratë e
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mjaftueshme: sponsorë kokëtulë apo prindër delirantë; botojnë
nxënësit dhe studentët, prindërit dhe emigrantët; botojnë
profesorët dhe veteranët, ish të burgosurit dhe politikanët,
gratë e divorcuara dhe prostitutat e rehabilituara. Në Shqipëri
botojnë librat e tyre ish-prokurorët dhe ish-ministrat, ishdiplomatët dhe ish-bodiguardët, kuzhinierët, këpucarët, dadot,
rrobaqepësit e diktatorit dhe familjes së tij; kunatat dhe rejat,
ish-oficerët dhe oficerët në lirim, spiunët e sigurimit të shtetit
dhe agjentët e kompanive të sigurimit, tregtarët e birrës dhe libra
biznesmenësh që rrëfejnë se si ia kanë filluar zanatit, në fillim
si qoftexhinj e që tash kanë mësuar formulën e suksesit. Por
më shumë se të gjithë, në Shqipëri botojnë barinjtë, katundarët
dhe gazetarët. Bashkitë ose fondacionet për zhvillim në zonat
rurale zëvendësojnë rolin e prindit për fëmijët e stadit paraadoleshent. Nuk ka mbetur familje, Derë e Madhe, trevë apo
fshat që të mos ketë monografinë. Mandej vijnë promovimet e
bujshme në qytete, porositen ligjërata profesorësh, historianësh,
akademikësh. Vijon ceremonia e trishtë e perverse me këndellje,
rrahje gjoksi e kacagjelime. Auditorë të këtyre skenave bëhen
muzetë e kryeqytetit, bibliotekat kombëtare apo universitare,
institutet apo fakultetet. Auditori i paralajmëruar mbushet me
taborret e të ftuarve. Janë shembë krahinat për dere, pleq me
qeleshe apo qylafë, pensionistë që u dridhet zëri i mallëngjyer,
fshatarë që ngrihen nga fundi i sallës për të dalë në foltore, për
t’i thënë dhe ata “nja dy fjalë”. Ata përshkojnë sallën me një ecje
të pasigurtë, sikur çalojnë e priren shtrembër dhe mua më merr
malli për ecjen e tyre natyrale, me drapër në dorë, kur drejtohen
në arë për të korrur një krah hasëll për lopën. Rëndom del libri i
një krahine, tempulli besimtarësh apo Dere të Madhe. Por merr
valë, merr zjarr, merr sherr krahina fqinje: “Pse, vetëm ata na
qenkëshin krye? Po ne? Pa dale, dale... se kemi dhe ne me ç’ta
çudisim botën...”. Gjenden paratë, porositet shkrimtari, që të
kushtojë pak, zakonisht zgjidhet një format i bjerrur, gati ose
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krejtësisht i harruar i gazetarucit të shtypit të dikurshëm lokal.
Bashkë me lekun, bashkë me fryrjen, atë e pushton deliri dhe
merr hak për harresën e padrejtë: lëshohet si mizë blete, derë
për derë, ku ka pleq në grahmat e fundit, përthyen fletorkën
në gjunjë dhe kërren në letër gjithë broçkullat e një kujtese të
çoroditur.
Libra shkruajnë ngado, libra shkruan çdokush, libra
botohen tejpërtej atdheut tonë, madje në një shqipe që do
t’ua kishin zili edhe kurset e para kundër analfabetizmit. Por
rekordin e zënë, padyshim, gazetarët. Çdo gazetar, potencialisht,
është një shkrimtar. Edhe ata kanë librat e tyre. Varg e vistër.
Madje vetëm ata duket sikur shkruajnë. Kush e ndal fushatën
e tërbuar të librit të një gazetari? O, bravo solidaritetit! Librat
e tyre reklamohen në faqet e gazetave, në vitrinat e librarive,
në tele-ekrane, në promovime, në turne leximore PrishtinëVlorë. Kështu që, i dashur shkrimtar, rishtar qofsh ti apo i vjetër
– struku, struku, mos u ndje, mos e hap gojën se të bënë gazin
e botës! Thua je shkrimtar? E kujt ia thua këtë? Kush të paska
lexuar? Ku bie, mor zotni, ky farë libri yt? Në librari? Nuk është!
Je dallash, or lum miku! Të njohin për fytyrë? Ke dalë ndonjëherë
në Klan, Top Channel, Vizion+? Jo? Atëherë ti s’qenke shkrimtar,
qenke mashtrues, paranojak, delirant... Paske botuar zotrote nja
dy libra! Shihe gazetarin X, deputetin Y, këshilltarin Z, të cilët, jo
dy e tre, por të përgjigjen me një karikator të tërë me libra!
Po kush i lexon vallë? Ka dhe momente të tilla kthjellimi kur
bëhet dhe kjo pyetje. Tash për tash, librat në botën shqiptare kanë
zëvendësuar dhe janë një variant i suksesshëm i kartëvizitave.
Në vend që të shkëmbejnë kartëvizita, shqiparët shkëmbejnë
librat e tyre. Të cilët askush s’i lexon. E pse t’i lexojnë?
Shqiptarët parapëlqejnë të shkruajnë.
Shqiptarët s’janë lexues.
Shqiptarët janë shkrimtarë!
2007
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helbi i deformimit më të madh në shoqërinë shqiptare
sot është mospërputhja banale midis botës së fjalës
dhe botës së veprës. Lidhja midis tyre, si duket, po merr
një karakter tëhuajësues, duke i themeluar ato si dy kategori
mendimi dhe veprimi të pavarura, ndërsjelltësisht indiferente.
Mungesa e bashkëpunimit organik midis fjalës dhe veprës, na
bën me dije se gjendemi në një situatë psikologjike hipokrite, se
pabesia dhe servilizmi, sikundër dhe kurimet e imazheve fiktive,
mëtojnë të themelojnë një hiper-realitet me heronj-simulakër
dhe se shpresat për një bashkëpjesëmarrje në vetënjohjen tonë,
përftojnë gjithë e më dëshpërueshëm mentalitetin dominues
të sjelljes mercenare. Thelloma midis fjalës dhe veprës rritet,
madje perceptohet si proces normativ që modelon etikën e
suksesit dhe të mbijetesës. Kjo mungesë lidhjeje ka arsyet e
veta që, sigurisht, nuk kanë ardhur si importim apo imponim
i jashtëm; përkundrazi, ato janë formësuar në një kontekst të
gjallë përditshmërie, duke hedhur shtat të zi para syve tanë,
nën indiferencën tonë. Dhe çarja dikotomike të cilën unë e quaj
“botë e fjalës dhe botë e shpirtit”, përkundër unitetit të këtyre
dy kategorive të mendimit dhe veprimit, sugjeron dominimin e
njërës mbi tjetrën, epërsinë përfundimtare të fjalës mbi veprën.
Kjo çarje përjashtuese është e njëvlershme me çarjen tragjike
që do të kishin, fjala vjen, kategoritë dikotomike të Kohës
dhe Hapësirës, të Dritës dhe Errësirës, të Trupit dhe Shpirtit.
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Duket se absurdi i njohur shekspirian “fjalë, imzot, fjalë...” e ka
mbërritur apogjeun midis nesh.
Po modelohet një shoqëri tërësisht mediokre, së cilës po
i prijnë në theqafje të ashtuquajturat elita, vendi i pamerituar
që kanë uzurpuar ato dhe monopoli i papërligjur që ato kanë
realisht në artikulimin e të vërtetave tona. Mediokri dhe
mediokriteti nuk janë më sinonime të qëmotshme të mungesës
së talentit, fantazisë, aftësive krijuese apo ideve origjinale.
Mediokriteti i sotëm do të thotë mungesë e plotë përgjegjësie,
mungesë aftësie për të parashikuar dhe projektuar vetveten në
shoqëri në përputhje me rolin shoqëror që simulon; banalizim
i dijes së privuar nga sinteza organike; të qenët skllav i skemës
dhe imitimit dhe, sidomos, bankrot total idesh. Boris Pasternaku
në fletoren e tij të shënimeve shprehej se “njeriu i zakonshëm –
ashtu si dhe gjeniu – nuk mund të jetë ‘mediokër’, sikundër nuk
mund të jetë ‘mediokre’ natyra e madhe”. Asnjë lloj mediokriteti
nuk do të gjeni, fjala vjen, tek maçoku i shtëpisë apo tek pema në
oborr. Nuk do të gjeni asnjë ‘mediokritet’ as tek fëmija i vogël, çdo
lloj fëmije i moshës parashkollore. Asgjë të “jashtëzakonshme”
nuk do të gjeni tek ata! Mediokriteti nuk është një cilësi e lindur
e njeriut. Dhe për këtë ia vlen të flasësh.
D. Bonhöffer, duke analizuar shoqërinë gjermane të kohës së
fashizmit, zbuloi se budallëku – cilësi apo e metë që konsiderohet
e lindur, - në fakt, nuk është i tillë; ai na del rezultat i zgjedhjes
individuale, madje i asaj zgjedhjeje të motivuar politikisht. Në
kushte të caktuara, shoqëria “budallallepset” kriminalisht: ajo
me gjithë shpirt nis “të mos kuptojë”, “t’i besojë” krejt verbërisht
të pabesueshmes (për shembull, “vrasësve me bluza të bardha”),
etj. Ne kemi qenë dëshmitarë të një farë mençurimi të shpejtë
të shoqërisë: sapo u hoqën tabutë në vigjilje dhe gjatë rënies së
komunizmit, u pa se njerëzit na qenkëshin ku e ku më të mençur
nga sa shtireshin më parë; që ata e kuptonin për bukuri atë që
më parë, sikundër hiqeshin, nuk ua kapte truri. Por prej disa
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vitesh po shoh me shqetësim një lëvizje e një prirje drejt një
budallallepsjeje të re. Sërish dëgjohen e përforcohen replikat e
njohura: “Kush i merr vesh ata! Të gjithë gënjejnë!” etj.
Shqetësimi im mbi çarjen midis botës së fjalëve dhe botës së
veprës, është, në thelb, shqetësimi mbi të keqen e mediokritetit,
para së gjithash, në sferën e kulturës dhe artit dhe, më përveçmas,
për atë mësim moral që bart gjithmonë me vete arti. Në pamje
të parë duket sikur morali dhe arti janë gjëra të papajtueshme.
Së paku kështu e konsiderojnë kohët e reja. Zhorzh Bataji në
librin “Letërsia dhe e keqja”, hedh një hipotezë: “Arti në thelbin e
vet nuk është gjë tjetër, pos përvoja e komunikimit me të keqen,
me atë të keqe të cilën morali shoqëror dhe jeta e përditshme e
ndalojnë kategorikisht”.
Jam i bindur se njeriu ynë, pikërisht mësimin e kësaj
përvoje ka harruar ta bëjë pjesë të besimit të vet. Pikërisht
zërin e kësaj përvoje në ndeshjen e pakompromis me të keqen
ka pushuar ta dëgjojë, duke rënë pré e ligjërimit demagogjik,
të sipërfaqshëm. Recepienti ynë budallallepset çdo ditë me
pallavra të mërzitshme, me kacagjelime nëpër studio televizive,
me retorikë populiste politike; ai nginjet me fjalë, fjalë,
tullumbace në ajër – me lirinë e fjalës së shndërruar në pallavër
të mërzitshme, të fjalës që nuk hyn më në luftë me të keqen, që
nuk bëhet asnjëherë vepër. Këtë parazitizëm gojor dhe grafoman
e ushqen vëmendja jonë, përshtatja ndaj këtij komunikimi. E
kush tjetër, përveç vëmendjes sonë do të pranonte të ngjëronte
të vërtetat tona, sipas shijes dhe konjukturës së mediumeve
televizive apo të shtypit? Kë kemi zgjedhur ne për dorëzanë dhe
negociatorë midis të vërtetave dhe realiteteve tona? Me çfarë
dijeje? Me çfarë ndershmërie e përkushtimi? Ata nuk janë as
dorëzanë, as ndërmjetësues, por anashkalues të së keqes. Këtë
e shohim lodhshëm e për vite të gjata. Anashkalues të së keqes
i quaj, sepse problemet që ngre shtypi dhe ekrani ynë, edhe
në rastet kur ato ngrihen e shtrohen për diskutim, i ndeshim
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në një formë të vrazhdë e cinike të trajtimit. Sepse kjo duket
sapo të marrim të gjykojmë kush thirret nëpër ato “oda” për
të shestuar, shkoqitur e interpretuar problemet tona. Kush
thirret për të dëshmuar? Rëndom ne shohim se shkruajnë,
dëshmojnë e gjykojnë mbi problemet tona një rreth i caktuar
personazhesh, që sillen e përsillen – gjithmonë të njëjtit, po
ata. Dhe janë të njëjtët personazhe, që vetë i kanë prodhuar
problemet, vetë flasin, vetë gjykojnë, vetë premtojnë... që të
flasin e shkruajnë prapë për të njëjtat gjëra. Është një radhë e
pafundme atentatesh mbi mundësitë e ndërtimit të një dialogu
thelbësor, që do të na përfaqësonte ne dhe projektimin tonë në
të ardhmen. Paradoksi është se këto atentate bëhen në emër të
lirisë së fjalës, duke na ngushtuar dhe privuar zgjedhjet tona.
Kështu, fjala rritet si bar i keq parazitar, pa shenjuar kurrëfarë
realeje në një mishmash të përbindshëm xhungle: e tëra një liri
xhungle. Dhe ne na kërcënon pikërisht kjo liri, ashtu siç thotë
një poet postmodernist rus (D. Prigov): “Na kërcënon liria/ liria
e paanë/ pa hyrje e pa dalje/ pa nënën, pa babanë”.
Shoqëria jonë ka humbur një nga betejat e saj më të
rëndësishme: betejën për fjalën e lirë dhe lirinë e plotkuptimtë
të fjalës. Fjala, e cila duhej të ishte mjeti kryesor për shprehjen
dhe artikulimin e të vërtetave tona, e përballjes me të keqen,
- pikërisht ajo, fjala, po bëhet armiku i vetvetes – armë
vetëvrasëse! Ndërsa modeli i komunikimit që ka zgjedhur
shoqëria është varri i saj, ferri psikotropik i shkronjave dhe
simulakërve të ekranit që shkëlqejnë si Kinder surprizë, teksa
drejtojnë me duar e me këmbë trafikun e rënduar të diskursit
servil. Në atë maratonë rraskapitëse llomotitjesh fjala ka vetëm
një perspektivë karshi realitetit: të çelë vezët e gjarprit!
Por ka edhe një tjetër modelim të botës së fjalëve, karshi të
cilës shoqëria jonë qëndron shpinëkthyer: arti. Artisti merret me
atë të keqe të padukshme, për të cilën morali i përditshmërisë
tonë harron, madje-madje, vullnetshëm apo pavullnetshëm,
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ndihmon që ky ves i panjohur – vesi i mediokritetit – të majmet
dhe ta ndjejë veten zot të situatës. Atë me çka merret arti mund
ta quajmë zmadhim apo zgjerim të zemrës – tejkalim të vetvetes.
Ka në kantikën e dytë të Dantes, te “Purgatori”, një tercinë, të
cilën po e sjellim në përkthim të komentuar:
A s’e dini që jemi (d.m.th., raca njerëzore) larva në k’to vrrija
të lindun me formue atë flutur engjëllore
që pa mbulesë në zjarr (d.m.th., pa maskë)
fluturon kah drejtësia?
(Purg. X, 124-126)
Tabloja e fundit – e fluturës që fluturon në zjarr, “të
mallit zhuritës për zjarrin e vdekjes” – është imazhi i vërtetë
i ekzistencës së njeriut, që tek Gëteja jepet në një strofë të
famshme:
Gjersa gjë tjetër nuk të mbetet,
Vepro kështu: vdis e ngrihu! –
Ti s’je veç një vizitor i trishtuar
Në këtë tokë të marrtë.
Ja se çfarë ndërmend arti dhe këtu gjendet ai mësim
moral që përmendëm: “vdis dhe ngrihu!”. Është pikërisht ajo
që nuk e duron mediokritetin; ku fjala është Lazari, por që në
përditshmërinë tonë mediokre ajo është deformuar, as nuk
ngjall e as nuk vdes frymorë a sende.
Jeta e brendshme, privatësia, është diç e përkundërt
me ideologjinë dhe politikën. Jeta e brendshme zotëron një
autonomi të madhe nga rrethanat e jashtme, e ndonjëherë ajo
bëhet absolute. Këto momente të lirisë absolute të shpirtit janë
veprat e artit. Në “Lufta dhe Paqja” të Lev Tolstoit ka një episod
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kur Pjer Bezuhovi bie rob tek francezët. Gjendja e tij është e
pashpresë; po e shpien ta pushkatojnë – dhe në këtë moment ai
ndjen befas lirinë absolute prej gjithçkaje përqark; i çelet njëfarë
dijeje e papërgënjeshtrueshme, madje jo dije, por një përjetim
përvoje, bindje: që ai na paskësh një shpirt të pavdekshëm. Dhe
qesh. Gjithë situata i duket qesharake. “Po si kështu, mua duan
të më vrasin? Shpirtin tim të pavdekshëm?” – mendon Pjeri.
Por si duket, tek ne Fjala dhe e Vërteta nuk po gjejnë
mbrojtës të pasionuar. Dhe jo se dhunti të tilla, njerëz të tillë
– në llojin e vet – antitrupa, nuk i prodhojnë shoqëritë. Trupi
social i një shoqërie, ndërgjegjja e saj qytetare, i prodhon
antivirueset e veta. Por gjendja jonë na duket e ngjashme me
një organizëm të paralizuar, të ngurtësuar; muskujt e mpirë e
të topitur nuk reagojnë. Shqisat janë zënë me zhulin e shekujve,
të propagandës dhe pedagogjikës së mashtrimit. Dihet, ne sipas
mënyrës sonë u përpoqëm të përsërisnim udhën e shtegdaljes
europiane nga shock-u i totalitarizmit, por me një ndryshim të
vetëm: atje kjo dalje u kërkua përmes pastrimit nga ndjenja e
fajësisë personale. Te ne kurrë nuk u kërkua as të diskutohet
përvoja e të shkuarës së afërt të fajit tonë. Askush, asnjëherë,
nuk guxoi, as me shaka, duke u distancuar me neveri nga
gjithçka “enveriste”, nuk foli kush për fajin e vet personal. Unë
nuk kam dëgjuar as edhe një pipëtimë të ngjashme me këtë,
përveç mendjemadhësisë, fryrjes, kacagjelimit e arrogancës,
sa herë është shtruar apo imponuar problemi. Në kushtet tona,
me një peizazh të tejngopur me kriminelë të djeshëm, ata sot i
bëjmë protagonistë nëpër studio dhe faqe gazetash. Liria jonë
parakupton që kriminelët të mos japin llogari, të mos shkojnë
në gjyq. Liria jonë parakupton t’u japim vetëm atyre lirinë e
shprehjes, të justifikimit, të alibisë, e madje edhe të shantazhit,
ndërsa ne t’i dëgjojmë, t’i dëgjojmë pa pasur mundësi të hapim
gojë, të themi se ç’mendojmë ne. Dhe në ka mundësi (për disa),
të përmallemi për kohën e dajakut dhe kërbaçit të tyre!
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Nuk ka pikë rëndësie se çfarë mendojmë ne. E rëndësishme
është të flasin ata; të gjykojnë jo vetëm kohën e tyre, por,
sidomos, kohën, punët dhe ditët tona. Diskursi popullor nëpër
gazeta, studio, radio, televizione, talk-show shpalos format
imituese, të cilat i mbush me përmbajtjen perverse shqiptare.
Diç e ngjashme me klipet intelektuale. Nganjëherë asnjë prej
pjesëmarrësve nuk arrin ta shprehë mendimin gjer në fund, ai
ndërpritet, bashkëbiseduesit përveçse janë të njëjtit, në mos ali
hoxha - hoxhë aliu, janë krejt të përlargët nga njëri-tjetri, kështu
që asgjë thelbësore e serioze nuk preket... lloqe e vetëm lloqe.
Shikuesi nuk kupton përse janë mbledhur të diskutojnë, as çfarë
rezultati arritën përgjatë replikave. Shikuesi nuk pjesëmerr; ai
ndodhet në prani si i përjashtuar sa nga dialogimi, aq dhe nga
monologimi. Spektakli shenjon vetëm vetveten. Heroi i të gjitha
diskutimeve del zakonisht producenti apo drejtuesi i emisionit
duke dirigjuar të ftuarit, të cilëve u jep pyetjet e parapërgatitura
qysh më parë, për të cilat, ata ndoshta as që do të donin të
diskutonin.
Kështu, dita-ditës, bota e fjalëve largohet e mërgon prej
botës së veprës, prej nesh, prej rrënjëve zanafillore që e ngjizën
fjalën me aftësinë shenjuese dhe domethënien e saj. Ajo çka
mbetet është servilizëm, indiferencë, pafytyrësi, shantazh, e të
gjitha së bashku kanë degraduar, apo herëdokur degradojnë në
huliganizëm: huliganizëm si fenomen historik. E huliganizmi
si fenomen historik tek ne, përbën një temë tjetër, jo më pak
serioze...
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ZHURMA DHE TËRBIMI

Parantezë

J

am një natyrë që s’mund t’i duroj zhurmat. Zhurmat ma
hanë zotin. Që kur ktheva nga studimet, shpresova se me
kalimin e kohës do të përshtatesha dhe unë me zhurmat
tona, si të gjithë. Por qenkam gabuar. Tani e di se kam një
armik përditë te pragu dhe më duhet që në njëfarë mënyre,
ta përballoj me durim. E durimi, sidoqoftë, e ka një kufi... Në
fillim isha i tronditur dhe i skandalizuar. Mendoja se dikush
do të ndërhynte, sepse ky nuk duhet të jetë një dënim me të
cilin duhet të përshtatemi. Jam gabuar gjithë këto kohë. Kam
shpresuar kot. Në sheshbanimin tonë, brenda dhe jashtë,
zhurmat prodhohen patësosur. Nganjëherë mendoj se gjithkush
përreth, kudo, frymor a jofrymor, është i përfshirë në një garë të
çmendur kush e kush të prodhojë zhurmën e vet, që së bashku
të ngrenë në kupë të qiellit zhurmnajën e madhe.
Ja, edhe titulli i këtij shkrimi shpreh një lëndim të vjetër, për
arsye se me këtë titull kam botuar më parë edhe dy shkrime të
tjera ankestare. Në ato shkrime kam theksuar se zhurma është
mishërimi i antimendimit. Sepse kam bindjen se mendimi dhe
zhurma e përjashtojnë njëri-tjetrën.
Po përse ngremë kaq zhurmë? Nuk dua të ndalem tek alibitë
bajate se gjoja kultura jonë është e këtillë dhe e atillë, kulturë
rurale fshatrash, malësorësh. Në fshatra nuk ka zhurma kaq
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acaruese. As tek temperamenti (mesdhetar a ballkanik). Asgjë e
këtillë nuk më rezulton nëpër qytetet e huaja, as tek fqinjët tanë,
as përtej Adriatikut. Këtu njeriu sikur ka frikë se mos nuk jeton,
se mos nuk e vërejnë të tjerët, andaj lëshon piskamë, ulëret,
çirret, fishkëllen, sokëllin ditë e natë, pa çarë kokën për njerëzit
e tjerë përreth. Duket sikur kanë gjetur një mënyrë solidare për
ta dëshmuar veten në çdo moment të ditës apo të natës. Zhurmat
ngjallin menjëherë njëfarë simpatie instinktive. Nuk e kam për
brohoritë entuziaste të tifozëve të futbollit nëpër kafene, para
ekraneve, sepse ajo ka një arsye. Zhurmat e fishekzjarreve
dhe shashkave kurorëzojnë rastin e volitshëm të apoteozës së
zhurmave të përditshme. Çjerrja dhe piskama e borive kot së
koti, muhabetet si në mal midis kafesë, të gjitha, përfshi dhe
autobusat apo avionët, janë raste ku tribuja jonë mezi pret ta
shpallë me bujë ekzistencën mesvedi. Më shqetëson mungesa
tragjike e edukatës, ajo mosgdhendje e përhershme që priret
të përhapë gjithandej, në çdo mjedis, “efektin koshere”, apo dhe
më keq, “efektin shesh panairi”. Në këtë rrëfim do të kufizohem
me dy nga burimet e vazhdueshme të zhurmave, që kanë natyra
të ndryshme, por që të dyja përbëjnë dy episode që nuk të lënë
me të gjetë shpirti prehje.
Episodi I
Poshtë pallatin tim kam një qendër klinike dentare, një
kompleks shumë të madh. Atëherë kur zhurmat thuajse fashiten,
nëpër oborr, mu nën dritaret e mia, del roja, një polic privat, që
lidhet me qendrën e tij. Ky tip, pa e çarë kokën fare për gjindjen
në gjumë, e hap radion lidhëse në maksimum, flet me një dialekt
të ngjyrosur rëndë, raporton, kurse unë (që mezi e kam pritur
atë qetësi dhe jam tërhequr në ato orë të vona në studio), marr
ca informacione falas, të cilat ndikojnë në gradacionin e nervave
të acaruara. Përmbaj tërbimin dhe mundohem t’i flas policit-roje
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me arsye, duke i thënë se është mesnatë dhe njerëzit po flenë;
se detyra e tij është të ruajë objektin dhe jo të trandë pallatin
me atë qendër zëri. Por ai nuk flet dhe më jep përshtypjen sikur
më kupton. Ajme! Pas disa minutash gërvima e radiomarrësit
të tij kërkëllin dhe zëri nga qendra e policisë private apelon të
gjitha objektet e shpërndara nga s’ma pret mendja mua, duke
grishur të përgjigjen të gjithë të ngjashmit e rojes sonë. Ndërsa
nga radioja e policisë jehon, toni i prerë e urdhërues i apelit
– “Alo! Njëzetë e njëshi! S’ka probleme!” – dëgjoj përgjigjen e
kolegut të panjohur të policit tonë roje. “Alo! Trembëdhjeta! –
S’ka gjë të re, shefo, gjithçka në rregull!”. Çdo dy orë përsëritet
e njëjta procedurë... shifra, roje dhe objekte dhe vetja të duket
si i përfshirë, me gjithë familje, brenda një reparti ushtarak.
Dhe dreqi e merr përqendrimin tënd mbi libra, mbi krijimtari, a
punë të tjera të holla!
I afrohem një ditë po këtij polici-roje dhe i flas për mënyrën
acaruese me të cilën sillet. E kërcënoj për kallzim në polici dhe
tek pronari i qendrës. Pastaj e pyes përse nuk e ul radion dhe të
përgjigjet normalisht, siç flasin njerëzit në telefon. Më sheh me
mosbesim, se, siç duket, për përvojën e tij, unë i dukem njëfarë
tipi i parëndësishëm, që nuk ia mbush aspak syrin. Më përgjigjet
me përtesë se nuk dëgjon mirë nga veshët, prandaj i duhet ta
ngrejë radion në maksimum. I them të mos gënjejë, sepse gjithë
kuvendimin që po bëjmë ai e dëgjon për bukuri. Por ai fshihet
prapa kangjellave, çka më jep të kuptoj se nuk dëshiron ta zgjasë
më shumë me mua. Nga gjithë këto përpjekje kuptova se policiroje s’kishte ndërmend ta ulte radion ndonjëherë. Madje dhe
dashurinë e tij me zërin e lartë të radios e shpjegova me faktin
se ky tip ndoshta në rininë e tij ka shërbyer në Policinë e Partisë
dhe se tani, pas kaq kohësh, ndjen nostalgjinë e ditëve të ra, kur
me uniformën e tij çoç i dukej vetja se është.
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Episodi II
Janë një grup prej shtatë a tetë vetësh. Adoleshentë. Nuk
di në e kanë mbaruar gjimnazin a ndoshta, s’kanë lidhje aspak
me shkollën. Mblidhen tok në oborrin e pasëm të pallatit, në një
shesh të shtruar me pllaka e bordura, që përbën dhe oborrin
e hyrjes së qendrës dentare nga bien dritaret e anës tjetër të
apartamentit tim. Më së shumti i ngjajnë një trumbe të trishtë
sorrash a korbash, teksa mblidhen me të rënë terri. Janë shpesëri
nate. Por mblidhen saktësisht në mbrëmje vonë, kur ende nuk
janë shuar lëvizjet e hyrje-daljet në pallat. Flasin me zë të ulët
në fillim, të përqendruar në pështymjen përtokë të lëvozhgave:
janë fara luledielli. Si duket, kjo ma ka përforcuar krahasimin
me korbat, ngase të nesërmen vendi ku kanë qëndruar është
mbuluar me lëvozhgat e farave, të cilat ngjajnë herë me krahë
mizash, herë me glasa zogjsh.
Mbasi fashiten zhurmat dhe kalimtarët, mbasi mbrëmja e
vonë u ka dhënë sigurinë e të qenit të vetmit banorë dhe zotër të
oborrit, ata fillojnë të ngrenë zërin, të bëhen agresivë, të zihen
me njëri-tjetrin dhe fjalori i tyre i neveritshëm, i nervozuar, i
nginjur në çdo dy-tri fjalë me organe gjenitale, ngjitet me lehtësi
e depërton përmes dritareve në dhoma. Tok me fjalët ngjitet
dhe duhma e hashashit, të cilin e thithin deri në orët e vona të
mesnatës së thellë. Tashmë nuk i drejtohen njëri-tjetrit me “lali”
apo me “plako”, si në fillim, por me epitete gjenitalesh, derisa
vjen ora e shpërndarjes, jo më herët se tre-tre e gjysmë pas
mesnate.
Banorët e pallatit tim thonë se e kanë thirrur disa herë
policinë, por ajo nuk e merr mundin të vijë aty për aq pakogjë.
Nga ana tjetër, asnjërit prej banorëve nuk ia mban të përballet
me ta, pasi kanë frikë mos ata hakmerren ndaj fëmijëve të tyre.
“Ata atë punë kanë, s’kanë halle të tjera”, - thotë një fqinjë e
moshuar.
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Njëherë provova ta marr vetë policinë, duke shpresuar për
një zgjidhje definitive, në mënyrë që fëmijët e mi të vegjël të mos
i dëgjonin epitetet e tyre me gjenitale, ndonëse këtë higjienë
zor se ua garanton kush gjatë. Polici më dëgjoi dhe nga ana e
vet, pasi u sigurua se nuk bëhej fjalë për ndonjë sherr me thika,
vjedhje apo rrahje të përgjakshme, më dha një këshillë falas:
“Me sa shoh, zotëri, qenkeni alergjik ndaj zhurmave. Pse nuk
ndërroni apartament në ndonjë lagje më të qetë? Për shembull,
nga pallatet “Agimi” ose aty, përreth Bllokut...”. Meqenëse përveç
kësaj këshille bujare policia nuk jepte ndonjë zgjidhje tjetër, e
ndava mendjen të negocioj vetë me atë shpesëri nate.
Dhe ja, një mbrëmje të vonë, iu avita shoqërisë së tyre që
po gostitej, si gjithmonë, me fara luledielli, cigare e hashash.
Ua shpjegova me qetësi e urtësi shqetësimin që na krijojnë, si
me zënkat mes tyre dhe zërin e lartë, ashtu dhe me fjalorin e
pistë e të papranueshëm për familjarët. U thashë se duhet të
shpërndahen dhe të gjejnë ndonjë vend tjetër ku ta vazhdojnë
harmoninë e tyre, pasi nuk kisha ndërmend të pajtohem me
këtë regjim të përnatshëm. Gjatë gjithë kohës dëgjonin, pa
kundërshtuar, por herë pas here duke i pasuar njëri-tjetrit
zgërdhirje të nënkuptimta, çka më bëri shumë shpresëpakë
për ndonjë rezultat pozitiv. Mandej përfundova duke u thënë
se, nëse nuk shpërndaheshin që nga momenti kur të ktheja
shpinën unë, atëherë do të vija në zbatim një variant tjetër, i
cili do t’u kushtonte shtrenjtë dhe se s’dihej cili prej tyre do të
mbetej sakat për tërë jetën.
Sigurisht ata nuk u tundën, edhe pasi ktheva shpinën unë.
Por ama zërin e ulën në pëshpërimë dhe kështu vazhdoi për
nja një orë. Mandej shpërthyen si të kishin në zgavrën e barkut
një lukuni kukudhësh. E qeshur shëmtaqe, satanike. Njerëzit e
shtëpisë ishin të gjithë në gjumë, ndërsa unë vërtitesha nëpër
studio me mllefin tim përbrenda, pa qenë në gjendje të filloja
punën. Si duket, shkalla e tërbimit duhet të ketë mbërritur
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kulmin, se papritur u gjenda në krye të shkallëve, rroka një hu
të gjatë druri që kishte shërbyer si mbajtëse antene në tarracë
dhe u vërsula poshtë shkallëve. Shpesëria e natës nuk më kishte
pikasur kur dola në oborr, ndaj u gjend e befasuar dhe e kapur
gafil nga vërsulja ime. Një pjesë e tyre nuk arriti të ngrihet. Asaj
i takoi të hante dhe goditjet më të tërbuara. Pjesa tjetër iku e
tromaksur, duke ulëritur, pa tentuar t’u vijë në ndihmë shokëve
të ngathët.
Të godasësh tërbimthi në mish debilësh! Të dëgjosh
kërcitjen e kockave të gjymtyrëve kokës dhe kurrizit! T’u kallësh
datën e lemerinë! T’i përndjekësh edhe kur dëshpërimthi e
zvarras përpiqen t’i shpëtojnë ndëshkimit! T’u vihesh prapa
me hu në dorë nëpër rrugica, gjer në lagjen tjetër, gjerkur të të
humbin nga sytë, duke u fshehur nëpër skutat e natës! – Ja, kjo
ishte një kënaqësi e paprovuar më parë, ishte një lloj ngazëllimi
i lig që më ra për hise ta provoja nga halli.
Çfarë kënaqësie të kthehesh në sheshin para shtëpisë
tënde triumfator, të kthehesh ngadhënjyes si ndaj një ushtrie
armike! Të shohësh pallatin të kredhur në gjumë dhe oborrin
e çliruar ku s’pipëtin asnjë zog nate! Të kthehesh pasi ke hequr
një beterr qafe dhe të ngjitesh ngadalë dhe sigurt nëpër shkallë,
duke dëgjuar vetëm jehun e hapave të tu në qetësinë e thellë të
pasmesnatës! Të kthehesh në shtëpinë tënde me ndjesinë se ti je
zot shpie dhe s’guxon kush të ta përdhosë qetësinë e shenjtë në
oborr! Ishte një ndjenjë aq e njohur, por gati e harruar. Dola në
dritaren e studios, ndeza një cigare dhe përpiqesha të marr me
mend legjionin e shpartalluar të sorrave. Në ç’pjesë të qytetit
janë bashkuar? Mandej, ndërsa sillja ndërmend detajet e asaj
ngjarjeje melodramatike e komike njëherësh, fillova ta kundroja
ngjarjen nga pikëpamja karikatureske, si një film humoristik:
në një plan të madh, të parë, poeti Agron Tufa me një alamet
huri në dorë, që u sulet ca adoleshentëve të gjorë dhe sëllet sa i
ha krahu! Ç’do të kishte thënë vallë po ta kishte parë këtë skenë
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Ezra Paundi? Po Hemi? A do t’i kishte pëlqyer Xhojsit? Sa do ta
trishtonte Kafkën? A do ta skandalizonte Kadarenë? A do do ta
quante epike Fishta? Sa do të turpërohej Camaj? Çfarë elegjie do
t’i kujtonte Mandelshtamit?
Dalëngadalë vakia e pakmëparëshme filloi të humbasë
çfarëdolloj kuptimi, të bëhej krejtësisht absurde dhe,
tekembramja, pa pasur më dëshirë ta mbaja më gjatë në mendje,
u ula dhe kuturisa të shkruaj për ju këto radhë.
Shtator 2009

119

FILOZOFIA E FURGONAVE

I

R

ruga Tiranë-Peshkopi vajtje-ardhje zgjat respektivisht,
bashkë me ndonjë pushim të shkurtër, pesë orë e gjysmëgjashtë. Udhëtarët e kësaj linje e marrin këtë udhëtim jo
pa rrënqethje: përveçse e gjatë, rruga është e lodhshme, e keqe,
gjithë kthesa dhe pa mbërritur në fund të udhëtimit, ndjehesh
i dërrmuar, me trurin dhallë. Ngushëllohen këto kohët e fundit
me shpresën se pas dy-tre vitesh do të shpëtojnë njëherë e mirë
nga kjo torturë, meqenëse Rruga e Arbërit nuk është më utopi,
përderisa shihet me sy se po punohet në disa segmente. Por
kultura e furgonave të kësaj linje nuk ndryshon aspak nga ato të
linjave të tjera. Si në veri, si në jug, bisedat janë po ato, sidomos
për politikën. Janë po ato muhabete që rrihen tash 15 vjet, po
ai pasion ose më sak, po ajo marrëzi. E hapin këtë temë burra
të rëndomtë, gra e plaka, amvisa shtëpie, emigrantë apo barinj,
studentë apo intelektualë. Argumentet aty sillen kryesisht
biografike, fakte të imtësishme të heroizmave apo poshtërsive
të heroit politik që është bërë objekt i kuvendimit – dhe të
gjitha këto thanethasha shoqërohen me të atillë patetizëm
dhe betime për vërtetësi, sa mbetet të besosh se rrëfimtari ka
ngrënë një thes kripë me protagonizmin e historisë. Shi n’at
moment kur kuvendimi trashet si gjuha e pijanecit dhe palët
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e rraskapitura gjejnë mirëkuptim duke u strukur në njëfarë
heshtjeje e gjysmëdremitje, shoferi fut në player disqet e
pluhurosura dhe prej tyre pllakos kabinën tejpërtej një muzikë
edhe më e pluhurosur. Ka diçka tejet të sëmurë në tingujt e
zhyer lyrshëm në brengë. Muzikë aziate. E rëndë, e panatyrshme
dhe molepsëse, ajo të godet në stomak me atë zhul të papastër
ndjenjash të sëmura. Laringu i këngëtarit që shkërben brengën,
se si lëngëzohet... se si i ndjell hundët, as me pasë nuhatë piper.
Ke mall për ajër të pamanipulueshëm. Ndjen rëndesë dhe
një dhimbje të shurdhër në veshka. Nuk është vetëm gulçim
shpirtëror, por dhe siklet fizik. Dhe pret me shpresën se këngët
e diskut mbaruan... Po kur mbarojnë vërtet, shoferi fut diskun e
dytë nga pirgu i pluhurosur, mandej të tretin e me radhë, derisa
ndjen një dërrmim në kocka, sikur të kanë hequr njëqind e një
hu.
II
Dikur-dikur, nuk durova dhe i thashë shoferit:
- Aman, more zotni, na e hëngre zotin me atë muzikë... po
më duket sikur po e mbaj unë furgonin në shpinë, e jo ai mua!
- Nuk të pëlqen!? – tha ai i skandalizuar.
- Çfarë thua more, po ti na bëre pleh të gjithëve me ato
këngë të pasosura! Ti qenke dhe dora jonë...!
- Vallahi mua m’pëlqejnë, - tha shoferi dhe ia shtoi volumin
kasetofonit. – Ti po deshe mos i dëgjo, - shtoi ai, duke ngritur
supet pafajshëm.
- Jo, ti mund t’i dëgjosh, - thashë i nxehur, - por jo këtu, or i
bekuem. Shko ke shpia jote dhe dëgjoji derisa të enjtesh. Por jo
këtu, or dashamir, se unë të kam pague biletën e jo shijet e tua
muzikore.
- Mirë e ka ky djali, o shofer, - foli një mesoburrë fytyrëkuq,
që qe ulur në vendin e parë, në të djathtë të shoferit. – Ti s’po na
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pyet hiç për midet tona... na pëlqen, s’na pëlqen... Edhe mua po
më duket si të më kenë rrahë me shkop nga veshët. Të paktën
të na kishe vu kangë të anëve tona. Mor çfarëdo, por veç të jenë
shqipe, se mirë e ka ky zotnia: ata janë kangë gabelçe, or shofer.
Si duket, shoferi u prek, sepse me ta fikur kasetofonin, u
kthye pak nga ne e tha:
- Mirë more, mirë... unë s’jam razî me jua prishë kuvendimin.
Ra një heshtje që zgjati për minuta të tëra dhe dukej që
s’kishte ndërmend ta prishte kush. Makina po ngjitej në të
përpjetën e pasosur të Klosit me njëmijë e njëqind kthesa.
Udhëtarët dukeshin si të përgjumur. Makina kishte hyrë në
kthesat e forta të Qafë-Buallit, kur nga mesi i furgonit u çua një
zë i fortë, që grishte vëmendjen e të gjithëve:
- Të mos kishte qenë ai babloku, - rahmet i gjettë shpirti –
zor se këta të sotmit do të kishin ça kryet me e ba kët’ rrugë!
Fjalët e thëna me një gjuhë, gjoja popullore, qenë thënë prej
një djaloshi të ri. Kuptohet se me babloku ai aludonte për Enver
Hoxhën. Mesoburri fytyrëkuq u kthye, e pa atë që foli dhe prapë
u rehatua në vendin e vet. Askush nuk iu përgjigj djaloshit. Pas
disa minutash, mesoburri fytyrëkuq u kthye prapë dhe e pyeti
djaloshin:
- Prej nga je, or trim?
- Nga fshati R., - u përgjigj ai.
- Kur ke lindë, zotrote? – pyeti fytyrëkuqi.
- Në vitin 1986.
- Atëherë i bie që nana jote e nderueme të ketë punue në
kooperativë, apo jo?
- E ku tjetër të punonte? – gjegji djaloshi.
- Atëherë i bie që ajo të ketë punue nëpër të gjitha ato fushat
rreth e rrotull kodrës së Kobenit, - vijoi fytyrëkuqi.
- Pse jo? Edhe aty ka punuar...
- Për shembull, ka prashitë në ato ara, - saktësoi më tej
mesoburri.
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- Për shembull, po. E pastaj? – tha djaloshi.
- Si e pastaj? – u habit tjetri. – A e din ti, more djalë, se sa ka
qenë norma e prashitjes?
- Jo, këtë s’e di.
- Ta kallzoj unë, mos u lodh, - i tha mesoburri fytyrëkuq. –
Me kultivator, norma për një ditë pune ka qenë 800 m2, kurse pa
kultivator – 400 metra.
- E ç’don me nxjerrë prej kësaj zotni, s’e s’po të marr vesh?
- Po ja, - tha ai, - përfytyroj nanën tande bashkë me
kooperativistet e tjera. Dilnin prej shpie aty nga ora gjashtë
e mëngjesit, merrin më këmbë nja 3-4 kilometra rrugë dhe
fillonin prashitjen në ato arat e gjata rrotull Kobenit...
- Po pse nanën time? A bën ta di?
- Atë due me të tregue, mor djalë, por lermë të flas... Pra, ajo
prashiste me, ose pa kultivator, deri aty nga ora nëntë. Nga ora
nëntë deri në orën dhjetë, ka qenë orari i fëmijës (nëse i kujtohet
ndonjërit prej më të vjetërve këtu, - tha duke iu drejtuar ta
miratonin pasagjerët e tjerë më të moshuar). Dhe nana jote,
mor djalë, ka marrë udhën vrap prej 4 kilometrash me u kthye
në shpi e me të dhanë ty gji. – Por imagjinoje vetë, - iu kthye
me gjeste ai djaloshit – imagjonoje pas gjithë asaj rraskapitjeje
edhe vrapin për të të ushqyer ty...! Dhe pas gjithë asaj lodhjeje e
atij vrapi, kur ka mbërrijtë në shpi, asaj me ia rrahë gjinjtë edhe
me lesë, mezallah se i ka dalë një pikë tamli. Kështu, or djalë,
ajo qumsht s’ka pasë, e ka shumë mundësi të të ketë ushqye me
shurrë! Dhe ti s’e ke marrë atë fuqinë e tamlit që japin nanat e
që të mban gjithë jetës.
- Unë nuk fyva kënd... më vjen keq! E pse ma thua këtë
histori? Ç’don me provue me të?
- Hiç ore! Ashtu... kot. Mendova moshën tënde 23 vjeçare...
Po ti, pse nuk më thua, ç’të lidh ty, djalë i ri e student, të na
lavdërosh Bablokun tënd?
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MORTALITETI I PERSONAZHEVE
TË KUTELIT

N

jë ndër çështjet që ndeshet më dendur në botësinë e prozës
së Kutelit është mortaliteti i personazheve qendrorë, që
mbajnë dhe peshën e ideve, patosit dhe etikës në botën
e trilluar të rrëfenjave. Vdekja e protagonistit në tregimet dhe
novelat e Kutelit është kufiri i fundit, që i jep kuptimin përmbyllës
idesë, se çfarë e mban gjallë individualitetin e tij. Vetë mënyra se
si vdesin heronjtë e rrëfimeve të tij janë manifestime të mprehta
individualizuese të thelbit kuptimor që përfaqësojnë, ndërsa
vetë akti i vdekjes shënon zanafillën e vërtetë të diskursit.
Nëse shmangim rastet e papërfillshme dhe jopërfaqësuese
të vdekjeve aksidentale/natyrale të personazheve, të gjitha
vdekjet e protagonistëve të rrëfimit kutelian na çojnë
pashmangshëm drejt një diskursiviteteti të sferave të kulluara
metafizike, ku vdekja tashmë është një kategori qendrore
transcendentale. Me termin “metafizik” në lidhje me mortalitetin
e personazheve do të kuptojmë këtu shpresën e shkrimtarit
për një ekzistencë jomateriale, jashtëkohore, mirëkuptuese,
harmonike, e cila sjell rend e rregull në hapësirën ekzistenciale
dhe që, në përgjithësi, mundëson pavdekësinë personale
duke ushtruar një ndikim universal në botën e këtushme.
Nisur nga kjo paraqitje, me “vdekje metafizike” ne nënkuptojmë
mortalitetin e karakterit joempirik, të aftë të shtrihet në
gjithçka, duke dalë nga kornizat e botës fizike në tërësi, në
shpirtin njerëzor dhe marrëdhëniet ndërindividuale në veçanti.
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Nëse vdekjet e personazheve qendrorë në rrëfimet e shkruara
në periudhën e paraluftës «Si e gjeti Ago Jakupi rrugën e Zotit»,
«Vjeshta e Xheladin Beut», «Xha Brahua i Shkumbanores», janë
të kushtëzuara, përkatësisht, me konvencionet e kategorive
morale, psikopatologjike dhe psikike, në novelën «E madhe
është gjëma e mëkatit», të cilës do t›i referohemi, mortaliteti i
personazhit ngërthehet në dy kategoritë qendrore fondamentale
ontologjike që janë Vdekja dhe Koha.
Novela “E madhe është gjëma e mëkatit” i nënshtrohet një
konceptimi metafizik e transcedental të kohës, e cili pasohet
me një deformim të saj (ky deformim shfaqet në një moment të
caktuar,) në momentin kur njeriu hyn në dimensionin e vetë ATIJ
(Zotit), për të vazhduar pas daljes nga dimensioni i Zotit përsëri
në rrjedhën normale si kohë, por me pasoja të pakthyeshme për
personazhet.
Ekziston edhe një forcë vertikale (nga lart poshtë) mbi
linjën horizontale të kohës, siç është mallkimi tek “E madhe
është gjëma e mëkatit”, forcë e cila e “ngrin” kohën në njërin nga
dimensionet e saj ose e “zgjat” deri në momentin e faljes dhe
çlirimit nga premtimi, po ta quajmë kështu, por dhe një forcë
tjetër - (nga poshtë lart) forcë që e bën kohën të rrjedhë shpejt
dhe në mënyrë jovepruese mbi personazhin, duke e vendosur
në situatë të pazakontë kur ai përballet me rrjedhën e kohës
që rrjedh në mënyrë reale. Ashtu si oraliteti është pasojë e
rikrijimit të lëndës mitologjike të krijuar në vepër1, po ashtu
edhe loja me kohën është pasqyrë e lëndës mitologjike që Kuteli
shfrytëzon2.
Në fillim, përgjatë dhe në fund të kësaj “ngrirje” (pakohësi),
“zgjatje/ngadalësim” apo normalizim të rrjedhës së kohës është
Vdekja e personazheve. Prologu i saj nis me vdekjen e Kalisë
(paralajmëruar që në ëndërr) mandej mallkimi me mosvdekje,
1
2

Luan Topçiu “Pasqyra letrare”, f. 53
Neli Naço: “Rrëfimi Kutelian si antropologji e jetës shqiptare”, http://.gazetakritika.net
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që është varianti më torturues i mortalitetit (një i vdekur i
pakallur), deri në vdekjen e dëshiruar, çlirimin e Tatë Tanushit,
që vjen pas kthimit të kohës në rrjedhën normale, fill pas
zgjidhjes së mallkimit.
Tatë Tanushi i Kutelit të vonë është personazhi i fundit
që krijoi shkrimtari, një personazh i pakohë apo më saktë
i gjithëkohshëm. I kërrusur nga barra e kohës, mëkatit dhe
vdekjes, ai është i mallkuar me pavdekësi dhe endet nëpër
vende e shekuj i pamort, duke përjetuar vërshimin rrënimtar
të lumit të kohës, që rrapos, shkatërron, shndërron e ndryshon
çdo gjë, përveç atij, Tatë Tanushit të dënuar me mallkimin e
dëshmitarit. Duket se Tatë Tanushi, para se të jetë personazh
letërsie, ai përfaqëson shembëlltyrën e krejt njerëzimit, apo së
paku, të asaj pjese të njerëzimit, e cila sapo ka hyrë në një kohë
«të ngrirë» të qytetërimit të tij, sikundërse dhe vetë shkrimtari
me fatin e tij në atë vit të krijimit të veprës, kur Kisha e Lindjes
matej me orët e Kremlinit komunist. Në vitin 1947, fill pas
shkrimit të novelës «E madhe është gjëma e mëkatit», autori
i saj arrestohet, dënohet si «armik i popullit» dhe dërgohet në
kampin e punës së detyruar në Maliq.
Në studimin e tij “Kuteli midis të gjallëve dhe të vdekurve”
Aurel Plasari heq një paralele analogjike dhe alegorike midis
“shembjes”, mallkimit dhe kalvarit të personazhit letrar, Tatë
Tanushit, dhe thyerjes, privimit dhe rrugës së mundimeve të
vetë autorit. Sipas kësaj analogjie i bie që Kuteli të ketë krijuar
një vepër parathënëse, një vegim të fatit të tij të ardhshëm:
“mallkimi i Zotit në novelë ishte i tillë që Tata ta lakmonte
vdekjen, ta thërriste e ajo të mos i vinte ta merrte3”. Analogjikisht
me Tatë Tanushin shkrimtari thekson këmbëngulshëm në
“Testamentin” për të shoqen dhe fëmijët: “Vdekja është prehja
e madhe, shkëputja nga dhembjet. Vërtet, edhe nga gazet, por
3

Plasari Aurel “Kuteli midis të gjallëve dhe të vdekjurve”, fq 94, Apolonia, 1995
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në një kohë, kur njeriu është shumë i sëmurë, i mërzitur, vdekja
është shpëtim: nga dhembjet fizike dhe shpirtërore”4. Dhe më
tej këtë mendim e shohim edhe në një ëndërr të tij, që përcillet
në Testament, kur Dhimitër Paskon e ndjekin gjermanët për ta
varur; megjithëse se e di çfarë fundi e pret, ai është i gëzuar,
qesh, derisa ndjekësit tashmë nuk janë gjermanët, por njerëzit
tanë. Në fund e kapin. Ëndrra përfundon kështu: “U vendos të më
vrasin. Prapë u gëzova. “Fundja do vdes, thashë. Do shpëtoj. Do
çlodhem. Jeta ime ka qenë shumë e turbullt, e ngatërruar, e mirë
dhe e keqe. Sa mirë që mbaroi”5
Na përftohet kështu një marrëdhënie e dyfishtë autorpersonazh, që zotëron dy plane: mundësia e vdekjes si shpëtim,
ku personazhi dhe autori në të dyja trajtat e shkrimit (si fiction
dhe dokument) janë vënë në kërkim të vdekjes. Sigurisht,
Kuteli-autor nëpërmjet Tatë Tanushit-personazh nuk na
përshkruan sipas kanonit realist skenat e vdekjes. Për më tepër
ne e dimë, që jo vetëm ata që vdesin, por edhe personazhet
e tjerë të gjallë të Kutelit veprojnë, në fakt, në hapësirën e
vdekjes, i përkasin një kohe të “vdekjes” së pambarimtë. Këtë
tmerr ata e durojnë si prov dhe vetë Kuteli e përjeton po
njëlloj këtë provë përmes tyre; duke shkruar veprën letrare,
ai sikur e vendos veten që më parë në grimëkohën ekstreme
të kësaj prove, m›u sikur vetë të ndeshej tetatet me vdekjen.
Së këndejmi shkrimtari lëshohet në një kërkim të mundësisë
së vdekjes, së pari nëpërmjet personazhit të tij. Autori
vetë tashmë e ka konfirmuar me shkrim këtë kërkim dhe
dëshirim të mundësisë për të vdekur. Dilema në këtë
rast do të tingëllonte kështu: “A mund të vdes vallë unë”?
Tatë Tanushi e kërkon vdekjen dhe e gjen pas afor 10 shekujsh
përmes faljes, paqëtimit me perëndinë, duke përftuar me
4
5

Dh. Pasko “Testament” (1967) në Hylli I Dritës, 3/4/1994, f.72-73
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këtë vdekje të dëshiruar kuptimin e shtrenjtë të totalitetit
të tij si qenie që kthehet sërish të Zoti dhe Koha i Vdekur.
Sigurisht, Tatë Tanushi është një personazh jashtë ligjësive
të letërsisë realiste, aspak tipik dhe aspak i përcaktueshëm
në rrethana ambientale, të cilat rrethana në vepër, mund të
ndryshohen në topose të çfarëdoshme, pa humbur aspak
thelbin e veprës. Pra, Tat Tanushi është një personazh-ide, në të
cilin Kuteli ka projektuar gjithë enigmat e tij torturuese, gjithë
krizën e tij në rrethin e mbyllur të vetmisë. Tatë Tanushi në këtë
novelë lëshohet nga shkrimtari si ai shpendi i Noes në kërkim
të brigjeve tokësorë dhe se shkrimi i kësaj vepre për Kutelin,
paraqet një mundësi për t’iu afruar vdekjes në majë të gishtave
Në vështrim të parë kujdesi i shkrimtarit, i cili shkruan
që të ketë mundësinë të vdesë, na del si një apel që i lëshohet
mendjes së shëndoshë. Sepse njërën ngjarje (vdekjen) e kemi të
garantuar - ajo vjen vetvetiu, pa asnjë përpjekje për ta ndeshur,
pa mund e përpjekje nga ana jonë: thjesht, vdekja vjen. Kjo
është e vërtetë, por në të njëjtën kohë dhe e pavërtetë, dhe, ka
fort mundësi, që pikërisht e vërteta të mos qëndrojë këtu - së
paku ajo e vërtetë, të cilën ne e provojmë në botën tonë, të cilën
e masim me veprimet tona dhe me praninë tonë në të. Ajo që më
shtrëngon të zhdukem nga bota, nuk mund të ma garantojë në
këtë botë asgjë, çka do të thotë, se në një farë mënyrë nuk është
e sigurtë, nuk është e garantuar.
Kjo do të thotë, se askush nuk është i lidhur me vdekjen me
marrëdhënien e provës së vërtetë. Askush nuk është i bindur në
vdekjen e tij - domethënë askush nuk e vë në dyshim vdekjen,
por edhe ta mendojë këtë vdekje të provuar mund ta bëjë vetëm
përmes dyshimesh, sepse të arsyetosh vdekjen - do të thotë të
fusësh në mendimin tënd diçka jashtëzakonisht të dyshimtë, një
jo-provë torturuese, që të mund të mendosh qartë vërtetësinë e
vdekjes, ne sikur na vjen të kridhemi me mendje në të dyshimtën
dhe të pavërtetën; në atë pikë, ku në sforcohemi ta shestojmë
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atë, mu sikur duhet të shkatërrohet jo vetëm truri ynë, por
edhe fortësia dhe vërtetësia e vetë mendimit. Së këndejmi n a
del, që megjithëse njerëzit rëndom nuk mendojnë, i shmangen
mendimit mbi vdekjen, - është e qartë, që duke u përpjekur
të fshihen, t’i ikin, - por asaj mund t’i ikësh vetëm sepse vetë
vdekja në vetvete është një arrati e përjetshme nga vdekja,
është fshehja më e thellë.
Kësisoj, të fshihesh nga vdekja - është në
njëfarë mënyre po njësoj si të fshihesh brenda saj.
Kësht, mundësia për të vdekur pushon së qeni një çështje e
pakuptimtë, dhe bëhet e qartë, që qëllimi i njeriut mund të jetë
kërkimi i vdekjes si mundësi. A mund të vdes vallë? E kam vallë
një mundësi për të vdekur?Një pyetje e tillë ka peshë vetëm
atëherë, kur të gjitha shtigjet që të nxjerrin jashtë rrethit vicioz
janë mbyllur. Sapo njeriu përqendrohet i gjithi në vetvete, në
vërtetësinë e cakut të vdekjes, atëherë ai fillon të kujdeset, të
kërkojë rrugë, që ta bëjë të mundshme vdekjen. Ai nuk mjaftohet
me faktin e përgjithshëm të të qenit i vdekshëm - ai e kupton, që
duhet të bëhet i tillë, të jetë i vdekshëm dyfish, në nivelin më të
plotë e më të fundëm.
Në perspektivën njerëzore vdekja - është jo ajo, që na është
dhënë, por ajo, të cilën duhet ta krijojmë, është detyra, të cilën
ne e marrim përsipër në mënyrë aktive dhe e cila bëhet burim
i aktivitetit dhe pushtetit mbi veten tonë. Njeriu vdes, por në
varësi të vdekjes së tij njeriu është, ai është i lidhur fort me
vdekjen e tij dhe vetë e përcakton këtë lidhje; ai e krijon vdekjen
e vet, e bën veten të vdekshëm, dhe me këtë akt i jep vetes
mundësinë të krijojë kuptimin dhe të vërtetën.
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li Podrimja i kthehet sot tokës shqiptare të Kosovës.
Përgjithmonë. Që nga vitet e hershme të djalërisë ai qe
mësuar më kërcimet nga Ura e Shenjtë dhe shkëmbinjtë
e Gjakovës për t’u kredhur në ujërat e Drinit të Bardhë, e
mandej, në tërë ish-Jugosllavinë. Kampion. Fis kampionësh. Në
këto kërcime e kredhje, poeti i ri shpiku një qark të fluturimeve
dhe rënieve në prehrin e tokës së Kosovës, “gjakut që nuk
falet”, një qark fuqidhënës i trimërisë, guximit dhe burrnimit të
parakohshëm, prej majave të larta drejt zemrës së Atdheut. Në
një nga këto kredhje, siç thonë, ai u zhyt në gjirin e Ulqinit dhe
shpëtoi nga kthetrat e vdekjes shoqen e tij të zemrës, Fitoren.
Me kohë, këto fluturime pindarike i vazhdoi nëpër të gjitha viset
e etnisë sonë, tashmë mbi pegasin e muzës së tij elegjiake në
kërkim të lavdisë e zulmës së shqiptarëve të lashtë. Kur nuk
kishte vend për hedhje e zhytje, Ali Podrimja vraponte, kudo
që të ndodhej, me mbërrijtë e me prekë misterin e gjallërisë së
fushave e pyjeve. Ishte Atlet i përjetshëm. Fëmijë i Lëvizjes. Si
nga zemra e filozofisë së Heraklitit.
Gjatë qëndrimit tim në shtëpinë e Hajnrih Bëlit në
Langenbroih, më 2003, vendalinjtë më thoshnin: “Ka qenë
një poet shqiptar kësoane, që e përshkonte çdo mëngjes
me vrap pyllin nga skaji në skaj». Nuk e pata vështirë t›ia
qëlloja se kush ishte. Dhe tash më bëhet sikur e shoh edhe
vrapimin e tij të fundit, përtej lumit të vogël të Lodevës, drejt
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fashës së errët të pyllit, të cilës, në atë mëngjes të amullt
e zabullitës korriku, duhet t›ia ketë ngulur sytë si shpresë
për ripërtëritje, si mundësi rigjallërimi të kurmit e mendjes.
I shqetë në mjedise tavolinash e sallash, me vështrim të
shqetësuar sikur të gjendej në zgrip humnere, ai sikur nuhaste
njëfarë kurthi.
Poeti Ali Podrimja kishte një ndjeshmëri të mprehtë ndaj
rutinës, qëndrimit të gjatë në një vend, ndaj mërzisë orale
prej folësve pedantë, nëse nuk flitej ndonjë gjë thelbësore mbi
poezinë apo atdheun. Përndryshe ai ngrihej, largohej, shmangej.
Diç e njohur dhe e përafërt me mërzinë që shkakton monotonia
e stilit. Kur shfaqej në mjediset letrare, ata që e shihnin për herë
të parë dhe që e kishin pandehur shtatvigan, mësonin shpejt se
ideja e përmasave gjigante vinte përthellë tij, në zërin e dendur,
të ulët e pëshpëritës që shpërhapte rreth vetes fjalë me peshë
enigmatike, vargje që spikasnin me atmosferën e tyre në zonën
e dendur të heshtjes, hapësirës që duhej mbushur me meditim.
Në këto mjedise letrare gjithmonë ishte i rrethuar nga miq
e adhurues, të cilët mund t›i merrje për gardianë të tij dhe të
cilët vetë nuk ndjeheshin asnjëherë të sigurt, se nga momenti
në moment, mund t’u shpëtonte me një kërcim çlirues.
Por ky i mbrami, ishte kërcimi më i madh i poetit 70 vjeçar dhe
kredhja e tij më e thellë, tashmë prore e pambërrijshme për ne,
në zemër të Europës, në mes të Festës së tij, të cilën ai “e mori
përgjithmonë me vete”.
Me çdo fluturim e kredhje të tij, Podrimja ynë sikur
ravijëzonte kufijtë e Atdheut dhe përcaktonte vektorin, kahun
e rrugëtimit tonë të hallakatur nëpër labirintet e kohërave
dhe historisë. Ky ishte rekordi i ri i papritur i Podrimjes sonë,
dhe kredhja e tij e re befasuese, aq e fortë, sa për pak kohë na
humbi sysh. Por mos u besoni shakave të Podrimjes: e kemi
gjithmonë në krah, përbri, përpara, duke na prirë në mjegullat
e përkohshme; zëri i tij do të kumbojë me jehun e vet tronditës,
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të esëllt, sentencial e profetik, ashtu siç kumbon trolli ynë
nën këmbët tona në çastin kritik të orës së ligë. Ali Podrimja
ishte orakull i shpirtit të kombit. Nuk njihte gëzim vetjak nëse
ky gaz nuk ishte i plotpjesëtueshëm me gazmendin e kombit;
nuk njihte dhimbje e lot vetjak, nëse këto lot nuk vinin nga
thellësia vajtrazuese e shpirtit të kombit; nuk njihte shpresë
vetjake, përpos galdimit e haresë shpirtërore kombëtare. Nëse
poeti është shuma e përbashkët e gazavajeve të një etnie, Ali
Podrimja mbetet sizmografi më besnik i regjistrimeve më të
holla të zemrave tona në një zemër të përbashkët, që përbën
Orën e Atdheut.
Ndoshta ishte ekzemplari i fundit i asaj race poetësh, te
të cilët, tërë jeta, të gjitha rravgimet kanë një vazhdimësi të
pandërprerë - si vizë lidhëse e një fjalie monologuese mbi fatet
hamletiane të atdheut. Poet e asgjë tjetër! Gjatë gjithë frymimit
prej vdektari - yll rojë mbi fatin tonë. Madje edhe atëherë, në
dhimbjen vetmitare kur humbja e atit për birin e çan zemrën
e burrit katërsh. Edhe atëherë është vaji burrëror i humbjes së
Atit për Birin që “vdekjen nuk e nënshkruan”, vaj i qetë, vetanak, i
përmbajtur, me zona të errëta nga zgavrat më të fundit të shpirtit,
që ringre tek metafora e pikëllimit humbjet e përjetshme të gjithë
etnisë sonë: vajtim i thellë e i thatë në mes të botës moderne,
me trena, metro e avionë supersonikë - vajtim për plakjen e
vdekjen e mundësisë, që Biri “ta hedhur gurin më larg se unë”.
O Burrë i Dheut, ti gjithçkaje ia arrite! Dhe kumtin e vajtimit dhe
gazin e fitores e triumfit e solle në pragun tonë, për të na parë
me sy të picërruem nga ajo visore e mjegullt ku u fshehe! Na
le një pajë mijëra vargjesh, se si të ëndërrohet e shpresohet në
epiqendër të zisë. Na le sekretin e mbijetesës, se si të ngrihemi
edhe atëherë kur zemra rrëzohet në gjoks nga dëshpërimi.
Ti nuk je më poet i Kosovës, por zëri i ngjirur nga dhimbjet e
rrëmetet, që nga Guri i Prevezës së çamit e deri tek plakat e
veshura me të zeza, që zbresin rrëpirat e Rekës për t›u çmallur
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me vdekurit e tyre, në një vajtim të pastër shqip. Je dhe zëri
i thellë kushtrimtar nga bedenat e kullës së Balshajve në kala
të Ulqinit, që bën rojë mbi viset e atdheut që po tkurret. Dhe i
arbëreshit që di të vrasë enigmën e sfinksit të maskuar brenda
ujkut. Kërcimi yt kësaj radhe na braktisi, duke na lënë në krye
të një udhe, të cilën, edhe nëse e humbim për pak, na e kallëzon
zëri yt, që na shoqëron i prajtë, si në një lojë kukafshehthi. Ku
je mixha Ali? Pse s›na lë një shenjë ku të të gjejmë? Shenjë?! habitesh ti. Dhe hesht plot nënkuptime, me atë buzagaz ironie
që t›u shfaq viteve të fundit. Po, ne tash dimë të të gjejmë me
instinkt e tahmin, sipas mësimit tënd të vazhdueshëm. Dhe ia
kemi një farë ideje të saktë se ku je... Të shohim... të shohim të
zënë përdore me Lum Podrimjen, që të pret i përmallur brigjeve
të lumenjve të Europës, që nga 29 shtatori i vitit 1982.
Ti shkon me u bashkue me të tjerë, në tjera horizonte. Shket
mbi materien ujore të atdheut me velat e fryra të anisë liburne,
që ti e pagëzove një ditë “Ishulli Albania”. Malli të ka marrë e
lypet pak me kuvendë për lajme t’gëzueshme me miqtë e tu
të shpirtit: Martinin Camajn, Azem Shkrelin, Anton Pashkun,
Ibrahim Rrugovën, me mikun e fëmijnisë, Din Mehmetin e sa e
sa të tjerë...
Ti dijshe me i pagëzue me emën të saktë e të pashqitshëm
të gjitha ndjesinat që na rrënqethin kurmin; ti dijshe me i
pagëzue shqip të gjitha ndjenjat e shestimet tona; ti dijshe me
ndërtue me to thurimën e pavdekshme në qelqet e pavdekësisë
shqiptare - një pëlhurë tingujsh me shijen e njelmë të lotit
e të gjakut, të gazit e haresë, por edhe të ironisë së hidhur.
Dijshe me i paguezue të gjitha regëtimat shqip, me tonin e
përmbajtun e të errët të kangës tande. Dijshe me paguezue
kaosin shqiptar me emna të saktë - piketa disiplinuese. Deri
tek emnat e njerëzve. “Emni, mixhë, asht një kopsë që e
mbërthen realitetin, me mos t’u tretë fir ndër duer”. E mbaj
mend këtë frazë sentenciale që ma the në maj të këtij viti, në
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mitingun e poezisë në Gjakovë, kur më pyete për vajzat e mia,
me emnat, të cilët ua kishe dhanë ti, mixhë. Emnat e fëmijve që
ke pagëzue mixha Ali janë të shumtë e ti, as nuk i numëron dot.
Prandaj, herën e fundit, kur u takuam me 5 qershor në Panairin
e Librit në Prishtinë, të thashë, se ndër të tjera, ti mixha Ali,
do të mbetesh në kujtesën tonë edhe si “Shën Ali Pagëzori”.
Ti qeshe dhe unë s’kisha si me e dijtë, se shumë shpejt kishe
me e ba atë kërcim të mbramë në pafundësi e me mbetë prore
mes nesh, Kujtesë... Ndërgjegje dhe Kujtesë. Je ngatërrue për
pak ndër folje të kohës së shkueme. Në stilin tand. Për pak...
mandej sërish të kemi në të tashmen tonë të përjetshme.
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LAMTUMIRË SHQIPTARE PËR FILIPPO
BETTINI‐n

1.

U

pikëllova shumë pas mesazhit telefonik të Blerinës:
“Filippo Bettini vdiq sot...”. Nuk bëhet fjalë thjesht për
vdekjen e një 62-vjeçari, një të njohuri në vargun e pafund
të njohjeve, që shorti na i sjell dhe kujtesa rreket t’u gjejë një
vend, një domethënie të pashkatërrueshme, nëse përndryshe
- me kohën që vë përposh male dhe luanë - nuk ia ka dalë t’i
zbehë e vagëllojë fytyrat e tyre në fantazma mjegullore. Fill pas
një grimë topitjeje, përgjatë gjithë mbrëmjes, nuk m’u shqit
profili i qartë i dandy-t aristokrat 55 vjeçar, ashtu siç e kisha
njohur unë në verën romane të vitit 2005, veshur thjesht e me
shije të paspitulluar, një kompromis i butë midis stilit klasik dhe
shpërfilljes altruiste.
Profesor Bettini kishte një aurë që përhapte një prani
qetësuese; bashkëbiseduesi e ndjente këtë menjëherë, nën
vështrimin e thellë e përshëndetës të syve të butë e të kaltër. Ishte
i gjithi përqendrim, a thua se rrekej të përthithte dhe nuancat e
më të holla të fjalëve-gjesteve të tua. Më pati lënë mbresë të thellë
konstrukti masiv i kafkës së tij, thuajse pa flokë, që më përqasej me
atë të Mishel Fukosë, por mbi të gjitha - buzëqeshja e tij, që shkrihej
në një pikë të ngulët me vështrimin e syve kaltëroshë, një buzagaz
i habitur, fëmijnor, që shpërhapej prej së brendshmi në rrathë
koncentrikë dhe derdhej e rrezatonte edhe jashtë tij. Gjatë gjithë
kohës 13 ditore në Festivalin “Mediterana” që drejtonte, e kam parë
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të gjente momente për secilin, të shkëputej nga shoqëria e pandarë
e mamasë dhe bashkëshortes (përndryshe dhe koleges së tij në
La Sapienza) dhe t’u avitej t’u kushtonte vëmendje të posaçme
çdocilit prej poetëve të huaj, të gjente me ta temën e parapëlqyer
të kuvendimit. Gjithë kohën tjetër, para performancave poetike në
Romë, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinela, Anzio, Lavinio, Nettuno
- profesor Betini-n e shihje të rrethuar me bashkëpunëtorët dhe
asistentet e tij - Blerina Sutën, Cristiana Muto, Camilla Marino
etj. N’ato çaste ai njëmend shndërrohej në një “njeri orkestër”.
Filippo Betinni, një ndër miqtë më të sinqertë e të përkushtuar
të shqiptarëve, vdiq më 28 korrik 2012. Në email-in e dërguar
Blerina më njoftonte se një ditë më parë Bettin-i i kishte telefonuar
për të mësuar më shumë mbi rrethanat e vdekjes së poetit Ali
Podrimja, të cilin ai e pati dashur e vlerësuar aq shumë, sa u bë
dhe bashkëpërkthyes i librit të tij të vetëm në italisht (“Deserto
invasivo, 2007, De Angelis). Kishte vdekur po atë natë nga një
infarkt. I mistershëm ky përkim i vdekjes së dyfishtë: të poetit dhe
përkthyesit të tij.
2.
Përse vallë t’i interesonin shqiptarët një profesori roman
të La Sapienza-s, këtij teoricieni, studiuesi e kritiku të famshëm
letrar të neoavangardës? Së bashku me Francesco Muzzioli-in,
Marcello Carlino-n, Aldo Mastropasqua-n, Giorgio Patrizi-n,
Filippo Bettini përndezi debatin letrar italian e më gjerë të viteve
‘70 me inkursionet teorike e analizat e mprehta interpretuese të
krijimtarisë së Gramsci-t, Edoardo Cacciatore-s, Paolo Volponiit etj. Më vonë, në vitet ‘80-90 kemi një arrati pasionante të
Betini-t në kërkim të fillit të Ariadnës -një rindërtimin i historisë
së Romës , përmes poezive të shkruar përgjatë kohërave, duk
u shndërruar një guidë intelektuale erudicioni e meditimi mbi
marrëdhëniet e muzave me qytetin e përjetshëm.
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E pra, ky bir i qytetërimit, bashkëpunëtor e redaktor revistash
shkencore, themelues dhe drejtues i Festivalit Ndërkontinental
“Mediterranea”, botues i katalogjeve poetike në gjuhët origjinale
dhe italiane, përse interesohej për kulturën shqiptare, për
praninë dhe përfaqësimin e saj në ballafaqimet më të larta me
kulturat e tjera të kontinentit? Fare pak gjëra dija mbi Filippo
Betini-n. Isha student në Institutin “Gorki” kur emrin e tij ma pati
përmendur për herë të parë studiuesja dhe kolegia ime, Blerina
Suta. Edhe këtë herë kishte qenë profesor Bettini që i kishte
sugjeruar koleges sime “të zgjidhte e të përkthente një poet të
ri shqiptar” për të marrë pjesë në Konkursin Ndërkombëtar të
Poezisë “Tivoli”, që mbahej në Romë. Dy vite rresht u përfaqësova
në atë Konkurs, duke zënë dy herë vendin e dytë. Në të dyja herët
në juri kishte qenë një profesor i La Sapienza-s me mbiemër Nishi,
që kishte ngritur kartonin me zero pikë, përkundër vlerësimeve
maksimale të jurisë.
Ky profesor shqiptarofob, kishte një bindje për prejardhjen
e tij të largët serbe, nga qyteti i Nishit. Gjesti i tij e kishte
lënduar shumë Bettini-n. Për mua mbetej e habitshme, përse
i afronte dhe i ndihmonte shqiptarët profesori roman. Mos
vallë, thjesht, për një farë hoby ekzotik? Përse këmbëngulte
të tërhiqte sa më shumë studentë shqiptarë në La Sapienza
e mandej, t’i udhëhiqte në studimet pasuniversitare? Mos
ndoshta nga një mëshirë humane, duke ditur historinë në zgrip
të mbijetesës së shqiptarëve? Përse kur ishte President i çmimit
prestigjioz“Ferronia” ai ia dha këtë çmim Ismail Kadaresë në
1999, pikërisht para momentin historik të bombardimeve mbi
Serbi? Përmbledhja e përvjetorit të dhjetë të këtij çmimi, për
vitin 1999 ka si titull një varg të poezisë së Podrimjes: “Quel dio
che non avemmo”. I papranishëm në takim me motivin “jam i
zënë për të varrosur të vdekurit e mi”, Podrimja i dha ngjyrën e
tragjedisë ballkanike kësaj ngjarje të zhvilluar në Campidoglio,
pikërisht kur ngjitur, ne “Altare della Patria”, ngriheshin flamuj
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protestash kundër bombardimeve. Përse vallë këmbënguli aq
shumë profesor Bettini të nguliste në kulturën italiane autorët
shqiptarë, duke marrë vetë pjesë në përkthimin e krijimtarisë
e mundësimin e botimeve të poetëve shqiptarë F. Arapi, V. Zhiti,
A. Podrimja, A. Tufa, G. Hajdari? Mos vallë, si njohës i hollë i
historisë, ky shkencëtar italian ndjente ndofarë pendese për
vitet tragjike të pushtimit të Shqipërisë nga bashkëkombasit
e tij fashistë? Por kur në edicionin e Festivalit “Meditteranea”
2009 që ai drejtonte, nxiti e mundësoi në qendër të Romës një
Ekspozitë rrëqethëse me masakrat, varret masive, fëmijët dhe
femrat e hedhura puseve, rrënojat e shkatërrimet në Kosovë,
e sidomos me varganët apokaliptikë të të dëbuarve shqiptarë
nga ushtria, policia dhe paramilitarët serbë, pra, kur Ekspozita
e krimeve serbe në Kosovë iu ekspozua mijëra vizitorëve të
llahtarisur nga gjithë Europa dhe kur ambasadori serb në Romë
e paditi në gjykatë si “nxitës të urrejtjes ndëretnike”, atëherë po,
them se dija diçka për këtë shqiptardashës e shqiptarmbrojtës,
që vepronte i vetmuar, në kokë të vet e për kulmin e kënaqësisë
që i jepte një lidhje e fortë, e vjetër dhe e fshehtë, e siç do ta
shohim, lidhje edhe familjare me Shqipërinë dhe Kosovën.
3.
Amfiteatër antik në gjirin e detit Tirren. Në programin e
Festivalit, në Lavinio, atë mbrëmje gushti me hënë thuajse të
plotë, në orën 11 të natës do të lexoheshin për 1 orë e gjysmë
pjesë nga poema e Virgjilit “Eneida”. Asnjë dritë, përveç rrezeve
të plota të hënës. Sipas Virgjilit dhe shkrimtarëve romakë, në
atë gji deti thuhej se kishte zbritë sefte në tokën romane Eneu,
duke e braktisur Kartagjenën dhe mbretëreshën e saj Didona, në
emër të themelimit të dinastisë së tij lavdimadhe perandorake.
Ishte qetësi e përkryer para fillimit të leximeve: vetëm llokoçitja
e dallgëve të detit dëgjohej tej mureve të amfiteatrit. Mandej
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zërat e aktorëve në latinisht dhe italisht, nën hënën e ulur
mbi det, krijuan efektet e magjishme të një transcendence
metahistorike. Soara u bënë fir shekujt; udhëtimi i ngadaltë i
Eneut, si shigjeta e Eleatit; ankorimi në brigje, mandej - zbritja
dhe pesha tragjike, solemne e rrëmeteve të bartura të Trojës
- dridhej e shpleksej nën ritmet e dallgëve dhe hekzametrit
latin. Jehu e kumbi i kësaj ligjërate shtrohej e tëhollej filigranë
në muzikalitetin e përjetshëm dadaist të italishtes. Kur mbaroi
magjia u zhvendosëm në qendër të qytetit, një shesh tipik
mesjetar, stërgjyshi dhe arketipi i të gjitha qyteteve të vjetra
europiane. Në mes të këtij sheshi qe shtruar gostia me gjithë
bujarinë e parajsës gastronomike italiane. Erdhi nga dikah
makina që solli mamanë e profesor Bettin-it. Ajo ishte një plakë
84-vjeçare, bionde, me taka e shtatlartë, e stolisur nga vargje
stringlash xixëlluese, si një perandoreshë.
Më kishte bërë përshtypje përshëndoshja që i bënte i
biri: ai i dilte para, i zgjaste dorën të zbriste nga makina dhe,
mandej, ia puthte dorën dhe e vinte mbi zemrën e tij, duke e
parë drejt në sy. Edhe atë mbrëmje, e ëma, së bashku me të birin
dhe bashkëshorten e tij, u ulën bashkë. Pak e fije, në disa prej
tavolinave filloi kënga. Këndohej në gjuhët nga vinin poetët.
Në tavolinën tonë ku qemë ulur unë, Blerina, Gëzim Hajdari,
një violinçeliste shqiptare dhe një emigrant nga Lezha - kishte
qetësi. Dhe me sa duket, ne nuk kishim ndërmend ta provonim.
Nga tavolina e profesor Bettin-it, kundruall, pashë të ngrihej e
ëma. E drejtë, shtatlartë, me një ecje të sigurt e disi nervoze,
nën kërcitje takash e tringëllima xhinglash, ajo po vinte drejt
nesh. Dhe njëmend u ndal para tavolinës sonë. Na përfshiu me
një vështrim të sertë e blu dhe ashtu, me duart në bel, na foli
qortueshëm me një shqipe të pastër: “Po ju, pse nuk këndoni?
Këndoni pra! A jeni shqiptarë, a ç’jeni!?”. Mbeta i ngurosur nga
habia. Si ka mundësi... mamaja e Bettin-it foli shqip, a qe shajni
e gjitha kjo...? Blerina më tha shkurt: “Ta shpjegoj më vonë”. Por
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plaka vazhdonte të na shihte me qortim dhe priste përgjigje.
Atëherë, thjesht sa për të dalë nga heshtja, i thashë: “Po çfarë
doni të këndojmë, zonjë?”. “Këndoni, - tha ajo, - s’ka rëndësi se
çfarë... këndoni: “Bini toskë e bini gegë/ si dy rrfe qi shkojnë tue
u djegë!”. Pastaj po me atë hap solemn u kthye tek i biri.
4.
Për fat të keq e kam harruar emrin e mamasë së Filippo
Bettin-it. Vajzë e vetme prindërish intelektualë, në moshë fort
të re ajo ra në dashuri me studentin e Akademisë Ushtarake
Xhemal Rexhën. Nuk dihet gjë rreth këtij ish-oficeri me fat
tragjik të Mbretërisë shqiptare, por rastësisht, kur ia pata
treguar këtë histori gazetarit të njohur Besnik Dizdari, ai
më siguroi që Xhemali ka qenë bash vllau i Zekria Rexhës,
intelektual, politikan e patriot shqiptar, që u përjashtua nga
parlamenti jugosllav për konfrontimin e hapur që pati në
një seancë në lidhje me të drejtat e shqiptarëve të Kosovës.
Më vonë e dëbuan në Shqipëri ku vuajti për një farë kohe
internimin, mandej, pas lirimit, ka qenë profesor i frëngjishtes
në Liceun artistik. Prej Zekria Rexhës na ka mbetur përkthimi
i parë i jashtëzakonshëm në gegnisht i kryeveprës së Gustav
Floberit «Zonja Bovari». Po për të vëllain, Xhemalin, nuk
kam arritur të gjej ndonjë të dhënë, përveç asaj që dihet.
Studenti i ri, Xhemal Rexha, i dashuruar marrëzisht me vajzën
dhe i refuzuar nga prindërit e saj, vendosi ta rrëmbejë atë në
mbarim të studimeve. Në fund të viteve ‘30 çifti i sapomartuar
u vendos në Tiranë. Xhemali filloi karrierën ushtarake në
Ushtrinë Kombëtare të Mbretërisë. Pas një viti u transferua
me nusen e tij të re në Korçë. Atje u lindi dhe djali i tyre, Luani.
Ishin shumë të lumtur. Fëmija nuk kishte mbushur 2 vjeç kur
Italia e Musolinit pushtoi Shqipërinë. Thonë se në një nga
ditët e para të pushtimit, kolegët e tij i hidhnin përditë nga
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një fjalë të rëndë: “Gëzohu zotni Xhemali, gëzohu! Të erdhi
më në fund dita jote! Gëzohu e bëj sehir, me gruen e tët bir,
se për këtë ditë je lutë e mundue!”. Për oficerin e ri kosovar
të Ushtrisë Kombëtare, këto fjalë e kishin mbushur kupën.
Kthehet në zyrën e vet, shkruan një letër të shkurtër lamtumire
për miqtë e ngushtë me amanetin: “Ma vrisni djalin. Gruen,
gjeni mënyrën e ma ktheni tek prindët e vet.” Kuptohet, miqtë
ia plotësuan veç gjysmën e amanetit: gjetën një avion dhe e
nisën për në Romë gruan e të ndjerit, bashkë me djalin, Luanin.
Në vitet e vështira të pasluftës, në përpjekjet për mbijetesë,
është pikërisht ky Luan (që kurrë nuk e përshtati emrin
në Leone), që luan rolin vendimtar në mbajtjen e familjes.
Gjatë gjithë jetës ai punoi gazetar i ANSA-s nga Parisi. Pas
martesës së dytë, ai ishte shumë i lidhur me të vëllanë,
Filippo-n, një lidhje ideale, e ndërsjelltë. Kur Filippo-n e
vogël e pyesnin “çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh?”, ai
përgjigjej: “Luan!”. Këtë dashuri, ata e ruajtën gjatë gjithë jetës.
Edhe tani, thoshte Blerina, kur pret të vijë Luani nga Parisi,
profesor Bettin-i e spastron agjendën nga të gjitha detyrimet,
për të ndenjur me të vëllanë, të cilin vazhdon ta ketë kult.
Profesor Filippo Bettin-i ëndërronte të vinte në Shqipëri. Jo
thjesht si vizitor, por si njeri i kulturës. Për fat të keq dy ftesa
zyrtare në vitet 2001 dhe 2005, njëherë nga Bashkia e Tiranës
dhe herë tjetër nga MTKRS u anuluan, meqë aktivitetet ku qe
ftuar, dështuan. Ky shqiptardashës nuk arriti ta shohë vendin
për të cilin kishte dhënë kontributin e tij plot dashuri. Tani që
Filippo Betini nuk është më, jo vetëm për kujtimin e dashur që
ka lënë tek unë, por në emër të gjithë atyre shqiptarëve që ka
ndihmuar dhe çështjeve shqiptare që ka përkrahur, na takon të
vëmë dorën në zemër, dhe të mbushur me mirënjohje për këtë
bir të tokës romane, që na deshi pa kërkuar të duket, t’i themi:
Lamtumirë mik! Paqja e Zotit qoftë me ty!
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Shkrimtarët gjithnjë u shmangen pyetjeve që kanë të bëjnë
drejtpërdrejt me deshifrimin e domethënieve të fshehura
në veprën e tij. Jo se shkrimtari nuk është në gjendje të
formulojë një mendim a një qëndrim të caktuar, por se kjo do ta
detyronte atë të kridhej në një shtjellë shpjegimesh të pasosura,
që janë gjithëherë të pamundura e të pamjaftueshme, shpesh të
njëvlershme me “rishkrimin nga e para” të veprës. Prandaj, për
veprën letrare nuk është mënyra më e mirë t’i drejtohesh për
sqarim autorit të saj, ndonëse askush s’e ndalon shkrimtarin të
shkruajë, nëse do, komente e analiza mbi veprën e vet.
Veçse kjo ndërmarrje e vështirë bart gjithmonë njëfarë
rreziku. Cili është rreziku? Pikërisht përkapja e këtij rreziku
na çon drejt një zone memece, pasi është elementi irracional
ai që i paraprin krijimit letrar dhe, i cili, nuk i dorëzohet dot
një gjuhe përshkruese, racionale. E, meqë në këto mistere
të krijimit fjala racionale nuk e mund, nuk e përkap, nuk
e shteron imazhin irracional që paraprin në zanafillë të
krijimit artistik, me lejoni të përdor një metaforë analogjike.
E pyetën njëherë Dyzetkëmbëshin: “Nga cila këmbë e filloni
lëvizjen”? Atëherë Dyzetkëmbëshi u mbyll në vetvete në kërkim
të përgjigjes dhe, përveçse nuk arriti ta gjejë, ai pas kësaj harroi
edhe të ecë. Kjo më së paku na bën me dije se krijimi është një
sferë njohjeje apriori, një botë instinktive dhe se instinkti është
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irracional, nuk i jepet shpjegimit. Ndoshta për ta zgjeruar edhe
pak analogjinë tonë, duhet t’i drejtohemi njërit prej miteve më
të mistershme - mitit mbi Orfeun. Orfeu, siç e dimë, zbret në
Had për të sjellë në dritë të dashurën e tij, Euridikën dhe, siç
i është thënë, duhet të prijë drejt dritës pa e sjellë kryet prapa
në errësirë. Por kurioziteti dhe dyshimi se mos po e tallin, e
shtrëngon Orfeun të kthehet e të shohë. Euridika vdes për herë
të dytë dhe këtë herë Karonti nuk lëshon pé. Euridika është
ajo lëndë që po mbruhet në terr e fshehtësi, në njëfarë procesi
ezoterik, të cilin vështrimi survejues e zhbën në asgjë. Euridika
është krijimi në ngjizje, itinerari i tij nga errësira në dritë, ndërsa
vështrimi i parakohshëm e vret. Me imazhe të ngjashme janë të
mbushura rrëfenjat magjike popullore mbi zanat, shtojzovallet
apo floçkat, të cilat, në akord me besëtytninë, nëse i survejon në
“privatësinë” e tyre, të “shitojnë”.
Letërsia është një botë tepër demokratike. Ajo i jep
mundësinë e shfaqjes çdo lloji, çdo tipi të krijimtarisë, sikundërse
ka dhe mitet e veta ndikuese e shtypëse. Nuk është e thënë që
një metodë, e cila del e suksesshme për një shkrimtar, të ketë të
njëjtin sukses te të gjithë të tjerët. Shekulli XIX dhe XX kaluan
nën shenjën e kultit të realizmit (apo më saktë, të realizmave)
me patosin e tij të objektivitetit dhe njohjes së realitetit. Tani ky
besim është lëkundur nën përvojat e një morie shkrimtarësh si
Xhojsi, Prusti e Kafka. Hulio Kortazari e thotë: “Qysh në moshën
time të hershme, kam pasur ndjesinë që realiteti nuk ishte ajo
çka më tregonte mësuesja e nëna e që unë mund ta vërtetoja
duke prekur ose duke nuhatur, por se kishte edhe ndërkallje
të vazhdueshme elementesh që nuk përkonin, nga ndjesia
ime për ta, me atë lloj sendesh”. Zanafillat e shumë veprave
të famshme kanë qenë ëndrrat, parandjenjat, vegimet. Shtysa
për t’i shtjelluar dhe shpjeguar në një gjuhë më të kapshme ka
çuar në plazmimin e një vepre letrare. Desha të them se ndjesia
jonë e realiteteve nuk përkon me metodat e njohjes dhe me
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çfarë ofrojnë doracakët e tyre. Po kështu dhe për temat: Një
shkrimtar mund të jetojë tërë jetës brenda mureve të një qelie,
por atij nuk do t’i mjaftonte tërë kjo jetë, edhe pse i izoluar nga
“realiteti”, për të shteruar pasurinë e paçmuar të imazheve të
fëmijërisë. Ne nuk do ta dimë asnjëherë me saktësi se ku e merr
burimin vepra. Për të vënë në dyshim të vërtetat e realizmit ala
tolstojan & Co dhe gjenezën fisnike të artit, kujtojmë poeten
Anna Ahmatova me vargun: “Sikur ta dinit se prej çfarë plehrash
lind poezia...”
II
Por i rikthehem sërish; të shkruarit nis duke qenë pothuaj
gjithnjë një ëndërr, një trill apo një prirje imagjinare. Por
ëndrra, dëshira, trilli nuk arrijnë të ngjizin veprën artistike në
qoftë se nuk kthehen në një mjeshtëri. Një mjeshtëri, çfarëdo
qoftë, kërkon një prirje të fuqishme dhe një praktikë të gjatë.
Një mjeshtëri është një detyrë, e cila shpeshherë rezulton e
lodhshme apo e mërzitshme për nga durimi dhe sforcimi i
vazhdueshëm që lyp, veç ka plot momente kur gjërat shkojnë
mirë dhe atëherë vjen shpërblimi i një çlodhjeje, që bëhet më e
këndshme ngaqë e ndjen të merituar, të paktën deri në njëfarë
mase.
Por ndryshe nga mjeshtëritë e tjera, edhe zeja po aq e
lashtë e shkrimit nuk është një zanat që transmetohet, ose
më saktë, me gjithë përpjekjet në këtë drejtim, ajo mbetet
e patransmetueshme, sepse nuk është imitimi formal i një
praktike. Më kujtohet, në fëmijëri, një grup vajzash të reja,
që i luteshin një gruaje në moshë: “A mund të thurni pak më
ngadalë, që të shohim si thur ti? Përndryshe ne s’po kuptojmë
asgjë”. Gruaja, pa e ngritur vështrimin nga thurja e trikos,
u përgjigj: “Mësojeni moj cuca: zanati nuk mësohet, zanati
vidhet”. Mesa kuptoj unë, thelbi i fjalëve të asaj gruaje, merret
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vesh, nuk aludonte për “vjedhje” në kuptimin banal të fjalës,
por për një aftësi “përkapjeje” të menjëhershme, instinktive,
larg demonstrimit imitativ. Diçka e përngjashme me inicimin.
Kështu dhe mjeshtëria e të shkruarit, nuk kufizohet thjesht me
një detyrë praktike, por me një dhunti të fshehtë, të brendshme,
që ta “rrëmben” zanatin nga dora. Edhe në qoftë se dikush
mëson njëfarë zejeje të shkruari, që garanton njëfarë niveli të
kënaqshëm profesionaliteti, përsëri kjo është e pamjaftueshme
nëse ai nuk e ka atë “Hyun e brendshëm” që është magjia e
shkrimtarit artist, i cili gjallëron formën e të shkruarit duke
i dhënë jetë autentike një bote të pavarur, që vetëzbulohet
përmes rrëfimit. Ja, pra, se ç’është shkrimtari: t’i japësh botës
një formë të kuptueshme emocionale përmes fjalëve.
Shkrimtari i përkushtohet një mjeshtërie më të lashtë e më
të dobishme nga ç’duket. Po ashtu, dhe shumë më të pasigurt.
Sepse në të, siç kemi këmbëngulur më lart, përvoja nuk na
ofron asnjë garanci dhe mund të ketë mospajtim skandaloz
midis meritës dhe vlerësimit. Shkrimtar i mirë e di se, pa
përkushtimin e tij, nuk do të mund të arrinte të krijonte asgjë me
vlerë, sikundërse e ka një ide që përkushtimi mund edhe të mos
garantojë cilësinë e rezultatit, ngaqë përvoja dhe përkushtimi
mund të çojnë drejt stërhollimit të ngurtësuar dhe parodisë së
vetvetes.
Megjithatë, duke i mbetur besnik vetvetes, pavarësisht
zhgënjimeve dhe shkurajimit para pasigurive të mjeshtërisë
në kohëra të këqija diktaturash, shtypjesh nacionale apo kaose
shoqërore, i vetmi shpëtim nga dëshpërimi është vetë përsosja
e mjeshtërisë. Vetëm në këtë gjë unë e shoh përmbushjen e
përgjegjësisë qytetare të një shkrimtari dhe kjo, mendoj se
është e pandryshueshme për të gjitha kohërat.
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III
Tundimi për t’iu kundërpërgjigjur flakë për flakë plagëve të
realitetit shoqëror me një vepër artistike, e cila mandej ta bëjë
shkrimtarin “zëdhënës” të sociumit që i takon, është një kurth i
rrezikshëm, po aq sa dhe banal. Kjo është një sëmundje e mjaft
shkrimtarëve të rinj, të cilët besojnë se, duke e kërkuar lexuesin,
do të projektohen në memorien dhe vetëdijen e tij. Por nga ana
tjetër, ata i largohen vetvetes. Ndoshta suksesi i menjëhershëm
i shtyn më tej në këtë rrugë të largimit nga vetvetja, ndonëse ky
sukses “popullariteti” nuk është jetëgjatë. Ai zhdavaritet shpejt
e më pas vjen hidhësira e zhgënjimit. Kjo rrugë nuk të çon te
lexuesi përveçse si një bujtës i përkohshëm. A nuk ndodhi kështu
me gjysmëhyjtë e letërsisë së realizmit socialist në letërsinë
tonë dhe të gjithë kampit ish-komunist? Ku janë tani ata qindra
shkrimtarë, veprat e të cilëve, më shumë se sa lexoheshin,
propagandoheshin me detyrim nga diktatura nëpër qendra pune
e prodhimi, në uzina e kooperativa, nëpër lagje e nivele shkollore
nga fillorja në universitet? Ku shkuan kolanat e famshme
me Serinë e Romanit të Zgjedhur (SRZ), Serinë e Tregimit të
Zgjedhur (STZ) apo poezinë e zgjedhur shqipe? I shohim përditë
të shkapetur ndanë udhësh nga bukinistët skaj trotuaresh, mbi
Urën e Lanës apo në kioska qosheve, por këta autorë, këta tituj,
nuk na ngjallin tashmë as keqardhjen e sinqertë njerëzore
që ndjejmë vetiu kur kalojmë përskaj muranave a vendeve
me pllaka përkujtimore të të vrarëve anonimë në aksidente
gjithfarësh. Ndjejmë po atë trishtim të ngjashëm me shpalimin
e kufomave për diell. Sepse ishte një ndërmarrje e çmendur,
absurde, e një shteti totalitar, që u angazhua me të gjitha mjetet
terrorologjike, për t’i zënë vendin Letërsisë, me diç artificiale, të
përkundërt me të, ndërkohë që shkrimtarët e vërtetë, veprat e
vërteta e mandej, lexuesit e vërtetë i vari, i pushkatoi, i torturoi
e terrorizoi, i mbylli nëpër burgje e i degdisi nëpër kampet e
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vdekjes e shfarosjes, duke ua mbyllur gojën e sytë me dhé.
Ne e dimë tashmë të vërtetën e kësaj përvoje të gjatë e tragjike,
që zgjati për gjysmë shekulli në kurriz të letërsisë shqipe. Dimë
se si u denatyrua ajo, duke u masakruar në kulmin e zhvillimit
të vet të mundimshëm, një zhvillim natyral e kombëtar, për t’ia
zënë vendin mandej me një produkt të importuar, një mish të
huaj, siç jemi të vetëdijshëm se qe socrealizmi i tipit sovjet, me
mutantë gjenetikë alla Terminator në vend të heroit normal
Por kodi i dhunuar i një letërsie nacionale, që ka pushuar
së qeni vetvetja për një kohë të gjatë dekadash, që ka pushuar
së përjetuari vetveten, paraqet një shëndet të brishtë imunitar
përballë sëmundjeve të kohës, përpos veseve të trashëguara.
Kodi gjenetik i një letërsie nacionale, të denatyruar e të
alienuar në sistem, “hakmerret”, si të thuash, për mospërjetimin
gjysmëshekullor të dramës, e cila do të vazhdojë ta përthithë
letërsinë tonë si vrima e një zgafelle me vakuumin negativ
në arkitektonikën e saj. E ndërsa letërsia jonë përpiqet të
vetëpërtërihet nga sëmundjet e vjetra, duke zhvarrosur ngadalë
të vërtetat e fshehura, ajo nuk ka arritur ende të zhvillojë
një sistem imun për përballimin e epidemive të reja. Ne po
shohim se me çfarë shpejtësie, segmente të fuqishme botuese
e multimediale, fabrikojnë e katapultojnë mite markash të reja
të shkrimtarëve kult, duke çorientuar përkohësisht sistemin e
vlerave, tregun, lexuesin e duke përjashtuar nga kjo maratonë
e çmendur mendimin e specializuar të kritikës e studimeve
letrare. Në këtë mënyrë, atë që bënte dikur propaganda e
Lidhjes së Shkrimtarëve me veprat e shkrimtarëve të Partisë, po
e bëjnë sot segmentet jo më pak propagandistike, të botuesve
e kompanive multimediale, me “shundin” kulturor masovik të
autorëve jo më pak të partishëm se baballarët e tyre dje. Por
s’duhet të merakoset shkrimtari i vërtetë as për këto katapultime
të panatyrshme, as për fatin e letërsisë; në rastin më të mirë,
sëmundjet vetëm se përforcojnë imunitetin dhe, ligjësitë letrare,
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që janë të përjetshme, veçse diferencojnë pa mëshirë shundin e
letërsisë masive nga letërsia serioze me vlera artistike jetëgjata,
duke e elitarizuar kësodore sferën e krijimit letrar me sistemin
e autorëve, veprave, studiuesve dhe patjetër, lexuesve.
IV
Pra, detyra e një shkrimtari mbetet ajo që ka qenë
gjithmonë: të përsosë mjeshtërinë dhe stilin e tij për të shkruar
sa më mirë, duke i mbetur besnik botës së tij të fantazmave
torturuese. Shkrimtari duhet t’i çlirojë e t’i mishërojë mandej
me gjuhën adekuate zërat e këtyre fantazmave, të cilat, duke
qenë të tij, janë njëkohësisht edhe të shumë të tjerëve, përderisa
shkrimtari është një nga qeniet e atij sociumi në të cilin është
mbrujtur. Është sociumi, shoqëria, që flet përmes shkrimtarit
me zërat edhe fatet e të gjallëve dhe të vdekurve, herë në solo
të vetmuara rrëfimesh e herë në kor. E kemi të pamundur të
abstragojmë nga këta zëra, ashtu sikundër e ndeshim këtë në
një poezi të Konstantin Kavafisit, “Zërat”:
Zëra idealë, të atyre që kanë vdekur,
a të atyre që për ne
kanë humbur si të vdekur.
Herë-herë ata na çuçurisin nëpër ëndrra
Herë-herë nga lukthi i mendimeve shpirti ynë i dëgjon.
Ata na sjellin një çast jehonën
e poezisë zanafillore të jetës sonë,
si një muzikë e largët që meket nëpër natë.
Detyra e shkrimtarit është të shpëtojë pikërisht memorien
e këtyre zërave, për të cilët flet Kavafisi, e që ne i ndryjmë
thellë vetes; janë çuçuritjet e tyre të dobëta që kërkojnë të
flasin përmes nesh, si një zgjatim i fatit të tyre të ndërprerë me
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kumtin e një pengu a shqetësimi për të paralajmëruar të gjallët
për diçka që nuk i lë të qetë në amëshimin e vdekjes; janë fijet
tona të dukshme e të padukshme të identitetit që na lidh me
këta zëra, që ata të flasin përmes nesh pa u shkapetur e mekur
nëpër natë, është shkrirja e natyrshme e zërave, e fateve të
tyre në një rrëke zërash të gjallë, në kërkim të një rrjedhe të
përbashkët shoqërore, etnike, kombëtare kah fytyra e panjohur
e ardhmërisë sonë.
Dhe në rastet kur kam shkruar, duke i vendosur mjeshtërisht
në çdo fjalë të pesë shqisat, pa i lejuar vetes as më të voglin
kompromis, kam shijuar n’ato raste vetminë shpërblyese të
krijimit, të panjollosur nga shqetësimi në ke apo nuk ke lexues,
apo nga frika se ndoshta do t’i humbasësh ata, duke shpërfillur
njëlloj si lëvdatat, si fshikullimet.
Përpos kësaj, edhe nëse nuk ke asnjë garanci për afirmim,
duhet dëgjuar urdhri i brendshëm i dhuntisë, që ka çdo
shkrimtar i vërtetë: të shkruash sepse duhet shkruar!
25. 04. 2014
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KUR SHPALLA SE DO TË BËHESHA
SHKRIMTAR...

- Ju jeni i njohur si shkrimtar, por shpesh shfaqeni edhe si
publicist në median qendrore. Kur e kuptuat që të shkruarit ishte
profesioni që donit të bënit?

P

Publicist jam vetëm atëherë kur dua të shfaq nervin tim
social, ose pse jo, thjesht për honorare, kur më kërkojnë
redaksitë. Shkrimtar kam dashur të bëhem që në klasë
të katërt, fillore dhe këtë e shpalla një pasdite dimri në fshatin
e lindjes, Sohodoll, kur im atë marangoz, po më mësonte të
zdrugoj ca dërrasa, me gjasën se do të trashëgoja zanatin e
tij. Nga një radio e vogël me bateri jepej radiodramatizimi i
romanit “Djaloshi zezak” të shkrimtarit amerikan Richard Rayt,
të cilin e kisha lexuar vetëm disa muaj më parë. Im atë e pa që
s’e kisha mendjen dhe më tha: “Ke ndërmend me mësu apo më
lodh kot? Çfarë don të bëhesh, e ke mendu?” I thashë: “Dua të
bëhem shkrimtar!”. Për çudi, im atë qeshi me të madhe: “Ha-haha”, sa u thye më dysh. Ai qeshte shumë rrallë. “Pse po qesh?”, - e
pyeta. “Po, pra po! Shkrimtar! Ha-ha-ha...! Don me u bá si atë
Gjergj Fishta... Po dije, se pisk do ta kesh punën. Shkrimtarët
i dënon partia!” Unë e kundërshtova: “Nuk është e vërtetë,
thashë: po Dritëro Agolli? Po Ismail Kadare?”. Ai po montonte
dy pjesë të zdruguara që i kishte shënuar me një laps plumbi
- njërën “m” dhe tjetrën “f” (më vonë kuptova se këto shkronja
shenjonin”mashkull” dhe “femër” për pjesët e montuara që
hynin njëra në tjetrën). Doja të më përgjigjet, dhe m’u përgjigj,

150

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

pasi mbaroi punën e përqendruar, bashkë me fërshëllimën e
një kënge me çifteli, që unë e njihja e që ishte “kënga e Mahmut
Dacit”. Pra, si mbaroi fërshëllimën, m’u kthye e më tha: “Ata nuk
i dënon Partia, se ata i këndojnë Partisë... Ti, edhe po i këndove
Partisë, nuk të zë besë kush, se je biri i një “reaksionari”, more
vesh?”.
Në fakt, mora vesh, por jo aty, dhe jo menjëherë... vite më
vonë, pak nga pak...
- Në veprat tuaja, veçanërisht në 4 romanet e vlerësuara lart
nga kritika (“Dueli”, “Fabula rasa”, “Mërkuna e zezë”, “Tenxherja”)
është e pranishme gjithmonë bota e fëmijës, personazhi-fëmijë, e
sidomos adoleshenti, përherë në marrëdhënie me babain (Atin,
në një kuptim metaforik). Cila është fëmijëria e shkrimtarit
Agron Tufa dhe ku e ka origjinën kjo fëmijëri dhe adoleshencë
që shtegton nga vepra në vepër? A mund të në jepni një rrëfim
ekskluziv, paksa më të zgjeruar se zakonisht?
-Të gjithëve na ka rastisur, të paktën njëherë në jetë, të kemi
mbajtur në duar një balonë... Balonë, jo balonë - tollumbace
mbase - nuk qëndron këtu problemi... I rëndësishëm është
parimi i thjeshtë i fillit që mban fëmija ndër duar dhe ngjitja e
balonës lart e më lart, mbi çati, mbi kurorat e pemëve, aq sa nga
mahnitja e një ngjitjeje të tillë, përhumbesh dhe filli që mban
balonën të del duarsh. Balona humbet në shtegtimin e rrymave
të ajërta, diku ngec dhe fëmijën e mundon fati i panjohur i saj,
përzier me njëfarë keqardhjeje, që nuk diti ta mbajë fillin, të
shtrënguar siç duhet, në duart tij të pasigurta.
Pak a shumë kështu ndodh me një të rritur kur rreket të
gjejë fillin e humbur të balonës së fëmijërisë, e cila ka pluskuar
tok me ëndrrat në eter. Ne provojmë t’u qasemi kujtimeve
fëmijnore dhe rrekja jonë është një trajektore konfuze, e cila
vjen duke u kthjelluar, në fillim me pamje të zbehta, mandej
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figura, zëra... derisa ato fitojnë qartësi, peshë e ndoshta edhe
ngjyrë. Të rindërtosh fillin e identitetit tënd nëpër gjësende të
humbura, të bëra fir në kujtesë, të ngresh tërë sagën e harruar
të fëmijërisë së platitur në përditshmërinë e zhurmshme, ashtu
siç bën heroi i Marsel Prustit në serinë e romaneve “Në kërkim
të kohës së humbur”, nga një ngacmim rastësor, nëpërmjet
shijes së biskotave “madëlen” dhe një filxhani çaji! Kush është
ai substrat, ajo alkimi që e mban të pazhbëshme topografinë e
kujtimeve tona? Cila ngjarje na është ngulitur në mënyrën më të
pashqitshme në kujtesën e parë? Është një, apo një formacion i
shkapërdarë nëpër konturet e mjegullta?
Në mituri kam përshtypjen se dy janë konceptet që
organizojnë një farë përfytyrimi, pashmanshmërisht të
mitizuar mbi botën: hierarkia dhe topografia. Topografia fillon
me oborrin e shtëpisë dhe shtrihet në përputhje me zgjatimin
e syrit. Njëherë e pyeta vëllanë tim më të madh se unë (sepse
ai ishte në gjendje të më shpjegonte çdo gjë), se si lind dielli. Ai
më tregoi me gisht majën e një vargmali të Korabit në lindje, ku
dalloheshin si vizatime në hi trajtat e shtëpive të fshatrave në
shpatinë. “I sheh shtëpitë e atij fshati afër majës? Çdo mëngjes,
akoma pa larë sytë, Hima (një djalë halle që e kishte shtëpinë
në atë fshat) e merr diellin dhe e ngjitën me një palë shkallë të
gjata në qiell. Pastaj, dielli, pasi kalon tërë qiellin, shkon prapë
të flejë aty ku Hima e merr prapë çdo mëngjes”.
Në sytë e mi Hima u bë njeri i rëndësishëm.
- Po nëse Hima nuk zgjohet dhe fle gjumë gjithë ditën, ne
mbetemi pa diell?!, - pyeta i tronditur.
- Jo, Hima nuk fle, se atë punë ka....
M’u duk e çuditshme.
- Dielli ka krevat atje, pas asaj majës?
- Po, ai fle atje dhe i mbyll sytë. Është si një top, që i mbyll
qepallat dhe fle, - tha gjithë siguri im vëlla. Pastaj si duket bëra
një pyetje të sikletshme, sepse vëllai filloi të brente thonjtë:
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- Po kur Hima vjen në shtëpinë tonë dhe nuk zgjohet atje, ku
fle dielli, kush e ngre diellin në qiell?
- Kjo është një pyetje budalle! - tha i inatosur im vëlla.
- Jo, nuk është pyetje budalle! - ngula këmbë.
- Po mirë..., - tha im vëlla - a nuk e ke vënë re, se Hima vjen
tek ne vetëm në kohë me shi? Dhe kur koha është me shi, nuk
bie diell. Kjo do të thotë, se dielli është shumë i lodhur për atë
ditë dhe dëshiron të flejë... kuptove?
Nuk isha i sigurt. Andaj i thashë:
- Prit të të shtyp majën e hundës.
- Pse?, - tha ai.
- Të shoh a rren a s’rren. Po dolën ata pikërrizat e bardha,
ti rren!.
Vëllai nuk pranoi dhe unë vendosa të pyes vetë Himën. Por
Hima nuk erdhi gjithë verën, sepse gjatë gjithë verës nuk ra shi.
Kur ka rënë shiu i parë, edhe unë duhet të kem harruar... Sepse
shiu sillte në përroin përbri shtëpisë sonë përfytyrime të tjera,
bashkë me zhaurimën e jehonave ndër vesh - një “auuuuauuu”
e patësosur. Ndërsa përposh derdheshin rrëmbyeshëm valët
e turbullta ngjyrë dherash dhe mua më dukej se ishte një lum
prej groshe të zier. Dikush i mistertë, një hy i pashpjegueshëm,
shumë më lart se majëmali ku jetonte Hima, e kurdiste këtë
spektakël legjendar. Ai, sigurisht, ishte një njeri i Plotfuqishëm,
enigmatik e çudibërës, që vinte ca kazanë të stërmëdhenj me
fasule... e ja, tash, si i derdh njëri pas tjetrit, për t’ua dërguar të
shuajnë urinë, atyre që punojnë në fusha...
Hierarkia është pranishme brenda shtëpisë; janë
njerëzit e familjes nga varet ekzistenca jote, ndër ta, më e
rëndësishmja, nëna. Pastaj rreth teje dallon persona të tjerë,
të cilëve, me kohë, u vesh domethënie mitologjike: Gjyshi,
gjyshja, vëllezërit dhe motrat më të rritura. Hierarkia fillon
të qartësohet me rolet që zënë ata në botën shtëpiake, me
shpjegimet që të japin dhe me edukimin e përvojave të para.
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Nga gjithë kjo hierarki familjare, flitej vazhdimisht për një
person të tretë, të rëndësishëm, që nuk ndodhej aty. Ishte
fjala për tim atë, për të cilin flisnin me të pëshpëritura,
ndërsa gjyshja fshinte sytë me cep të shamisë. Emrin e tij
ma kishin mësuar me këmbëngulje që ta mbaja mend dhe t’i
përgjigjesha gjithkujt kur të më pyesnin: “i kujt je ti?”. Ndjeja
kureshtje dhe mister për tim atë që nuk e njihja. Konceptet e
atësisë, përkatësisë etj, etj, asokohe nuk ekzistonin tek unë.
Në hierarkinë familjare përpiqesha të gjej vendin e zbrazët të
tij, diku midis gjyshit, gjyshes e nënës.
Për herë të parë u ndesha me të kur isha rreth 3 vjeç, në
një situatë të çuditshme. Një paradite pranvere erdhën policët.
Na nxorën përjashta, në bahçe, të gjithëve. Në fakt, këtë e bënë
me mirësjellje dhe në përgjithësi i admirova uniformat e tyre të
reja, kapelat, këpucët e lustruara që shkëlqenin. Doja t’i prekja,
por gjyshja më tërhoqi fort pas vetes. Fytyrat e familjarëve të
rritur ishin të ngrysura e të shqetësuara, aspak të mahnitura.
Midis tyre ishte një njeri i zakonshëm, shtatgjatë, me kësulë të
bardhë në kokë dhe me duar të lidhura. Derisa shtëpia u zbraz,
ai nuk m’i kishte ndarë sytë dhe këtë e kuptova kur ndesha
vështrimin e tij, që qeshte nën mustaqe. Por unë nuk e dija
kush ishte dhe më pëlqente të shikoja policët. I frymëzuar prej
pamjes së tyre vrapova tek gjyshja, i kapa cepin e përparëses
dhe i thashë më zë të lartë: “Kur të rritem dua të bëhem polic!”.
U zhgënjeva nga mospërfillja e saj e thatë, ndërsa vëllai i madh,
prapa shpinës së saj, më kërcënoi me gisht. Burrin shtatlartë me
kësulë, mustaqe e duar të lidhura nuk e lanë t’i takonte njerëzit
e familjes sime. Nëna më pëshpëriste në vesh dhe mundohej të
kallëzonte me gisht në drejtim të tij, derisa ia doli të drejtojë ku
duhet vëmendjen time:
- Shihe mirë atë burrin... ai është yt atë!
Atëherë u kujtova për vështrimin e tij dhe qeshjen nën
mustaqe.
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Mandej pashë, se si policët hynë në shtëpinë tonë dykatëshe,
si humbën nën hyrjen e harkuar të portës me qemer dhe si ngjitën
shkallët në katin e dytë. Tek dera qëndronte serioz, solemn, pa
shprehje njëri nga policët. Arrita t’u shkëputem duarve të nënës
sime dhe u turra drejt hyrjes së shtëpisë sonë, por u ndala në
prag, para këmbëve të policit. E pashë nga poshtë fytyrën e tij të
drunjtë dhe hyra. Nuk më ndaloi. Ngjita shkallët dhe në një nga
dhomat e katit të dytë, midis policëve, gjeta tim atë. Qe ulur në
njërin nga sepetet e nusërisë së nënës sime dhe iu afrova afër
gjunjëve. Pashë fytyrën e tij, mustaqet, kësulën, duart e lidhura
me hekura dhe sidomos sytë e tij të ngulur në fytyrën time. Në
tavan, midis trarëve poshtë çatisë, nën hatulla, rrëmonin policët.
I ngriti duart e lidhura dhe më përkëdheli flokët.
- Ç’kemi, shoku Agron?, - më pyeti me nënqeshje.
- Unë di kush je ti!, - i thashë.
- Pa hë, na e thuaj, - tha ai.
- Ti je baba!, - thashë, duke e prekur me gishtin tregues në
gjoks.
- Jo more... po si e gjete? - pyeti ai me një shprehje serioze.
- Babë, pse t’i kanë lidhur duart? - e pyeta.
- Po bëjmë një lojë, Agron, më tha, kësaj radhe tek veshi.
- A të t’i ç’lidhi? - thashë, dhe u përpoqa të gjeja vendin ku
ishin lidhur ato duar të mëdha.
- Jo, jo... se pastaj e humb lojën! Nëse policët e gjejnë çfarë
kam fshehur atje, nën çati, unë e humb lojën, - tha im atë.
- Po pastaj, kur do ta nisësh lojën tjetër? - pyeta prapë.
- Pas dhjetë vjetësh, - më tha, tek veshi tjetër.
- Ua, po bukë, si do të hash tani, me duar të lidhura...!
- Ia zgjidhim duart, - tha kësaj here njëri nga policët që
rrinte në të majtë, përbri tim eti.
Aq shumë u përkul të ma thoshte këtë, sa streha e kapeles
së tij më preku ballin. Ndërkaq, një zë i fortë polici nga hatullat
nën çati tha:
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- I gjetëm! Pas pak pashë t’i hidhte njërën pas tjetrës 2
pushkë, një en teneqeje me fishekë dhe një revole, të cilat i priti
virtuozisht njëri nga policët. Pasi i grumbulluan, policët hapën
një mushama të zezë dhe i mbështollën.
- Ato ishin tonat? Pse s’më the mua ku t’i fshihje! Di vende
të fshehta unë...! - i thashë tim eti me qortim e krenari. Më
përkëdheli për herë të dytë flokët me pëllëmbët e pranguara.
- Po pse ua tregove! - i pëshpërita me zë të ulët e konspirativ.
- Nuk ua tregova! Ishte lojë, mor bir... të thashë... ata i gjetën.
Heshtje. Dëgjohej zhurma e mushamasë që mbështillte e
paketonte arsenalin e vogël të armëve.
- Të më kishe pyetur mua, - thashë për herë të dytë mjaft
i mërzitur: - di një vend të fshehtë që nuk e di askush, përveç
motrës.... Nuk pata më kohë t’i tregoja tim eti se ku gjendej vendi
i fshehtë, sepse skuadra e policëve e vuri para. Ai më puthi kokën
nxitimthi dhe u lëshuan shkallëve thuajse me vrap, aq sa mezi
arrita t’i shquaj kur ata po dilnin nga dera e avllisë. Kur shkova
në fund të rrugicës, te kroi, ku kish qëndruar Gazi i Degës, gjeta
veçse një re të dendur pluhuri, që linte prapa makina në largim.
- Po poezinë tuaj të parë, kur e keni shkruar? Për çfarë ishte
dhe çfarë ju frymëzoi ta shkruanit?
- Kam shkruar që pas klasës së tetë, por kryesisht gjëra
zbavitëse, për të qeshur me shokët. Ndërsa seriozisht, poezinë
e parë e fill pastaj të tjerat, i kam shkruar rreth moshës 17
vjeç, kur kisha rënë në dashuri platonike me një gjimnaziste të
Peshkopisë, për më tepër, në formën më të pashpresë, pa ia bërë
të ditur asaj, d.m.th., pa përgjigje.
- Sa ka ndikuar vendi ku jeni rritur në krijimet tuaja?
- Nuk mendoj se ka ndikuar vendi ku jam rritur. Është një
klishé kjo. Madje mund të them me tërë sinqeritetin tim një të
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vërtetë të padiskutueshme, që s’guxon të ma kundërshtojë kush:
vendlindja, Dibra, më saktë - njerëzit e pushtetit të asaj Dibre të
fëmijërisë sime - kanë bërë çmos që të më shkatërrojnë, të më
shtypin, të më pengojnë dhe, me sa kanë pasur mundësi, janë
përpjekur që këtë ta bëjnë sa hapur, aq dhe tinëzisht. Sepse
kush është vendlindja? Janë njerëzit! Sigurisht, nuk janë malet,
kodrat, fushat e lumenjtë, as shiu e bora, pra s’janë peizazhi e
dukuritë e natyrës. Ato dihet, nuk pengojnë kënd, përkundrazi,
janë të vetmet gjëra bujare të vendlindjes që s’kishin ndonjë inat
me mua, përkundrazi.... Pra, mbetet që njerëzit, sepse ata e kanë
pasur të ardhmen time në dorë. Dhe sa e kishin, nuk lanë mjet e
mënyrë pa më penguar. Nëse duhet t’i jem ndokujt mirënjohës,
duhet t’i jem vetes sime, këmbënguljes sime për të shpikur një
realitet shumë më të bukur e më fisnik, se vulgaritetet e shkollës
dhe jetës në komunizëm me luftën idiote të klasave, biografitë
e gjithë çmenduritë që nuk i rrëfen dot pena. Nëse me ndihmon
vendlindja në krijimtarinë time, ja, pikërisht këtu më ndihmon:
ajo më bëri ta njoh shumë shpejt ligësinë njerëzore, vogëlsinë
dhe fanatizmin absurd. Njerëzit janë hipokritë të neveritshëm,
bash në ato raste kur i dorëzohen një ngazëllimi prej viçi dhe
mburren me vlerat e Dibrës, ndërkaq na e paraqesin Dibrën
sikur ajo paskësh qenë parajsa vetë! Nuk është aspak ashtu:
pse ta gënjejmë veten? Po ne nuk kemi kujtesë peshku dhe e
dimë çfarë mizerabliteti ka qenë ajo jetë fillim e mbarim! Mua
në vend të studimeve të larta, sekretari i Partisë së Kooperativës
(U. D) më premtoi bujarisht... të më fuste në burg! Ku është, pra,
kontributi i vendlindjes këtu?
Po të mos jesh i zoti të ndjekësh ëndrrën tënde, të fitosh
kulturën që do, vendlindja të lë në gjendje natyrore: kungull në
arë!
- Ju keni shkruar për Dibrën, por a ka qenë Dibra një
ndihmesë për karrierën tuaj si shkrimtar në aspektin tematik,
apo e anasjella qëndron më shumë?
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- Shiko, të themi një gjë thelbësore: nuk është në dorën e
njeriut ku duhet të lindë ai, por të Zotit. Po të ishte në dorën time,
nuk do të desha të kisha lindur as në Dibër, as në Shqipëri, e po
ashtu, do të ndryshoja dhe kohën historike të lindjes. Çfarë të
të jepte Dibra e shkretë në kohën dhe kontekstin socio-historik
të brezit tim? Të gjithë e dimë, se bëhej fjalë për mbijetesë. Se
kishte shumë pak shpresë dhe shumë marrëzi. Brezi, shokët e
mi, të gjithë jemi rritur me sakrifica, me privime të mëdha, me
mungesa, si gjithë shoqëria jonë në komunizëm. Dibra komuniste
s’kishte çfarë të të jepte, apo jo? Torturë? Atë e kishe gratis. T’i
harrojmë konceptet e përdala si “histori”, “kulturë”, “edukatë”, etj,
etj. Sigurisht që Dibra i ka pasur, por të gjitha t’i servirnin në një
mënyrë të shpifur përmes prizmit ideologjik komunist. Por cila
ideologji mund të përcillet e saktë nga kokëqypat e kokëtrashët
partiakë të formatit lokal? Im atë, ose shokët e tim eti kishin në
memorien e tyre të rinisë një Dibër “tjetër”, ndërsa Dibra “jonë”
ishte shumë e varfër shpirtërisht dhe fizikisht. Marrëdhëniet e
mia me Dibrën janë ato të një idealisti, i cili përpiqet që të marrë
e mbledhë prej saj gjërat më të vyera, me shpresën për t’ia kthyer
më të bukura, përmes artit. Kuptohet, tematika e realet e Dibrës
në veprën time janë të pafundme; shpesh ato nuk bien trashë në
sy, po gjithë bota dibrane është e kamufluar pas matricës letrare.
Dhe natyrisht, bota e një njeriu formësohet aty ku ai ka mbërritur
adoleshencën. Unë jam rritur e kam kaluar moshën mbi njëzet
vjeç në Dibër. E prapë, vetë tingëllimi i fjalës “Dibër” gjithmonë
më emocionon. Nuk më pëlqen ta lavdërojnë njerëzit banalë, por
as ta shajnë s’duroj dot.
- Prej gati 20 vitesh qeveritë shqiptare kanë premtuar Rrugën
e Arbrit, ndërtimi i së cilës mund të “ndryshonte” pikëpamjen se
Dibra është një zonë në provincë të Shqipërisë. Çfarë mendoni ju
për këtë? A do ishte ndërtimi i Rrugës një hap edhe në emancipimin
e Dibrës?
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- Duhet ta pranojmë një fakt: Dibrën nuk e kanë dashur
asnjëherë pushtetet. Dibrën e kanë shfrytëzuar, ia kanë
mohuar kontributin që ka dhënë për Kombin. Elitat e Dibrës,
ushtarët, vullnetarët e saj kanë qenë të parët që janë rreshtuar
në çdo rrezik. Varret e dibranëve i gjen të shpërndara nëpër
gjitha tokat shqiptare. E anasjella - jo! Është një histori i gjatë
mosmirënjohje. Por për këtë e kemi fajin vetë. Paria e Dibrës,
si dje, si sot, rreshtohet më shumë si mercenare pushtetesh për
interesat e veta. Kështu dhe me Rrugën e Arbrit. Pa këtë Rrugë,
Dibra do të mbetet vendi provincial më i izoluar i Shqipërisë, siç
edhe është në fakt.
Si zgjidhet kjo? Ka dy mënyra.
E para, Dibra i ka dhënë Parlamentit shqiptar çdo legjislaturë
nga 6 deputetë. Plus një pjesë tjetër që është në Tiranë dhe i
përket origjinës dibrane. Sipas llogarive bëhen nja 13 deputetë.
A ka ndodhur që ata të bashkohen njëherë për të vendosur
zhbllokimin e Dibrës? Se, po të kishin dashur, e bënin; Dibra do
t’i mbështeste me shpirt, pa dallim ngjyrash politike. 13 deputetë
(zëre dhe 6) do ta mbanin peng Parlamentin, derisa të zgjidhej
çështja e fondeve për Rrugën e Arbrit, sipas standardeve.
Atëherë, pse pranojnë të turpërohen këta deputetë, që zgjidhen
me votën e e dibranëve, për premtimin e pambajtur të Rrugës
së Arbrit? A janë kësisoj këta deputetë përfaqësues të vullnetit
dibran? Unë them se jo dhe se pjekuria jonë, do të kishte qenë
refuzimi kategorik për të dalë në votime, duke e shpallur qartë
arsyen se pse!
Mënyra e dytë, është të gjendet një formë jashtë politikës
dhe premtimeve hipokrite dhe të organizohet një punë
vullnetare me mbledhje fondesh nga popullata dibrane deri
në diasporë, duke parë edhe forma të ndryshme kombinimi
e bashkëpunimi me shtetin si garant, bankat, firmat apo
fondacione ndërkombëtare, në bazë të legjislacionit tonë. A
është e mundur? Nuk ka gjë të pamundur, nëse bashkohemi
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sinqerisht për një çështje që na prek të gjithë. Kjo do të ishte
dhe pjekuria jonë si vetëdije kolektive.
Dibra është realisht një zonë provinciale, pavarësisht
potencialit të saj të rrallë bujqësor, blegtoral e fruti-kultural,
sikundërse është edhe një zonë e pasur me minerale nga
kromi deri tek gipsi, pa folur për resurset turistike. Por këto
margaritarë të Dibrës janë rraposur në baltë, pa Rrugën e
Arbrit, e cila rrugë do të thotë Treg, Dinamizëm teknologjik,
Turizëm, Kulturë, Zhvillim, rrjedhimisht - Mirëqenie.
Atëherë do ta shohim nëse është apo jo Dibra zonë
provinciale. Provincialiteti ekziston vetëm se në mendje, jo
në hapësirat potenciale të Dibrës. Të mos harrojmë një fakt
gjeografik: Fusha e Dibrës në pellgun e Drinit të Zi dhe Fusha e
Korçës janë dy simotra nga pjelloret në Shqipëri, të dyja me një
sipërfaqe të barabartë. Dhe ky “hambar”, që ka thyer rekorde
ndërkombëtare bujqësore na qenka provincial? Pikërisht një
mendje që e thotë këtë, ajo është menjëmend provinciale.
- Disa dibranë, mes të cilëve edhe studiues, duke u mbështetur
në disa kujtime te Julian Emery, i cili ka kaluar disa ditë në Dibër
dhe i ka krahasuar ato që mësoi atje, sidomos për politikën,
më shumë se sa ai kishte mësuar në Oksford, madje edhe duke
deklaruar se “Dibra është një universitet më vete”, atëherë kur
Dibra nuk e kishte. Tani që Dibra e ka një filial Universiteti, a
është Dibra një universitet?
- Ja pra, se çfarë paradoksi! Julian Emery (thënien e të cilit
e përmendin shpesh me mburrje prej kaposhi ish-sekretarët
e partisë, duke mos ia përmendur emrin, për ta lënë këtë si
vlerësim të kohës së tyre “të artë” komuniste), pra Julian Emery
- i referohej një Dibre tjetër... Një Dibre para kolerës, një etnosi
me një tjetër higjienë mendore, të paprekur nga perversionet që
ndodhën më vonë. Komunizmi e griu atë fisnikëri shekullore të

160

Agron Tufa Nga hiri i të vdekurve

natyrës së dibranit, drejtpeshimin e tij mendor dhe konstruktin
e tij etik. Por humbja e këtyre cilësive, masakrat që gjatë luftës
së dytë botërore e deri në vitin 1948, mandej burgimet politike,
internimet, lufta e klasave, varfëria ekstreme dhe nënshtrimi
më anë të urisë, e privoi Dibrën sa nga tradita e begatë, aq dhe
nga elitat e saj intelektuale e fetare. Filloi një histori tjetër, me
një Dibër të aleienuar, duke zëvendësuar mençurinë proverbiale
të Dibrës, që përmend Emery, me një frikë dhe servilizëm të
pështirë për partinë, Sigurimin dhe pushtetin “popullor”.
Ndërkaq filiali i Universiteti në Dibër është në vazhdën
e shakave të tejzgjatura e absurde që prodhojnë shoqëritë e
keqvendosura. Ky lloj universiteti ka lidhje më “Universitetin e
Dibrës”, që përmend Emery, aq sa kanë lidhje kioskat tona me
Harwardin e Oxfordin. Kjo më nxit të ndërmend edhe diçka
tjetër: në antikitet, për shembull, ka pasur shumë shkolla
filozofike, që njihen nga filozofia bashkëkohore si tradita
thelbësore të mendimit. Për shembull, “sholla e Miletit”, “shkolla
Joniane”, shkolla Eleate”, “shkolla e Aleksandrisë” apo “shkolla e
Pergamit”; të gjitha këto shkolla me filozofët që përfaqësonin,
nuk ishin në kuptimin e sotëm “Universitete, Filiale, Institute,
Fakultete”, etj, etj, por thjesht, tradita mendimi, që përcilleshin e
konsolidoheshin ndër përvoja kuvendimesh. E tillë ka qenë dhe
“shkolla”, apo “Universiteti” i Dibrës, pasi vinte si një traditë e
pandërprerë ndër shekuj e mendjemprehtësisë së kuvendimit
të burrave nëpër odat tona, me kthjelltësinë e gjykimit,
figurshmërinë, alegorinë - që përbën edhe etikën e mendjes
së hollë, që nuk vret, por zgjidh dilemat. Një kuptim të tillë ka
pasur “Universiteti” i mendjes dibrane, por, siç e dimë, zor se
përtërihet më ajo “atlantidë”, të cilën e fundosi komunizmi. Tani
kanë mbetur mburrjet e njerëzve defiçentë në emër të ca vlerave
legjendare, që ata as nuk i kuptojnë, as nuk i praktikojnë.
Filiali i sotëm i Universitetit në Dibër, është “fastfudizimi”
bashkëkohor i një gjysmëdijeje, nga gjysmëmësues që i vënë e
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i heqin pushtete politike, nga çerekstudentë të bazuar fort nga
pagesa nën dorë, copy paste, dhe ndërhyrjet me mik. Gjithsej
- një keqkuptim tragjikomik i raporteve me dijen, që dëmton
ndonjë pedagog që e ka mision serioz punë e përgatitjen e tij dhe,
sigurisht, tek-tuk, ndonjë student që shpreson deri diku. Ç’lidhje
ka pra kjo formë e përçudshme dijeje me mendjemprehtësinë
tradicionale të “Universitetit” të Dibrës? Në këtë mënyrë, ajo
sentenca që thotë, se “mendja lindi në Shkodër, bujti një natë në
Mirditë dhe ngrehu konak në Dibër”, i bie, që nëse deri më tash
nuk ka vdekur, me siguri tani ajo është në grahmat e fundit...
- Ju mbani pozicionin e Drejtorit në Institutin e Studimeve për
Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Është ky thjesht një pozicion
zyrtar apo ju lidh diçka më shumë me këtë detyrë? Cila ka qenë
ngjarja që ju ka goditur më shumë gjatë studimeve në këtë fushë?
- Është një Institut i pavarur në veprimtarinë e tij, i krijuar
nga Parlamenti shqiptar, në analogji me një rrjet institutesh të
Kujtesave Kombëtare mbi Diktaturat, që veprojnë në vendet
ish-komuniste të Europës Qendrore dhe Lindore. Më zgjodhën
Drejtor një senat pleqsh akademikë e profesorë, që kanë vuajtur
shumë me familjet e tyre gjatë regjimit komunist.
Janë të shumta ngjarjet “goditëse”. Ata ndodhin çdo ditë
në punën tonë me arkivat sekrete. Ajo që të shkurajon, është
përmasa e lemerishme e krimit dhe niveli i rëndë ku e kishte
zhytur komunizmi, organet e dhunës së diktaturës dhe Sigurimit
të shtetit - krejt shoqërinë shqiptare: shkalla e mjetet e terrorit,
sasia e panumërt e spiunëve (në raportin 4 me 1, ku në çdo 4
qytetarë, njëri është spiun). Më kanë bërë përshtypje listat e
zeza dhe pushkatimet pa gjyq. Por mbi të gjitha, dokumentacioni
i pasur i dosjeve, që nuk janë shndërruar në studime, për të
ndryshuar perceptimi mbi historinë që kemi kaluar pas luftës së
dytë botërore. Historianët tanë të linjës zyrtare, trashëgimtarë
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të shkencës komuniste - nga Kristo Frashëri, Paskal Milo,
Pëllumb Xhufi apo Xhelal Gjeçovi - i kanë pasur e vazhdojnë t’i
kenë arkivat plot, por kurrë nuk morën ndonjëherë mundimin
t’i nxirrnin këto të vërteta për publikun. Si duket, e kanë ndarë
mendjen deri në vdekje të mbrojnë me çdo kusht gënjeshtrën. E
kjo është një gjakftohtësi kriminale. E neveritshme!
-Kohët e fundit ju kemi parë të jeni aktivë edhe në mediat
sociale (Facebook). Si e shikoni rolin e këtij mediumi në profesionin
tuaj?
- Është mjet i dobishëm nëse e përdor ti FB-në e jo ai ty... e
kam fjalën për varësitë e sëmura. Unë hedh ndonjë përkthim,
a krijim, ndonjë lajm, komunikim të shpejtë pune dhe aq.
Përpiqem të rri sa më pak. Në fakt, për profesionin tim, dihet më
e mira: të kesh kohë, dhe t’i fikësh të gjitha pajisjet me ekrane,
me përjashtim të laptopit të punës...
- Mendoni se gegnishtja po venitet nga mospërdorimi letrar,
apo përkundrazi, ka filluar të rigjallërohet?
- Qëkurse studentët e Letërsisë ankohen se “nuk kuptojnë
Fishtën, Mjedën apo Camajn”, kjo do të thotë se katastrofa ka
ndodhur: vendimi politik i Kongresit të Drejtshkrimit për ta
bazuar Standardin Kombëtar Letrar mbi dialektin toskë, shënoi
përjashtimin e mbi 3/4 të folësve që gjuhë të tamblit kanë
variantet gegnishte. Tani kemi prekur alienimin e plotë nga ky
repertor tekstesh me generation Pepsi-Cola (të lindurit pas vitit
1990) të cilët, repertorin 400 vjeçar të shqipes, nga gjeneza
deri sot nuk e kuptojnë më. Nga ana tjetër komunikimi i hapur
i metropoleve të botës shqiptare sot, po sjell një situatë të re
komunikimi midis bartësve të gjuhës, krejt ndryshe nga sa ka
qenë në izolimin komunist. Kush shkruan në gegnisht (e cila
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sot është më ndryshe, jo si në kohën e Fishtës), përbën një akt
rezistence kulturore. Me kohë e me dekada (një a dy) dhe folësi
do ta vendosë vetë tendencën e re. Por me kohë, jo sërish me
vendime politike...!
- Në jetën e përditshme flisni dibrançe?
- Po. Madje edhe ime shoqe, që është nga Skrapari! Unë i
adhuroj dialektet. Flas shpesh dialektin tonë dhe vë shpesh në
siklet, ndonjërin që mundohet të “fshehë gjurmët” e gjuhës, çka
don me thanë, të prejardhjes.
Intervistoi: Sashenka Ndreka
“Rruga e Arbërit”, 5/97, Maj 2014
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